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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 
     
 
 

  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
A. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunile februarie- iunie  

și septembrie - decembrie 2021)......................................................................................................................................................2 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 6 – 10 decembrie 2021) ...................................5 
E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor.................................................................................7 

Anexă.............................................………………………….....…..........................................................................................8 
 

 
 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

- Grupul parlamentar al PSD………………………………………………………………………………………15 
- Grupul parlamentar al PNL……………………………………………………………………………………....47 
- Grupul parlamentar al UDMR................................................................................................................................77 
- Grupul parlamentar al USR....................................................................................................................................78 
- Grupul parlamentar al AUR...................................................................................................................................79 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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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 10.12.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 2224 
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  286 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 676 
771 

– votate  769 
             din care: - înaintate la Senat      62 

                            - în procedura de promulgare 25 

                            - promulgate* 273 

                            - respinse definitiv 409 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1476 

a) pe ordinea de zi 426 
b) la comisii  1027 
c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

4 

3) Clasate 23 
4) Desesizări 8 

5) Retrase de inițiatori 1 
6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 10 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 9 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 
    Cele 769 de iniţiative legislative votate privesc: 

                                256 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                            din care: 
                                170 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     20 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     66 de proiecte de legi 
                                513 propuneri legislative 
                             din careern:n care   0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 290 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 10.12.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1665 
din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie  1379 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  286 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 140 

194 

– votate  
 

192 

             din care: - înaintate la Senat      46 

                            - în procedura de promulgare 24 

                            - promulgate* 60 

                            - respinse definitiv 62 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1476 

a) pe ordinea de zi 426 

b) la comisii  
 

1027 

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

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

4 

3) Desesizări 2 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 10 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 9 

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

 
 Cele 192 de iniţiative legislative votate privesc: 

                        75 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   47 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                        4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   24 de proiecte de legi 
                                 117 propuneri legislative 
                             din careern:n care 
 
 

* În anul 2021 au fost promulgate 290 de legi, dintre care 230 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 zilele de luni, 6 și marți, 7 decembrie 2021 
      
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 58  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          10               

18        

   - votate 18 
 

                            - la Senat   8 
 

                            - lanpromulgare 10 
 

 
 
 
 

Cele 18 iniţiative legislative votate privesc: 
 
8 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 

                      3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      5 proiecte de legi 
Nnnn              10 propuneri legislative   
        islati 
 

 

 

 
 
 
 

Ives   
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 6 -  10 decembrie 2021 

                                                          
 

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

1.  PL-x 20/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier  
 

2.  PL-x 17/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică  
 

3.  PL-x 463/2021 – Lege privind modificarea și completarea Legii       nr. 129/2019 pentru prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative 
 

4.  PL-x 416/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea 
continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat  
 

5.  Pl-x 364/2021 - Lege pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperației agricole nr.566/2004  
 

6.  PL-x 365/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte  
 

7.  PL-x  337/2021 - Lege pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 
 

8.  PL-x 514/2021 - Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport 
 

9.  PL-x 646/2020 - Lege pentru modificarea și completarea Legii       nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 
 

10.  Pl-x 252/2021 - Lege pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare 
a Legii nr.287/2009 privind Codul civil  
 

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

1. Pl-x 125/2021 – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și 
procurorilor și pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.514 din    14 iulie 2021, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I,       nr. 728 din 26 iulie 2021  
 

2. PL-x 428/2021 – Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații 
electronice  
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3. PL-x 430/2021 -  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, privind 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia precum și pentru 
modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și 
Societății Române de Televiziune 
 

4. Pl-x 316/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu 
modificările și completările ulterioare  
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
 

5. Pl-x 328/2021 - Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
 

6. Pl-x 317/2021 - Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
 

7. Pl-x 309/2021 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008, 
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
 

8. Pl-x 315/2021 - Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  9 decembrie 2021 ) 

 

I.  În perioada  6 – 9 decembrie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 11 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar. 
Comisiile permanente au depus  14  avize. 
Cele  11  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                          10 
 rapoarte de respingere                         1 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  5 
 Ordonanțe ale Guvernului                                                    1 
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                              5 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  1039 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  124 pentru raport 

suplimentar. 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  670 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
574 

 rapoarte suplimentare 
69 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
27 

TOTAL 670 
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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  6 – 9 decembrie  2021  

 
I. Comisia economică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
509/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de 
credit şi adecvarea 
capitalului – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Asigurarea transpunerii prevederilor 
cuprinse în Directiva (UE) nr.878/2019 
a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 mai 2019 de 
modificare a Directivei 2013/36/UE în 
ceea ce priveşte entităţile exceptate, 
societăţile financiare holding, societăţile 
financiare holding mixte, remunerarea, 
măsurile şi competenţele de 
supraveghere şi măsurile de conservare 
a capitalului, care vizează regimul 
aplicabil instituţiilor de credit şi 
firmelor de investiţii 

Guvern 
16.11.21 
7.12.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(571/R din 
9.12.21) 

2 Plx 
510/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.312/2015 privind 
redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi 
a firmelor de investiţii, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
financiar, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
financiar – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Transpunerea Directivei nr.96/26/CE 
privind caracterul definitiv al decontării 
în sistemele de plăţi şi în sistemele de 
decontare a operaţiunilor cu instrumente 
financiare, precum şi prevederile art.2 
din Directiva 2019/879/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 mai 2019 de modificare a 
Directivei 2014/59/UE în ceea ce 
priveşte capacitatea de absorbţie a 
pierderilor şi de recapitalizare a 
instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii şi a Directivei 98/26/CE 

Guvern 
16.11.21 
7.12.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(572/R din 
9.12.21) 
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 II. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
425/2020 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.96/2020 pentru 
modificarea Legii 
nr.86/2006 privind Codul 
vamal al României 

 
Abrogarea art.1, art.4, art.31-37, 
art.39-56, art.58-82, art.84-93, 
art.95-99, a art.101-268 şi a art.284 
din Legea nr.86/2006 privind Codul 
vamal al României, cu modificările 
şi completările ulterioare. Astfel, se 
propune abrogarea expresă a 
articolelor care contravin normelor 
vamale europene sau care dublează 
legislaţia vamala unională, pentru a 
se evita încălcarea prevederilor 
Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene şi, implicit, 
sesizarea Curtii Europene de Justiţie 
 

Guvern 7.12.21 

Raport de 
aprobare 

(568/R din 
8.12.21) 

2 PLx 
566/2021 

 
Proiect de Lege pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale a României la 
bugetul comun al 
Centrului de Excelenţă 
pentru Managementul 
Crizelor şi Răspuns la 
Dezastre (Crisis 
Management and Disaster 
Response Center of 
Excellence), precum şi 
pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la 
organizaţiile 
internaţionale 
interguvernamentale la 
care România este parte 
 

Aprobarea plăţii contribuţiei anuale 
a României la bugetul comun al 
Centrului de Excelenţă pentru 
Managementul Crizelor şi Răspuns 
la Dezastre (Crisis Management and 
Disaster Response Center of 
Excellence), în valoare de 
18.039,88 euro, pentru anul 2021, 
precum şi plata cotizaţiei anuale 
pentru anii următori, pe întreaga 
durată a participarii României în 
calitate de „naţiune sponsor” la 
Centrul de Excelenţă pentru 
Managementul Crizelor şi Răspuns 
la Dezastre. Potrivit proiectului, 
sumele necesare plăţii cotizaţiei 
anuale urmează să se asigure de la 
bugetul de stat, prin bugetul anual 
al Ministerului Afacerilor Interne 

Guvern 7.12.21 

Raport de 
aprobare 

(569/R din 
9.12.21) 
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III. Comisia pentru industrii 

3 Plx 
509/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului – 
raport comun cu 
Comisia economică 

 
Asigurarea transpunerii prevederilor 
cuprinse în Directiva (UE) 
nr.878/2019 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 
mai 2019 de modificare a Directivei 
2013/36/UE în ceea ce priveşte 
entităţile exceptate, societăţile 
financiare holding, societăţile 
financiare holding mixte, 
remunerarea, măsurile şi 
competenţele de supraveghere şi 
măsurile de conservare a 
capitalului, care vizează regimul 
aplicabil instituţiilor de credit şi 
firmelor de investiţii 
 

Guvern 
16.11.21 
7.12.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(571/R din 

9.12.21) 

4 PLx 
510/2021 

 
Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.312/2015 privind 
redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi a 
firmelor de investiţii, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
financiar, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
financiar – raport comun 
cu Comisia economică 
 

Transpunerea Directivei 
nr.96/26/CE privind caracterul 
definitiv al decontării în sistemele 
de plăţi şi în sistemele de decontare 
a operaţiunilor cu instrumente 
financiare, precum şi prevederile 
art.2 din Directiva 2019/879/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 mai 2019 de 
modificare a Directivei 2014/59/UE 
în ceea ce priveşte capacitatea de 
absorbţie a pierderilor şi de 
recapitalizare a instituţiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii şi a 
Directivei 98/26/CE 

Guvern 
16.11.21 
7.12.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(572/R din 

9.12.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
24/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.185/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.5/2019 privind 
aprobarea scoaterii din 

Modificarea şi completarea art.1 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2019. Potrivit 
expunerii de motive, pentru a se 
evita întreruperea furnizării de 
energie termică din cauza lipsei de 
disponibilităţi băneşti necesare 
achiziţionării combustibilului 
energetic, proiectul propune 

Guvern 7.12.21 

Raport de 
aprobare  

(570/R din 
9.12.21) 
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 IV. Comisia pentru administrație 

rezerva de stat, sub formă 
de împrumut, a unei 
cantităţi de păcură necesare 
asigurării, pe perioada de 
iarnă, a agentului termic 
pentru încălzirea populaţiei 
din municipiul Drobeta-
Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi 

scoaterea din stocurile disponibile 
păstrate în rezervele de stat, cu 
titlu de împrumut, până la data de 
31 octombrie 2021, a cantităţii de 
26.000 tone păcură, necesară 
asigurării, pe perioada de iarnă, a 
agentului termic pentru încălzirea 
populaţiei din municipiul 
Drobeta-Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
533/2021 

Proiect de Lege pentru 
instituirea anului 2022 
- ”Anul Smaranda 
Brăescu” – raport 
comun cu Comisia 
pentru cultură 

Instituirea anului 2022, "Anul 
Smaranda Brăescu”, pentru celebrarea 
împlinirii a 90 de ani de la stabilirea de 
către aviatoarea Smaranda Brăescu a 
recordului mondial absolut la 
paraşutism, la data de 19 mai 1932. 
Totodată, se propune ca, în datele de 
19 mai şi 2 octombrie, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi 
locale, precum şi instituţiile publice de 
cultură din ţară şi din străinătate, în 
colaborare cu organizaţii 
neguvernamentale, să organizeze şi să 
deruleze programe şi manifestări cu 
caracter cultural-sportiv. De asemenea, 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale pot sprijini material 
sau logistic organizarea şi desfăşurarea 
programelor şi manifestărilor 
organizate, în limita fondurilor 
disponibile 

1 senator 
7.12.21 
8.12.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente  
(573/R din 

9.12.21) 

2 PLx 
559/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 
nr.19/2020 privind 
organizarea şi 
desfăşurarea 
recensământului 
populaţiei şi locuinţelor 
din România în anul 
2021 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.19/2020. 
Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 
vizează completarea componenţei 
Consiliului de comunicare şi 
transparenţă pentru runda 2021 a 
recensământului cu un reprezentant al 
Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni, eliminarea numirii în 
componenţa acestui consiliu a 
preşedintelui Academiei Române prin 
decizie a prim-ministrului, 
simplificarea procedurii de numire a 
celorlalţi membri ai acestui consiliu, 

16 
parlam. 

7.12.21 
 

Raport de 
aprobare  

(574/R din 
9.12.21) 
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V. Comisia pentru sănătate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

menţionarea explicită a sferei 
persoanelor care pot face parte din 
personalul de recensământ din 
teritoriu, precum şi modificarea anexei 
nr.3 la actul de bază, ca urmare a 
recomandărilor formulate de diverse 
instituţii 

3 PLx 
213/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.97 din 
14 iulie 2005 privind 
evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de 
identitate ale 
cetăţenilor români 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, în 
sensul instituirii unor noi modalităţi de 
dovedire a adresei de domiciliu, 
precum şi al instituirii posibilităţii de 
transmitere a unor documente în 
format electronic pe adresa de 
corespondenţă online a serviciului 
public comunitar de evidenţă a 
persoanelor 

1 senator,   
adoptat   
de Senat 

7.12.21 

Raport 
suplimentar 

de respingere  
(319/R din 

9.12.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
454/2021 

Proiect de Lege 
privind declararea 
primei zile de 
duminică din luna 
iunie ca Ziua 
Naţională a 
Supravieţuitorilor 
de Cancer 

Declararea primei zile de duminică din 
luna iunie ca Ziua naţională a 
supravieţuitorilor de cancer. Potrivit 
proiectului, prin supravieţuitori de cancer, 
se înţeleg persoanele care nu mai prezintă 
boala după încheierea tratamentului, 
persoanele care primesc în continuare 
tratament pentru a reduce riscul de 
recidivă a cancerului şi persoanele care au 
boala sub control, au puţine simptome şi 
care primesc tratament pentru a gestiona 
cancerul ca boală cronică 

22 
parlam. 

7.12.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(566/R din 

8.12.21) 
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VI. Comisia pentru cultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
430/2021 

Proiect de 
Lege pentru 
modificarea şi 
completarea 
Legii 
audiovizualulu
i nr.504/2002, 
precum şi 
pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.39/2005 
privind 
cinematografi
a – raport 
comun cu 
Comisia 
pentru 
tehnologia 
informației 

 
Modificarea şi completarea Legii nr.504/2002, în 
scopul transpunerii în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 1808/2018 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 14 noiembrie 2018 
de modificare a Directivei 2010/13/UE privind 
coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin 
acte cu putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de 
servicii mass-media audiovizuale (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale), având în 
vedere evoluţia realităţilor pieţei. De asemenea, 
proiectul vizează modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005, în scopul 
colectării unei contribuţii lunare de 3% din preţul 
operelor audiovizuale descărcate contra cost prin 
intermediul serviciilor de transmisii de date, 
inclusiv prin internet sau telefonie, precum şi al 
completării listei contribuţiilor la Fondul 
cinematografic cu o contribuţie de 4% din 
veniturile obţinute din tranzacţii unice sau sub 
formă de abonament, de către furnizorii de 
servicii media audiovizuale la cerere, pentru 
vizionarea de opere audiovizuale prin 
intermediul serviciilor de transmisie de date prin 
internet sau telefonie 
 

Guvern 
3.11.21 
9.11.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(565/R din 

6.12.21) 

2 PLx 
533/2021 

Proiect de 
Lege pentru 
instituirea 
anului 2022 - 
”Anul 
Smaranda 
Brăescu” – 
raport comun 
cu Comisia 
pentru 
administrație 

 
Instituirea anului 2022, "Anul Smaranda 
Brăescu”, pentru celebrarea împlinirii a 90 de ani 
de la stabilirea de către aviatoarea Smaranda 
Brăescu a recordului mondial absolut la 
paraşutism, la data de 19 mai 1932. Totodată, se 
propune ca, în datele de 19 mai şi 2 octombrie, 
autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale, precum şi instituţiile publice de cultură 
din ţară şi din străinătate, în colaborare cu 
organizaţii neguvernamentale, să organizeze şi să 
deruleze programe şi manifestări cu caracter 
cultural-sportiv. De asemenea, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale pot 
sprijini material sau logistic organizarea şi 
desfăşurarea programelor şi manifestărilor 
organizate, în limita fondurilor disponibile 
 

1 senator 
7.12.21 
8.12.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente  
(573/R din 

9.12.21) 
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VII. Comisia pentru tehnologia informației 

 
VIII. Comisia pentru regulament 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
430/2021 

Proiect de 
Lege pentru 
modificarea şi 
completarea 
Legii 
audiovizualulu
i nr.504/2002, 
precum şi 
pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.39/2005 
privind 
cinematografi
a – raport 
comun cu 
Comisia 
pentru 
cultură 

Modificarea şi completarea Legii nr.504/2002, în 
scopul transpunerii în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 1808/2018 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 14 noiembrie 2018 
de modificare a Directivei 2010/13/UE privind 
coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin 
acte cu putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de 
servicii mass-media audiovizuale (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale), având în 
vedere evoluţia realităţilor pieţei. De asemenea, 
proiectul vizează modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005, în scopul 
colectării unei contribuţii lunare de 3% din preţul 
operelor audiovizuale descărcate contra cost prin 
intermediul serviciilor de transmisii de date, 
inclusiv prin internet sau telefonie, precum şi al 
completării listei contribuţiilor la Fondul 
cinematografic cu o contribuţie de 4% din 
veniturile obţinute din tranzacţii unice sau sub 
formă de abonament, de către furnizorii de 
servicii media audiovizuale la cerere, pentru 
vizionarea de opere audiovizuale prin 
intermediul serviciilor de transmisie de date prin 
internet sau telefonie 

Guvern 
3.11.21 
9.11.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(565/R din 

6.12.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 

legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PHCD 

83/2021 

Raport asupra 
proiectului de 
Hotărâre privind 
modificarea alin 
(3) al art.7 din 
Regulamentul 
Camerei 
Deputaților 

Punerea în acord cu dispozițiile Deciziei 
Curții Constituționale nr.225/2021 a sintagmei 
“ din actele comunicate de birourile electorale 
competente, constată încălcarea prevederilor 
legale referitoare la respectarea condițiilor 
privind exercitarea dreptului de a fi ales” din 
cuprinsul alin (3) teza I a articolului 7 din 
Regulamentul Camerei Deputaților 

Membrii 
Comisia 

pt. 
Regulam
ent din 

Cam.Dep 
 

7.12.21 

Raport de 
aprobare  

(567/R din 
8.12.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Patronii de firme mici și mijlocii critică schema de ajutoare de stat COVID  

anunțată de fostul guvern și publicată deja în Monitorul Oficial 
 

În Monitorul Oficial de luni, 22.11.2021, s-a publicat ordinul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) nr. 
1290, ordin prin care se aprobă schema de ajutor de stat 4.1.1. - POC, de aproape 360 de milioane de euro din fonduri UE și de 
la buget, prin care firmele micro, mici și mijlocii ar urma să primească granturi de investiții de până la 1 milion de euro fiecare. 
Această schemă ar fi trebuit să înlocuiască Măsura 3 din vechea schemă de ajutare de stat COVID de la Ministerul Economiei, 
desființată însă de fostul guvern Cîțu.  

Consiliul Național al IMM-urilor din România, care s-a implicat în consultările publice ale proiectului, denunță 
documentul oficial publicat și reclamă că ministerul a ignorat cerințele partenerilor. În acest context, Consiliul trage un semnal 
de alarmă cu privire la implementarea „noii măsuri 3” - Acțiunii 4.1.1 – ”Investiții în activități productive”, despre care spune 
că „are un potențial ridicat de fraudare”, din următoarele considerente:  

1. Criteriul primul venit – primul servit nu va asigura calitatea proiectelor, competiția de fapt fiind dată de viteza de 
înscriere în platformă. De asemenea, această abordare poate  conduce la blocarea platformei, încărcarea a zeci și sute de 
proiecte în câteva minute de la  lansare, lucru care nu este corect față de toți cei care doresc să se înscrie în acest apel de  
proiecte.  

2. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu a ținut cont de prelungirea cadrului temporar european. Comisia 
Europeană a adoptat o prelungire a cadrului temporar, cu încă  șase luni, de la 31 decembrie 2021 la 30 iunie 2022.  

3. Valoarea maxima a ajutorului de stat de 1.000.000 euro reduce în mod considerabil numărul potențialilor beneficiari. 
Având în vedere efectele pandemiei COVID-19 asupra unui număr extrem de mare de IMM-uri, este oportună diminuarea 
valorii maxime a ajutorului financiar nerambursabil la 200.000 euro pentru a avea posibilitatea sprijinirii unui număr mai mare 
de IMM-uri. Astfel, vor putea fi sprijinite minimum 1792 de IMM-uri comparativ cu 358 de IMM-uri conform propunerii din 
ghidul solicitantului.  

4. Nu există corelare între cifra de afaceri și valoarea grantului solicitat. Nu este corect ca  beneficiarii care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate, dar au o cifră de afaceri în 2019 de 100 de lei și în 2020 de 50 de lei să poată aplica pentru un grant de 
1 milion de euro, acesta neavând nici experiența, nici capacitatea tehnică și nici capacitate financiară.  

Vechea Măsură 3, anulată de guvernanți, era derulată de Ministerul Economiei, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene (MIPE) ca finanțator. Noua măsură 4.1.1. este gestionată de către MIPE, dar având în vedere că în guvernul instalat 
săptămâna trecută avem un minister nou creat al IMM-urilor, ar fi recomandat ca în cadrul acestuia să se analizeze cu atenție 
problemele semnalate de către reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii și să se țină cont de sugestiile făcute. 
Antreprenorii afectați de pandemie au mare nevoie de această măsură de sprijin, iar factorii decizionali trebuie să se asigure că 
aceasta este aplicată cât mai corect și mai transparent. 

Deputat 
Mirela Adomnicăi 

*** 
 

Formele de dispariție a terenului agricol trebuie diminuate 
Dragi colegi, 
M-am decis să pun pe tapet, astăzi, un aspect legat de agricultură și care ne scapă multora dintre noi din vedere, deși de 

combaterea lui depinde siguranța globală alimentară. Poate că mulți dintre dumneavoastră ați observat că există un trend 
mondial de abandon al satelor și al fermelor și de dispariție a pământului agricol, fie prin neprelucrare, fie prin schimbarea 
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menirii sale, numai că dezbaterile pe acest subiect sunt mult prea puține. Dacă la nivelul Parlamentului European a fost 
disecată această direcție și inclusă chiar și în noua Politică Agricolă Comună, în România, încă există o doză puțin prea mare 
de conservatorism, combinat cu mult prea mult optimism privind apropierea acestei perspective neproductive.  

Mai multe studii făcute, de-a lungul timpului, la nivelul forului european privind amploarea fenomenului de acaparare a 
terenurilor agricole în UE oferă niște date destul de îngrijorătoare privind milioanele de hectare de teren arabil care se pierd 
prea ușor de la exploatație, primind noi întrebuințări. O asemenea certitudine dură îi plasează pe toți fermierii în situația de a 
nu mai avea predictibilitate, de a nu-și mai primi subvențiile, de a-și risca afacerile, iar pe noi, beneficiarii hranei produse de 
aceștia, de a nu rămâne destinatarii unei securități alimentare cât mai solide.   

Deși per total poate Uniunea stă mai bine decât unele țări din Africa, Asia, America Latină și fostele țări sovietice din 
Europa la dimensiunea anvergurii și a intensității acestui proces, nu același lucru îl evidențiază cercetările din Parlamentul 
European privind statele membre din Europa de Est. În contextul unui nivel spectaculos al concentrării funciare și al eliminării 
rapide a micilor exploatații din Europa, acapararea de terenuri, prin controlarea și privatizarea resurselor naturale și/sau 
deposedarea de acestea, a contribuit în mod activ la deteriorarea, în continuare, a vitalității socio-economice și ecologice a 
sectorului rural. Acest fenomen duce la o erodare și mai marcantă a modelului european de agricultură familială, bazat pe o 
formă de agricultură durabilă și multifuncțională, și la obstrucționarea accesului în sector al tinerilor și al viitorilor fermieri. 
Apar astfel efecte concrete asupra securității alimentare, ocupării forței de muncă, bunăstării și biodiversității deoarece, odată 
cu dispariția și marginalizarea agriculturii la scară mică în Europa, sunt compromise și beneficiile multiple ale acestui tip de 
sistem agricol și mod de viață.  

Monopolizarea terenurilor agricole în Europa implică și o nouă categorie de „brokeri de tranzacții funciare”, alcătuită 
din speculanți care intermediază interesele companiilor și ale statelor în materie de terenuri. Generic vorbind, toți aceștia pot fi 
incluși într-un grup eterogen de actori, atât interni, cât și externi, statali și nestatali, persoane fizice și juridice. Dar nu 
clasificarea lor este importantă, ci îngrădirea dimensiunii activității lor de expansiune a proprietăților la nivelul terenurilor 
arabile. În afară de stabilirea în Europa a unor întreprinderi mari, corporatiste, din domeniul agriculturii, cu implicarea unor 
capitaluri din întreaga lume, goana după teren a adus cu sine implicarea în achizițiile de pământ a unei noi clase de investitori 
financiari, neimplicați în mod tradițional în sectorul agricol, alcătuită din grupuri bancare, fonduri de investiții, traderi 
individuali și societăți cu capital privat. Aceste diverse grupuri de actori reflectă factorii multipli care favorizează acapararea 
de terenuri în UE, printre care se numără diferențele de preț de la o țară la alta și de la o regiune la alta în interiorul aceluiași 
stat, care au încurajat specula, consecințele nedorite ale reformelor funciare, ale privatizării terenurilor, precum și o întreagă 
gamă de alte politici europene privind hrana, energia, comerțul, finanțele și investițiile.  

Iar când am nominalizat printre acești indicatori și diferențele de preț, țin să vă precizez că nu am făcut-o aleatoriu sau 
pentru că au fost integrate în diverse cercetări drept cauze, ci pentru că este surprinzător să aflăm că Eurostat arată că hectarul 
de teren arabil din România este în medie mai scump decât în Franța. Din nefericire pentru vânzătorul român, prețul pe care îl 
încasează rămâne în continuare sub cel evaluat de Eurostat din motivele pe care vi le-am enunțat deja. Având în vedere că 
terenul arabil al României per total însumează 8,2 milioane hectare și reprezintă 62% din totalul suprafeței agricole, ne 
calificăm, cel puțin la nivel statistic, drept cea de-a șasea putere agricolă din UE. Numai că terenul agricol continuă să fie, în 
fapt, tranzacționat ieftin. Și nu este doar o impresie generală, internă, ci un efect al migrației în masă a populației rurale către 
urbanul mic, către București sau peste granițe. Sunt de acord că terenurile din zona București-Ilfov au cel mai ridicat preț la 
tranzacționare, după cum subliniază și cercetarea Eurostat, dar trebuie să avem în vedere că ele sunt scoase din circuitul agricol 
și exploatate, preponderent, pentru construcția de locuințe, și ea o activitate foarte importantă pentru dezvoltarea tuturor 
orașelor. Însă aici nu e vorba de care dintre aceste activități este mai mare nevoie acum și pe viitor pentru un trai cât mai 
sustenabil, ci de faptul că suprafețele de teren destinate culturilor se micșorează constant fie prin schimbarea destinației lor, fie 
prin lipsa forței de muncă pentru activitățile agrare.  

Sunt conștient, la fel ca fiecare dintre dumneavoastră, stimați colegi, de faptul că noua Politică Agricolă Comună este 
perfectibilă, dar acest pachet ține cont de nevoile fermierilor, oferind perspectiva unei hrane sănătoase și a unui mediu 
reechilibrat. PAC asigură un sprijin echitabil agricultorilor și celor implicați în creșterea și exploatarea animalelor domestice. 
Fără să le acordăm sprijinul necesar prin cadrul legislativ european, am fi contribuit la accelerarea tuturor formelor de 
dispariție a terenurilor agricole.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Adrian Alda 

*** 
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Sectorul agro-alimentar trebuie să părăsească zona de risc! 
 

Domnule președinte de ședință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Titlul prezentei declarații are rolul de a atrage atenția asupra eforturilor ce trebuie depuse pentru a atenua riscurile cu 

care se confruntă sectorul agro-alimentar. 
Recent, legislativul Uniunii Europene a votat noua politică agricolă comună. 
Aceasta impune reforme agriculturii din România pentru a putea atinge noile ținte de performață stabilite. Riscul 

neconformării îl reprezintă suspendarea plăților în cazul în care nu se ating indicatorii de performanță.  
În prezent, agricultura se confruntă cu provocări majore. Noua echipă de conducere a Ministerului Agriculturii va trebui 

să identifice în regim de urgență modalităţile concrete de soluționare a acestora. 
Sunt conturate deja câteva probleme prioritare: 
-dezvoltarea sistemelor de irigații, refacerea sistemelor de desecare și drenaj; 
-problema pesticidelor care, a stabilit Uniunea, trebuie folosite în cantități mai mici din 2023; 
-strategia pe eco-sisteme; 
-sprijin acordat sectorului zootehniei - cel mai defavorizat sector din agricultură; 
-subvenţia pentru tona de grâu procesată; 
-susținerea fermierilor români și a produselor românești; 
-reluarea programelor performante, cum a fost cel numit Tomata. 
Și lista poate fi continuată. 
Din păcate, multe dintre aceste neîmpliniri au drept cauză suma de aproximativ 2,3 miliarde de lei rămasă necheltuită în 

mandatul anterior. Sunt bani care ar fi trebuit investiți în agricultura românească și care nu au fost alocați eficient. 
Dar, totul poate fi remediat! 
Este edificatoare initiațiva ministrului Agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu, de a reda adevărata valoare truditorilor 

satului românesc.  
Afirmația sa reprezintă un proiect de viitor: ”Trebuie să avem grijă de locurile de muncă în agricultură şi industrie 

alimentară, să oferim salarii atractive lucrătorilor din acest sector, astfel încât să asigurăm venituri decente oamenilor, dar şi 
stabilitate sectorului. Există deja un proiect de lege depus în Parlament, prin care ne dorim să oferim facilităţi fiscale celor care 
angajează în agricultură, industrie alimentară, silvicultură şi piscicultură”. 

Pentru a reforma agricultura avem nevoie de profesionalism şi competență dar și de conlucrare între Parlament, Guvern 
și structurile asociative reprezentative ale fermierilor şi agricultorilor români. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

 

PSD sprijină producătorii și femierii români 
Stimate college / Stimați colegi, 
Prea mult timp România a fost atractivă prin forța de muncă ieftină, considerându-se că așa vom deveni mai atractivi 

pentru investitorii străini, că aceștia se vor alinia la granița României pentru a veni să investească. Țara noastră s-a dezvoltat, 
ea nemaifiind aceeași economie din anii '90 sau 2000. Astăzi ea trebuie să atragă investiții pentru că oferă perspectivele de 
dezvoltare ale unui mediu de afaceri profitabil, de succes, nu pentru că este o piață cu forță de muncă ieftină. Azi România 
trebuie să își susțină propriul capital, propriile firme și propriii săi producători.  

Îmi doresc ca România să nu mai fie considerată doar o piață de muncă ieftină, iar pentru a reuși acest lucru trebuie să 
ieșim din paradigma că România este doar o țară exportatoare de materie primă și să devenim producători finali. Sper ca în 
cadrul acestei guvernări să creăm o economie în care produsele finale să fie produse la noi acasă. Este o cerință de bază pentru 
siguranța economică a țării în vremuri dificile. Avem ce învăța din criza provocată de pandemie.  

România trebuie să înceapă să producă pentru piaţa internă, dar şi pentru export. De resurse dispunem, mai trebuie doar 
să punem în aplicare un program pe termen lung.  
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Trebuie să începem să încurajăm producţia de bunuri de larg consum autohtonă. România nu trebuie doar să exporte 
materie primă, ci să realizeze și produsul final. Acesta este unul dintre obiectivele asumate de către PSD în cadrul programului 
de guvernare.   

Avem nevoie să impulsionăm exportul şi să diminuăm importurile prin stimularea producţiei în România a acelor 
produse ce pot fi realizate în ţară. Acest lucru va duce nu doar la echilibrarea balanței comerciale, ci și la o creștere a 
numărului locurilor de muncă. 

Dacă în 2017 și în 2018, România a avut recorduri istorice la culturile de cereale și a redevenit “Grânarul” Europei, 
acum suntem Marele Importator al Europei. Mai mult de jumătate din creșterea deficitului comercial provine din comerțul cu 
produse agroalimentare. Importurile de mâncare ale României au crescut cu 34% în 2020, față de 2019, iar creșterea rapidă a 
prețurilor a devenit o problemă pentru români. 

Tocmai de aceea, acum, PSD a venit cu mai multe măsuri economice care vizează susţinerea firmelor româneşti, a celor 
din mediul rural, a companiilor înfiinţate de studenţi sau de femei. 

Acum avem un pachet economic care conține scheme de sprijin consistente pentru firmele românești. ”Cumpără 
românește” și ”Fabricat în România” sunt conceptele în jurul cărora vom construi un nou parteneriat cu cei care produc la noi 
în țară. 

"Fabricat în România" cuprinde scheme de ajutor stat pentru companiile care produc în țară, scheme de ajutor de stat 
pentru IMM-uri și programe pentru susținerea fermierilor.  

Fermierii nu au uitat de programele de sprijin pentru zona agricolă, precum Programul "Tomata". Ele au fost un început 
bun și avem șansa să le continuăm, pentru că nouă, tuturor ne pasă de țara aceasta, ne place să mâncăm românește și iubim tot 
ce e românesc și ne amintește de copilăria sau tinerețea noastră. 

Putem avea produse românești pe mesele și în casele noastre. Această pandemie ne-a învățat că trebuie să fim pretătiți 
să ne asigurăm singuri necesarul de hrană, de produse de consum, de produse necesare în locuințele noastre. 

Dar pentru asta trebuie să încurajăm IMM-urile, agricultura. Dacă nu fabricăm aici, nu prosperăm niciodată pentru că nu 
avem valoarea adăugată. IMM-urile trebuie incurajate, indiferent din ce domeniu sunt ele. 

PSD știe să guverneze. Am demonstrat întodeauna acest lucru. Acum va trebui să punem din nou România pe picioare. 
Vă mulțumesc!             

Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
 

USR încearcă să își recupereze, printr-un „populism justițiabil” deșănțat, procentele  
pierdute din cauza proastei guvernări! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
În ultimele săptămâni am văzut din nou manifestându-se așa-numitul „populism justițiabil”, prin care colegii noștri de la 

USR încearcă să resuscite o temă pe care și-au construit campaniile electorale și pe care speră să se cațere din nou, pentru a 
recupera pierderile suferite în urma proastei guvernări.  

„Populismul justițiabil” se manifestă sub forma unui discurs populist, care speculează anumite resentimente justificate 
ale populației, dar care sunt asociate în mod fals cu anumite persoane politice sau partide politice. Scopul este de a direcționa 
în mod fals ura populară față de adversarii politici ai celui care susține acest discurs „populist-justițiabil”.  

De exemplu, populismul justițiabil are loc atunci când încerci să direcționezi resentimentul public împotriva unor 
infractori, către avocatul care și-a exercitat în mod onest profesia în procesul penal al acelor infractori. Ca și cum avocatul ar fi 
vinovat de faptele infractorilor.  

Cel care ne poate spune cât de mizerabilă și de falsă este această abordare e chiar fostul ministrul USR al Justiției, 
domnul Stelian Ion, care în calitatea domniei sale de avocat de drept penal a apărat diverse persoane condamnate, unele de 
mare notorietate publică.  

În mod evident, dânsul știe foarte bine, că ați exercita în mod corect profesia de avocat nu poate fi considerat ceva 
imoral, chiar și atunci când aperi persoane acuzate de infracțiuni, cum a apărat domnia sa. Poate domnul Stelian Ion le explică 
acest lucru și colegilor săi care încă nu au înțeles acest lucru.  
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O altă manifestare a „populismului justițiabil” o vedem folosirea exagerată și abuzivă a termenului de „penal”. Cea mai 
josnică formă a „populismului justițiabil” este a pune această etichetă de „PENAL”, fără niciun motiv și fără niciun temei 
juridic. De exemplu, domnul Dacian Cioloș, președintele USR,  ne explica în legătură cu unul dintre candidații partidului său 
la alegerile locale, că este abuziv să i se spună că e „penal”, întrucât, conform legii, respectivul candidat era într-o situație în 
care fuseseră înlăturate toate efectele sancțiunii legale. Așa este! Când au fost înlăturate toate efectele sancțiunii legale, vorbim 
și despre cele juridice, dar și despre cele morale. Pentru că altfel nu putem vorbi de reabilitare.  

Deci domnul Cioloș avea perfectă dreptate când își apăra candidatul său, dar asta îl face cu atât mai populist, când 
încalcă el însuși principiul pe care îl invoca atunci, punând eticheta de „PENAL” pe o persoană care nu se încadrează în niciun 
fel în definiția pe care au dat-o chiar cei de la USR în așa-numita inițiativă „Fără penali în funcții publice”. Acolo se spune că 
cineva este penal și nu poate ocupa o funcție publică „până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării”.  

Deci domnii de la USR știu foarte bine care sunt principiile! Știu foarte bine că încalcă aceste principii! Și tocmai pentru 
că știu bine că prin discursul lor încalcă principiile pe care chiar dânșii le-au invocat de atâtea ori, tocmai asta arată 
„populismului justițiabil” deșănțat pe care îl fac în aceste zile.  

Este rușinos să încerci să îți recuperezi prin astfel de mijloace procentele pierdute din cauza proastei guvernări.  
Este rușinos să invoci „culpa morală” împotriva adversarilor tăi politici, când tu însuți porți o culpă morală covârșitoare 

pentru decesele a mii de români care nu au putut fi tratați în valul 4 al pandemiei, pentru că Ministerul Sănătății pe care l-ai 
condus nu a achiziționat medicamentele necesare. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
 

Sărbătoarea Sfântului Nicolae 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Doresc să le adresez un călduros LA MLȚI ANI tuturor celor care pe data de 6 decembrie serbează numele Sfântului 

Nicolae! 
În această zi sunt aduse multe zâmbete pe chipurile copiilor și acest lucru nu este întâmplător, întrucât Moș Nicolae, așa 

cum îl cunosc mai toți copiii, nu aduce acestora doar dulciuri în ghete, le mai aduce un sentiment de fericire și ocrotire, ceea ce 
îmi doresc să putem face și noi pentru toți copiii acestei țări!  

Pentru copii poate că a fost și este în continuare cea mai grea perioadă și de multe ori poate uită să zâmbească și asta 
pentru că au fost nevoiți să se bucure de copilărie și de socializarea cu colegii din fața unor calculatoare.  

Îmi doresc ca lucrurile să redevină la normalitate, ca elevii să meargă fizic la școală, și mai presus de toate, îmi doresc 
ca noi, cei de la guvernare, să le putem oferi speranță și ocrotire copiilor acestei țări, astfel încât să beneficieze de condiții 
decente în școlile din România, de teste gratuite, de un sistem de educație, dar și unul de sănătate care să le permită să trăiască 
în siguranță în această țară. Copiii trebuie să fie prioritatea noastră, a tuturor, fiindcă doar ei reprezintă viitorul! 

La mulți ani, cu multă credință si liniște sufletească! 
Vă mulţumesc!        Deputat 

Romulus-Marius Damian 
*** 

 

PSD se pronunță în mod ferm pentru stoparea declinului demografic 
 

România are o reală problemă cu declinul demografic, iar acesta trebuie stopat în regim de urgență, până nu va fi prea 
târziu și vom ajunge într-o situație fără ieșire. În acest context, PSD va veni cu un set de măsuri concrete, în cadrul Strategiei 
Naționale pentru Demografie.   

Între dezideratele propuse sunt sprijinirea tinerelor familii, a celor cu copii şi a persoanelor ajunse la vârsta a treia, 
precum și elaborarea unui program guvernamental pentru construirea de creşe şi grădiniţe, de cămine pentru seniori, 
reabilitarea şi modernizarea spitalelor, dar şi investiţii în cercetare.  

Din nefericire, România se află în topul clasamentului dezastrului demografic din Europa, iar studiile pe acest domeniu 
indică faptul că până în 2100 vom avea numai șase milioane de locuitori. În consecință, este evident că avem nevoie să 
acţionăm urgent şi eficient, cu măsuri dedicate pentru fiecare problemă și fiecare aspect al combaterii derapajului demografic 
accentuat cu care ne confruntăm.  
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PSD își propune să extindă la nivel național acțiunile de stimulare a sporului natural demarate la nivelul Capitalei de 
Gabriela Firea, respectiv programul de sprijinire a familiilor cu probleme de fertilitate, sprijinul pentru efectuarea analizelor 
medicale, îndeosebi în vederea depistării cancerului la sân. Acestea au avut rezultate pozitive, în doar doi ani de implementare, 
iar susținerea și promovarea lor în toată țara va avea, fără îndoială, efectul scontat privind stimularea familiilor de a avea copii.  

Sunt convinsă că noul ministru al Familiei va lua în cel mai scurt timp măsurile necesare pentru încurajarea creșterii 
natalității, astfel încât să nu ajungem, nu peste mulți ani, într-o situație dezastruoasă din acest punct de vedere. În acest sens, 
statul trebuie să dinamizeze măsurile îndreptate spre sprijinirea tinerilor, atât de a-şi întemeia o familie, cât şi de a avea copii. 
Avem nevoie de creşterea natalităţii şi a sporului natural, de reconfigurarea pozitivă a demografiei, de măsuri stimulative 
pentru menţinerea tinerilor în ţară. Aceste deziderate pot fi atinse prin dinamizarea implementării politicilor şi măsurilor 
guvernamentale, mă refer la asigurarea unui număr îndestulător de locuri de muncă, precum şi prin accesarea mai consistentă a 
programelor Prima Casă şi Prima Maşină.   

Consider că stoparea declinului demografic trebuie să constituie o preocupare pentru toate formațiunile politice, acest 
proiect național fiind vital pentru viitorul României, iar PSD va face toate demersurile în scopul obținerii succesului scontat.  

 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Situația bolnavilor de HIV/SIDA în contextul pandemiei de COVID-19 
Domnule președinte,  
Stimați colegi,  
Vă aduc în atenție situația dramatică privind accesul pacienților cu HIV/SIDA la tratament și servicii medicale, situație 

care în contextul pandemiei de COVID-19 s-a înrăutățit.  
 După cum bine știți spitalele de infecțioase au fost transformate rând pe rând în spitale de primă liniei în tratarea Covid-

19. Acest lucru a dus inevitabil la un acces mult îngreunat al pacienților cu HIV/SIDA la tratamentele necesare. Restricțiile de 
circulației apărute în perioada stării de urgență și apoi a celei de alertă au blocat accesul pacienților nu doar la tratamentul 
specific dar și la testarea HIV/SIDA ducând astfel la multe cazuri neidentificate, nediagnosticate și netratate corespunzător.  

Spitalele pline de pacienți covid produc probleme serioase pacienților cu HIV/SIDA care au nevoie de tratamente 
speciale și pentru care internarea și asistența medicală este aproape imposibilă. În lipsa unui stoc adecvat numărului de 
pacienți, medicii fac eforturi disperate de a calcula medicația pentru a ajunge la fiecare pacient. Pacienți care sunt puși pe 
drumuri sau lăsați să aștepte cu orele la porțile spitalelor de infecțioase.  

Și de parcă toate aceste neajunsuri nu ar fi fost deja prea mult, evenimente terifiante au zdruncinat din temelii instituțiile 
spitalicești. Mă refer aici la situația Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța afectat în urmă cu aproximativ două luni de un 
incendiu violent soldat cu vieți curmate și pagube uriașe.  

Spitalul amintit se va redeschide parțial dar va avea doar 50 paturi pentru tratarea bolnavilor Covid, 30 pentru bolnavii 
HIV/ SIDA cronici și 10 paturi pentru spitalizarea de zi. Inutil să mai precizez că acest număr este insuficient și nu acoperă 
decât parțial nevoile pacienților din Constanța și regiunile învecinate.  

Mai mult decât atât spitalul riscă să-și piardă avizul ANMCS  ( Autoritatea Națională de Management al Calității în 
Sănătate) dacă nu-și reia activitatea în structura pentru care a primit acel aviz, respectiv 220 paturi.  

Este de la sine înțeles cât de importantă este urgentarea punerii în funcțiune cu același număr de paturi pentru a avea o 
șansă reală împotriva Covid-19 dar și împotriva altor patologii specifice și nu mai puțin importante.  

Revenind la problema persoanelor cu HIV/SIDA țin să menționez că la nivel național datele furnizate de 
Compartimentul pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA confirmau la sfârșitul anului trecut 16848 persoane 
infectate.  

Aceștia au nevoie de soluții care să răspundă nevoii de stopare a pandemiei dar care, concomitent, să le repecte accesul 
la medicamente. Pentru prevenirea HIV/ SIDA nu s-au alocat fonduri de la bugetul de stat, există riscul ca pacienții care trăiesc 
cu HIV/ SIDA să ajungă în situația de a nu mai avea acces la tratamente, bolnavilor să li se înrăutățească situația medicală iar 
toate aceste aspecte să ducă la deznodământul nedorit al creșterii cheltuielilor cu tratamentele și îngrijirea medicală cât și la 
creșterea riscului major de epidemiei. Printre cele mai importante măsuri care trebuie luate în vedere și tratate cu 
responsabilitate de Ministerul Sănătății aș menționa:  

1. Acoperirea necesarului de medicamente pentru HIV/Sida   
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2. Asigurarea stocurilor de siguranță pentru a preîntâmpina eventuale disfuncționalități.  
3. Contracte de achiziție cu termen de derulare mai mare pentru a a asigura o continuitate în furnizarea de medicamente.  
4. Stabilirea bugetului pentru programele naționale ce gestionează HIV/Sida  dar și alte boli cronice până la sfârșitul 

fiecărui an pentru anul următor.  
5.Un dialog permanent între Ministerul Sănătății cu alte ministere în măsură să asigure nevoile bugetare în lupta 

împotriva acestei maladii.  
Pandemia COVID-19 ne-a demonstrat tuturor că în situații de criză declanșate de epidemii cu risc major, sistemul de 

sănătate trebuie să implementeze mecanisme sustenabile și reziliente pentru a a sigura accesul la tratamente și îngrijire 
medicală a tuturor pacienților, covid și noncovid, cu afecțiuni ușoare sau cu boli ce pun în pericol viața. Fără diferențe, fără 
discriminare,fără obstacole și delimitări.   

Vă mulțumesc.         Deputat 
Ileana-Cristina Dumitrache 

*** 
 

Creșteri de pensii și alocații în bugetul pe anul 2022 
Stimaţi colegi, 
Adoptarea cât mai urgentă a bugetului pe anul 2022 este absolut necesară, în contextul creșterii pensiilor, alocațiilor și 

salariilor. 
PSD a intrat la guvernare cu anumite condiții clare, precum creșterea cu 10% a pensiilor de la 1 ianuarie, creșterea 

pensiei minime de la 800 de lei la 1000 de lei, acordarea unui ajutor de 1200 de lei pentru toți pensionarii care au pensii sub 
1600 de lei, creșterea salariului minim la 2550 lei, precum și creșterea alocațiilor pentru copiii între 0-2 ani la 600 de lei, iar 
pentru cei între 2 – 18 ani la 243 de lei. 

Toate aceste creșteri vin pe fondul unei inflații galopante în anul 2021, sub conducerea unui guvern de centru-dreapta 
format din PNL-USR-UDMR, care a reușit contraperformanța de a probuși nivelul de trai al românilor în numai 9 luni de 
guvernare. 

Astfel, adoptarea unui buget pe anul 2022, care să țină cont de toate aceste modificări, devine unul dintre obiectivele 
principale ale noului guvern PSD-PNL-UDMR. 

Am auzit atât de la unii politicieni de dreapta, cât și de la unii comentatori de la televiziuni că nu ar exista suficienți bani 
pentru a susține aceste creșteri. Le spun pe această cale că statul este obligat să aibă o politică fiscal-bugetară prin care să 
mărească gradul de colectare la bugetul de stat din PIB. 

Avem cea mai mică rată de colectare din PIB dintre statele membre UE, veniturile generale reprezentând aproximativ 
32% din PIB, în timp ce media în UE este de 40%. Acest indicator ne arată că avem suficient spațiu pentru îmbunătățirea 
gradului de colectare. 

De asemenea, PSD și-a asumat să impună o taxă de solidaritate de 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu cifră de 
afaceri de peste 100 de milioane de lei, pentru a echilibra balanța dintre venituri și cheltuieli. 

Este de datoria noastră, a decidenților politici, să ajutăm oamenii să-și crească veniturile, iar faptul că 80% dintre 
pensionari trăiesc cu sub 2.000 de lei pe lună ne obligă să găsim soluții pentru aceștia. 

Aștept cu interes adoptarrea cât mai rapidă a bugetului pe anul 2022. 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
 

Avem cu toții obligația în județele pe care le reprezentăm să ne implicăm în acțiuni de informare  
și comunicare a familiilor militarilor și veteranilor de război decedați privind dreptul la funeralii cu onoruri militare 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Având în vedere că familiile și rudele militarilor și veteranilor de război decedați nu au toate cunoștință de 

Regulamentul din 10 iunie 2013, actualizat, privind onorurile și ceremoniile militare aprobat de Ordinul nr. M 63/2013 prin 
care aceștia din urmă au dreptul la funeralii cu onoruri militare, consider că alături de structurile Ministerului Apărării 
Naționale, trebuie să ne implicăm în organizarea de acțiuni de informare și comunicare la nivel local, astfel încât eroii noștri să 
beneficieze de acest ultim gest de respect din partea statului român și a națiunii pentru care și-au sacrificat viața. 
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În opinia mea ca tânăr parlamentar, ca absolvent de liceu militar și ca membru al unei familii cu veterani de război știu 
că sacrificiul impune întotdeauna respect. În inimile fiecăruia dintre noi trebuie să sădim și să cultivăm această cinste față de 
cei care și-au sacrificat viața pentru țara și poporul nostru. 

Așa cum Sfânta Cruce reprezinte stindardul de biruință al binelui împotriva răului, așa cum drapelul nostru este nelipsit 
din unitățile militare, din instituțiile publice, din sfintele lăcașuri și eroii noștri trebuie să beneficieze de respectul cuvenit prin 
funeraliile cu onoruri militare după ce au trecut în eternitate. 

Fiecare dintre noi ar trebui să reflectăm cu pioșenie la faptele de vitejie ale eroilor noștri. Cu toții suntem datori să nu 
uităm că din jertfa lor se hrănesc, neîntrerupt, prezentul şi viitorul nostru. Prin eroii neamului românesc cunoaștem, atât cât 
sufletele noastre pot cuprinde, ceea ce este vremelnic şi ceea ce este etern în făptura omului.  

Fiecare militar care și-a dedicat viața apărării țării și s-a pus în slujba poporului român formează o carte de dăinuire a 
neamului nostru, vatra zămislirii acestuia, din care au răsărit secol după secol sfinţii eroi. Fiecare veteran de război reprezintă o 
bucată de pământ înrădăcinată în istoria României, din care au răsărit idealuri şi împliniri măreţe, de care noi ne bucurăm 
astăzi. 

Vă mulțumesc!                     Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 

Situația geostrategică din Ucraina trebuie să declanșeze dezbateri publice în țara noastră! 
 

Stimați colegi parlamentari, 
Urmărim cu îngrijorare cum în aceste zile situația geostrategică din Ucraina se deteriorează constant! Mobilizarea 

masivă de trupe și tehnică de luptă rusească la granița estică a Ucrainei inflamează și mai mult un conflict care durează deja de 
mai bine de 7 ani. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat în cadrul reuniunii NATO de la Riga că Rusia pare 
a se pregăti de un război cu Ucraina. Permiteți-mi să citez: „Vedem armament greu, artilerie, unități blindate, drone și sisteme 
electronice de război și zeci de mii de soldați pregătiți de luptă. Această adunare de resurse militare este neprovocată și 
inexplicabilă. Cresc tensiunile și riscul unor erori este foarte mare”. Acesta este avertismentul Secretarului general al NATO! 

Ca țară membru NATO, România se află practic în prima linie în ceea ce privește răspunsul NATO la o eventuală 
agresiune militară a Rusiei contra Ucrainei. Atât partenerii noștri americani, cât și NATO în ansamblul ei, au afirmat răspicat 
faptul că o invazie a Ucrainei nu va rămâne fără urmări serioase. Asta poate implica inclusiv răspuns militar, iar România este 
responsabilă de flancul estic al NATO împreună cu Polonia! 

În al doilea rând, să nu uităm faptul că țara noastră, ca și Polonia, are graniță directă cu Ucraina, atât în nord, cât și în 
sud est în Delta Dunării și deschiderea la Marea Neagră. Această dublă deschidere către țara vecină face din România un punct 
strategic foarte important în gestionarea situației tensionate din Ucraina. 

În al treilea rând, în țara vecină sunt foarte mulți etnici români, chiar dacă autoritățile ucrainene i-au împărțit forțat în 
români și moldoveni pentru a diminua importanța de comuniune lingvistică și de apartenență națională. Conform datelor 
deținute de Ambasada României în Ucraina, în țara vecină se află peste 400.000 de români și moldoveni. Doar în regiunea 
Cernăuți sunt peste 180.000 de românofoni. Mai grav, în regiunea Odessa s-au declarat români 724 de persoane, iar 123.000 
sunt moldoveni. Prezența unui număr atât de important de etnici români într-o țară aflată în pericol de a fi invadată militar face 
cu atât mai importantă poziționarea țării noastre. 

În aceste condiții, este îngrijorătoare liniștea asurzitoare din spațiul politic românesc. Țara noastră riscă să fie implicată 
direct în această situație tensionată, dar până acum nu am avut o dezbatere publică asupra potențialelor implicații! 

Este foarte adevărat, România și Ucraina au semnat un acord de cooperare în ceea ce privește achiziția comună de 
armament și tehnică militară. Însă, acest acord are implicații foarte serioase geopolitic mai ales că România este țară NATO, 
iar Ucraina nu. 

Mai mult, absența dezbaterilor din spațiul public românesc ridică o mulțime de întrebări lăsate fără răspuns: Care este 
poziția României? Susținem Ucraina în ce scenarii și până la ce punct? Ce pericole sunt la adresa României în cazul unei 
escaladări militare a situației în Ucraina? Ce implicații ar avea asupra țării noastre o invazie convențională a Rusiei în estul 
Ucrainei? 

Ucraina face parte din planul de extindere al NATO către est, iar aceasta este o necesitate strategică de stabilizare a 
acestei regiuni. Importanța pentru România este mai mult decât evidentă. Însă, negocierile diplomatice de sprijin pentru 
Ucraina trebuie să ia în considerare obligatoriu drepturile etnicilor români din această țară. Nu putem avea un sprijin 
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necondiționat în condițiile în care românii din Ucraina au drepturi restricționate la educație în limba română, iar multe din 
bisericile din regiunea Cernăuți și Maramureșul istoric nu au voie să țină slujbe în limba maternă. Este responsabilitatea 
noastră națională să ne protejăm cu prioritate românii, oriunde ar fi ei. Mai ales când este vorba despre datorii istorice ale unei 
țări la adresa României și a poporului ei. 

Vă mulțumesc!                      Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
 

Să nu uităm de românii din țările vecine! 
Stimați colegi, 
Presa română a semnalat recent abuzurile și amenințările la care este supusă doamna Marinika Tepic, politician sârb de 

origine română. Este, așa cum știm, doar vârful vizibil și extrem de urât al icebergului, pentru că, pe plan general, împotriva 
comunităților românești din unele state vecine, mai ales Ucraina și Serbia, se duce de decenii o veritabilă luptă, extrem de 
josnică, de anihilare! 

Aș vrea să o spun, răspicat și cu toată convingerea, aici, în Parlament: relațiile de bună vecinătate sunt esențiale pentru 
noi, însă ele nu în detrimentul comunităților românești din țările vecine. Pur și simplu, este un drept pe care Statul român nu îl 
are și este, în același timp, o obligație dar și o nevoie evidentă de a face mai mult, mult mai mult, pentru comunitățile 
românești.  

Cred, în primul rând, că diplomația românească are datoria de a fi mult mai activă și mai apăsată în demersurile inițiate 
dar și în mesajele transmise. Nu suntem și nu putem fi în postura de a lăsa de la noi, de a ne face că nu știm și nu vedem, mai 
ales pe relația cu țări care declară că își doresc o bună relație cu UE și cu NATO, sau chiar apartenența la ele, ori protecția lor. 
Adică și a noastră, a românilor!  

De asemenea, la nivel guvernamental, consider că trebuie întreprinse noi demersuri pentru a sprijini comunitățile 
românești, prin toate mijloacele, pentru păstrarea, promovarea dar și dezvoltarea identității lor. Limba română nu trebuie să 
moară nici la Nord de Prut și nici la Sud de Dunăre. Învățământul în limba română, dreptul românilor la liberă asociere, 
schimburile culturale, economice, bursele de studii, sunt și pot fi mijloace eficace pentru a-i ajuta pe români. 

Dar, înainte de orice, nu avem dreptul să tăcem, nu avem dreptul să nu știm, nu avem dreptul să nu facem. Inclusiv la 
nivel de diplomație parlamentară, prin grupurile de prietenie, putem acționa și putem face presiuni, pentru că de presiune este 
vorba, pentru a cere răspicat protejarea minorităților românești, tot mai asuprite, din țările vecine. 

Vă mulțumesc!               
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

Școala în pandemie 
 

Nu cred că sunt prea mulți cei care ar putea răspunde la întrebarea: ce s-a întâmplat la dată de 11 martie 2020? Ei, bine, 
atunci s-a decis închiderea școlilor din cauza pandemiei de coronavirus. Era o hotărâre nemaîntâlnită, rapidă, într-o direcție 
nebănuită, fără prea multe lămuriri din partea autorităților. Cu atât mai mult cu cât școală nu s-a închis niciodată în România, 
nici măcar la vreme de război. Cine ar fi bănuit că o decizie care urmă să protejeze copiii de un virus periculos va dura atâta 
vreme și va produce atâtea situații greu de imaginat? 

Cei mai afectați au fost elevii care, de aproape doi ani, trăiesc niște experiențe pe care nu mai știu cum să le înțeleagă: 
școlile se deschid, apoi se închid; azi ai ore online, de mâine te cheamă la școală, apoi apare un caz de îmbolnăvire și rămâi 
acasă, în timp ce alte clase fac ore fizic la școală. Nici nu mai știu când să se bucure și când să se enerveze. De la cursurile care 
presupuneau prezența fizică la școală s-a trecut la școala în pijama, adică la orele făcute la domiciliu. Aparent mult mai bine, 
dar cu implicații neașteptate: copilul așezat cu forță în față calculatorului, refuz, enervare, presiune din partea părinților, pauze 
de foame, de sete, de toaletă, de “mă doare burta”. Unii s-au adaptat, oarecum, noilor cerințe, dar copiii nesupravegheați s-au 
detașat de lecții și de obligații, profitând de “oportunități” nesperate. 

Din păcate, cei mai loviți de consecințele pandemiei au fost copiii din familiile sărace sau cei din zonele izolate, fără 
internet. Cum să faci școală online dacă în familie există un singur telefon sau o singură tabletă pentru 3-4 sau mai mulți frați? 
Sau dacă nu ai asigurată conexiunea la internet în satul în care locuiești? Ca să nu mai vorbim despre cei care nu au nici măcar 
curent electric în cătunul dintre munți. 
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Că urmare a acestei situații, peste 65.000 de elevi au abandonat școală la vreme de pandemie, în special din cauza lipsei 
mijloacelor tehnice de învățare și a sprijinului din partea familiei.  Pentru că o bună parte a materiei nu a fost parcursă, au fost 
scoase capitole întregi din programele pentru evaluarea națională și bacalaureat. Nu e deloc întâmplător faptul că rată de 
promovare a examenului de bacalaureat 2020 a fost cea mai scăzută din ultimii 6 ani. 

Închiderea școlilor, cu impunerea carantinei naționale, a avut un impact psihologic uriaș nu doar asupra familiilor cu 
școlari, ci a întregii societăți. Panică creată de posturile de televiziune, imaginile cu morții din saci, declarațiile șocante ale 
celor nelipsiți de la TV, schimbarea regulilor de viață, frică de moarte, lipsa informațiilor corecte au schimbat cu totul viață 
oamenilor. 

Pentru copii, lipsa socializării pe care o oferă școală a fost greu de suportat. Mulți dintre ei și-au mărturisit dorul de 
colegi, de Doamna, de activitățile care le făceau plăcere la școală. Căci, dincolo de învățare, nevoia de apartenența la grup, de 
raportare la cei cu care te înțelegi bine este esențială. Izolarea impusă de online și “comunicarea” prin intermediul unui ecran 
au condus la distanțarea socială.  Avertismentele de tipul: “nu ai voie să stai prea aproape de colegi că să nu iei virusul”, “e 
periculos să dai mâna sau să te îmbrățișezi cu cineva”, ”trebuie să porți masca tot timpul” au dus la limitarea posibilității de 
interacțiune a elevilor. Iar interacțiunea umană fizică, cu bucuria și emoțiile sale, nu va putea fi înlocuită vreodată prin alte 
mijloace.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Remus Munteanu 

*** 
 

Pentru noi contează creșterea nivelului de trai, nu contrele continue  
sau testarea răbdării partenerilor de guvernare 

Dragi colegi, 
Am fost bombardați cu toții, de aproape o lună de zile, cu tot felul de păreri apreciative sau nu la adresa actualei formule 

de guvernare. Fiecare partid, reprezentat la Palatul Victoria, a fost disecat în aproape toate modurile posibile, la fel și unii 
factori de decizie de la nivelul conducerii comisiilor parlamentare. Firește că este un exericțiu pe cât de democratic, pe atât de 
legitim, chiar și în ciuda unor voite exagerări sau al unor previziuni mult prea pesimiste, însă toate aceste observații dezvăluie, 
de asemenea, multe lucruri despre emitenții lor.  

Dincolo de părerile mai mult sau mai puțin subiective despre soarta și dura existenței coaliției PSD-PNL, mă văd obligat 
să subliniez că pentru noi, cei de la PSD, contează creșterea nivelului de trai pentru toți românii și mult mai puțin contrele 
continue între viziunea de dreapta și cea de stânga.  

Noi suntem conștienți că trebuie să identificăm cele mai bune soluții și să le punem cât mai rapid în practică. Și, deja, se 
vede că PSD își respectă toate angajamentele luate odată cu intrarea la guvernare alături de PNL. Așadar, deși s-a remarcat clar 
că, la nivel decizional, toată clasa politică nu are o cultură a funcţionării coaliţiilor, uniunilor, alianţelor şi că ne despart foarte, 
foarte multe lucruri din punct de vedere ideologic, până acum am reușit să contrazicem această ”tradiție” păguboasă. Cel puțin 
la centru și în beneficiul tuturor cetățenilor. Deja PSD a rezolvat problema pensiilor, iar pensionarii au început să-și primească 
sumele cuvenite. PSD a stabilizat sistemul de pensii, a găsit banii necesari și a făcut la timp rectificarea bugetară, fără nicio 
întârziere. Mai mult, calculele bugetare necesare pentru ca întreg programul social cu care PSD a intrat la guvernare și care 
prevede creșterea punctului de pensie, majorarea pensiei minime și acordarea ajutorului pentru cei cu pensii mici, aplicat de la 
începutul anului viitor, au fost rapid definitivate. Pe de altă parte, pentru că PSD și miniștrii săi au ales să lucreze performant 
în loc să testeze răbdarea partenerilor de guvernare, așa cum prevesteau unii dintre analiștii politici, de anul viitor se va relua 
acordarea sprijinului pentru legumicultori, necesar noului program ”Tomata”. În plus, vor fi lansate și alte programe menite să 
sprijine producția legumelor autohtone deficitare pe piață. Conceptul strategic ”Cumpără Românește!”, cu efecte benefice 
totale, va fi continuat după întreruperea sa de către fostul cabinet de dreapta. O altă măsură adecvată pentru relansarea 
turismului în România o reprezintă acordarea, din nou, a tichetelor de vacanță pentru salariații statului. Iar seria măsurilor 
benefice, pe care PSD le-a impus în Executiv, nu se oprește aici. Vom implementa toate măsurile pe care le-am anunțat, chiar 
dacă vor exista și unele influențe și exigențe venite dinspre PNL sau UDMR. Însă e clar că vor mai exista și dispute. Să negi a 
priori apariția unor disensiuni ar fi egal cu a săpa, anticipat, groapa unei coaliții doar din pricina existenței crezului că ”o să 
cadă drobul odată și odată”.  

Orice disensiune sau conflict de opinii, dacă doriți să-l numiți așa, are, până la urmă, și un rezultat edificator și 
constructiv. Argumentele ”pro” și ”contra” conduc, de cele mai multe ori, către rezolvările cele mai pertinente. Așadar, dacă 
vom cădea de acord pe toate punctele de pe ordinile de zi, consider că această coaliție o să funcționeze destul de bine, cel puţin 
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în această primă etapă. Iar dacă ”asperitățile” începutului vor fi depășite cu brio și chiar lăsate în urmă pe parcursul comun, nu 
văd de ce ne-am mai întoarce din drum ca să recuperăm un asemenea ”balast”, total neproductiv și indezirabil pentru români. 

Trebuie să acceptăm cu toții că un PNRR scris de un reprezentant al dreptei, al unui partid care nu are un itinerariu 
politic lung, deci și o experiență foarte subțire privind responsabilitatea decizională guvernamentală, va constitui un test în 
special pentru PSD. PNL a fost la guvernare, a contribuit la arhitectura PNRR și nu prea ar mai avea motive de nemulțumire. 
Liberalii au subsemnat pentru această formă a Planului. În schimb, PSD nu a făcut-o. Tocmai din aceste considerente, 
obiecțiile noastre, ale PSD, sunt pertinente. Multe dintre proiectele prinse cu finanțarea în PNRR au fost orientate către zonele 
dezvoltate, din Ardeal, ceea ce va accentua diferenţele de dezvoltare dintre regiuni. Din această cauză, PSD va continua să 
propună soluții pentru corijarea unor asemenea discrepanțe. Nu trebuie să spunem că nu se pot armoniza poziţiile pentru că se 
poate face acest lucru, așa cum miniștrii PSD au demonstrat-o deja într-un interval scurt. Și, dincolo de viziunile diferite, 
perspectiva îndepărtată a alegerilor parlamentare viitoare constituie, cu certitudine, un moment important pentru istoria fiecărui 
partid în parte, dar și o mare provocare pentru fiecare dintre acestea. Și este mai mult decât evident, încă de pe acum, că 
reconcilierea politică nu a fost pe placul întregului activ de partid al PSD sau al PNL. Din acest raționament, dar și pentru a 
sublinia democrația care există în interiorul PSD, conducerea partidului le-a oferit președinților de organizații libertatea de a 
conlucra sau nu și pe plan local cu liberalii. După ani de zile de atacuri, e greu, în câteva zile, să institui încrederea. Știți și 
dumneavoastră la fel ca și mine că încrederea se construiește pas cu pas, depășind impedimente de orice natură. Iar prin 
reducerea acestor obstacole vom reuși să asigurăm nu doar mai multă prosperitate, ci și mai multă stabilitate României, atât în 
plan intern, cât și extern.   

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Interzicerea încălzirii cu lemne, o nouă bombă din PNRR 
Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește ”Interzicerea încălzirii cu lemne, o nouă bombă din PNRR” și se referă la includerea 

măsurii eliminării încălzirii cu lemne în România, deși Uniunea Europeană nu a solicitat această condiție. 
Ministrul USR-PLUS Cristian Ghinea a introdus în Programul Național de Redresare și Reziliență o măsură care lovește 

milioane de români, deși Uniunea Europeană nu a solicitat această condiție, pentru a aproba programul național.  
Astfel, după ce România nu a reușit să includă finanțarea sistemului de irigații, deoarece fostul ministru USR-PLUS 

Cristian Ghinea nu a putut furniza dovezi că aceste proiecte nu afectează mediul înconjurător, demonstrând încă o dată atât 
incompetența crasă, cât și dezinteres total pentru tot ceea ce ține de bogăția acestui popor, pământul fermierilor români, astăzi 
descoperim o nouă bombă inclusă în PNRR care lovește în milioane de români.  

Deși Uniunea Europeană nu a obligat statele membre să renunțe la încălzirea cu lemne, ministru USR-PLUS Cristian 
Ghinea a inclus de la sine putere această masură. 

Fostul ministru USR-PLUS Cristian Ghinea a fixat ca obiectiv pentru îndeplinirea acestei măsuri trimestrul 4 din 2023 
și stabilirea unui cadru legislativ pentru decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, care să includă măsuri de diversificare 
a mixului energetic, prin renunțarea la lemn ca sursă de combustibil în acest sector. 

Atunci când s-a stabilit această măsură, ministrul USR-PLUS Cristian Ghinea nu a vrut să țină cont de situația actuală în 
care se află aproape trei milioane și jumătate de români, care se încălzesc cu lemne de foc. 

Conform datelor Institutului Național de Statistică, în prezent, aproximativ 80% de locuințe, adică 2.700.000 de locuințe 
sunt încălzite cu lemne. 

Având în vedere numărul mare de români care se încălzesc cu lemne de foc, Partidul Social Democrat a inițiat un 
proiect de lege care a fost și votat de Parlament prin care s-a redus TVA de la 19% la 5% pentru lemnele de foc. 

Programul Național de Redresare și Reziliența a fost realizat pe genunchi, pe repede-nainte pentru a fi aprobat și a 
demonstra că fac treabă, dar din păcate rezultatul este unul total contrar, pentru că programul nu ajută la dezvoltarea unor 
sectoare vitale pentru România, iar vinovatul principal este ministru USR-PLUS Cristian Ghinea. 

Negocierea PNRR s-a făcut total netransparent, iar consecințele încep să se vadă, în timp ce ei care au de suferit în urma 
măsurilor propuse în PNRR de USRP-LUS vor fi românii. 

Partidul Social Democrat a solicitat încă de la începutul negocierilor pe PNRR ca dezbaterea acestui proiect extrem de 
important pentru România să se facă în Parlamentul României, pentru a stabili măsuri care sunt absolut necesare pentru 
dezvoltarea unor sectoare esențiale, dar ministrul USR-PLUS Cristian Ghinea nu a dorit să discute despre acest subiect. 
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În loc să includă reforme clare pentru anumite sectoare vitale pentru dezvoltarea României și pentru un trai mai bun al 
românilor, ministrul USRPLUS Cristian Ghinea a inclus o serie de măsuri care prevăd tăierea unor facilități pe care Partidul 
Social Democrat le-a acordat românilor. 

Domnule ministru Cristian Ghinea la ce lucruri ascunse să ne mai așteptăm să găsim în PNRR-ul României realizat de 
dumneavoastră?  

Vă mulțumesc.                      Deputat 
Nicu Niță 

*** 
Misiunea PSD este să readucă normalitatea în viața oamenilor, să aibă grijă de toți cetățenii, în special  

de cei vulnerabili, munca să fie încurajată și răsplătită, familiile cu copii sprijinite! 
 

Stimați colegi parlamentari, 
România începe să revină la normalitate. Are din nou un guvern deplin funcțional. După mai multe luni de criză politică 

gravă, PSD, prin atitudinea sa responsabilă, a readus nu doar stabilitatea politică a țării ci și un program de guvernare cu soluții 
la gravele crize actuale. 

PSD a intrat la guvernare nu doar cu angajamentul ci și cu determinarea de a promova o schimbare în bine a politicilor 
publice și a relației cu cetățeanul. De aceea a desemnat ca miniștrii, lideri din prima linie, cu experiență politică și 
administrativă și profesioniști. România trăiește în sărăcie, foame și frig. S-a scumpit tot ce se putea scumpi. Inflația a atins 
cote record în timp ce veniturile oamenilor au fost înghețate. PSD se angajează din nou să repare ce au stricat guvernele de 
dreapta, să crească puterea de cumpărare, să stopeze prăbușirea nivelului de trai. 

Încă din prima lună de guvernare PSD aplică pachetul social care va crește alocațiile, pensiile, salariul minim și 
indemnizațiile persoanelor cu dizabilități. În plus, pensionarii cu cele mai mici pensii primesc un ajutor pentru a-și plăti 
facturile în această iarnă. 

PSD își asumă obiectivul de a proteja viața românilor, de a pune capăt haosului sanitar. Adevărul va fi spus oamenilor, 
încrederea în autorități va fi restabilită. În viziunea PSD doar printr-un parteneriat onest pandemia poate fi învinsă. De aceea, 
trebuie dărâmate zidurile de ură dintre vaccinați și nevaccinați, nu există români buni sau mai puțin buni. 

În urmă cu câteva zile, Institutul Național de Statistică a confirmat că guvernarea de dreapta a adus sărăcie pentru foarte 
mulți români. PSD însă vine, ca de fiecare dată, să restabilească echilibrul și echitatea socială, prin măsuri de reducere a 
sărăciei și de creștere a clasei de mijloc. Datele statistice confirmă necesitatea urgentă a pachetului social introdus de PSD 
pentru a opri creșterea sărăciei în România. 

În 2016, la finalul Guvernării Cioloș, erau 4,7 milioane de români în deprivare materială severă, respectiv aproape un 
sfert din populația României. 

În 2017, după primele măsuri luate de PSD la guvernare, respectiv creșterea salariului minim, creșterea pensiilor, 
scutirea de impozit a pensiilor până în 2.000 lei, scutirea tuturor pensiilor de plata CASS etc., numărul românilor aflați în 
sărăcie severă a scăzut la 3,9 milioane, mai puțin cu 800.000 de persoane, ajungând la o cotă de puțin peste 20% din populație. 

În următoarea perioadă de guvernare PSD, datorită continuării majorării pensiilor, salariilor, inclusiv în mediul privat, 
prin majorarea salariului minim, numărul românilor aflați în sărăcie severă s-a redus la 3 milioane la finalul lui 2018 și apoi la 
2,5 milioane în iulie 2019, respectiv 12,8% din total populație, aproape jumătate față de cât era în la finalul guvernării Cioloș. 
Deci PSD a reușit să scoată din sărăcie 2,2 milioane de români. Imediat după începerea guvernării de dreapta, numărul 
românilor săraci a început din nou să crească, așa cum s-a întâmplat mereu în guvernările de dreapta. La finalul anului 2020, 
conform Institutului Național de Statistică, numărul persoanelor în deprivare materială severă a crescut la 2,9 milioane de 
persoane, respectiv 15,2% din total populație. În mod cert acest indicator a crescut și mai mult pe fondul creșterii prețurilor și a 
facturilor la energie electrică și încălzire. Vom vedea cât de mare a fost prăpădul guvernării de dreapta anul viitor când INS va 
comunica datele finale pentru 2021. 

Stimate colege și stimați colegi, această creștere a sărăciei trebuie oprită imediat, ceea ce justifică pe deplin programul 
social pe care PSD l-a impus în programul de guvernare a noului Executiv. 

PSD a intrat la guvernare cu misiunea asumată de a readuce coerența, logica, eficiența și credibilitatea actului de 
guvernare și de lua măsuri care să sprijine oamenii și economia. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
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Pensionarii români - pensionari europeni 
Stimați colegi,  
Pentru cei mai mulți dintre părinții și bunicii noștri, sărbătorile nu vin cu bucurii, ci cu griji. După o viaţă de muncă, 

mulţi bătrâni fac coadă la Casele de Ajutor Reciproc fiind nevoiţi să apeleze la împrumuturi pentru a-şi achita facturile, pentru 
a-și cumpăra medicamente şi pentru puținele bucurii de sărbători.  

Mai bine de jumătate dintre pensionarii români nu își permit un trai decent din indemnizația pe care o primesc de la stat, 
deși ar trebui să se bucure de același respect de care se bucură pensionarii din alte state europene.  

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în România, sunt peste 5,1 milioane de pensionari, iar pensia medie 
lunară este de 1.335 de lei. 

Aproximativ un milion de pensionari sunt beneficiari ai indemnizației sociale, care întregește veniturile mici ale acestei 
categorii până la suma de 704 lei, adică 146 de euro. 

40% din totalul pensionarilor din România, adică 1,9 milioane de pensionari au pensii de cel mult 1.000 de lei. Toate 
acestea, în condițiile în care, coșul minim de consum pentru un trai decent era, în 2020, de 2818 lei (570 de euro) pentru o 
persoană adultă singură. 

Mai mult, conform Eurostat, unu din patru români de peste 65 de ani este în pragul sărăciei.  
Pentru PSD, pensionarii nu sunt nişte asistaţi sociali, ei au muncit o viaţă întreagă și nu trebuie considerați o povară 

pentru societate, pentru că pensionarii de azi, părinții și bunicii noștri, și-au sacrificat tinerețea pentru a ne lăsa nouă – cei care 
azi decidem pentru ei – o Românie mai bună! Românii ne-au cerut o guvernare care să lucreze pentru ei.  

PSD se ține de cuvânt: a stabilizat sistemul de pensii, a găsit banii necesari și a făcut la timp rectificarea bugetară, astfel 
încât pensionarii au început să-și primească pensiile cuvenite, fără întârziere. De la 1 ianuarie 2022 va intra în vigoare noul 
punct de pensie de 1586 lei, pensia minimă va crește de la 800 la 1000 de lei, iar pensionarii cu venituri mai mici de 1600 de 
lei vor primi un ajutor pentru a-şi plăti facturile în această iarnă.  

PSD recunoaște că ”aceste majorări nu îi vor îmbogăți pe pensionari, că este doar o măsură provizorie de protecție, cât 
să le ofere un scut în fața acestui val cumplit de scumpiri"; PSD își propune asigurarea unui trai decent pentru toți românii și 
este capabil să o facă așa cum a demonstrat de fiecare dată când a fost la guvernare. 

Avem datoria, dragi colegi, să acordăm prin deciziile noastre, solidaritate, sprijin, dragoste şi respect. 
 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
 

O dată cu intrarea PSD la guvernare toate categoriile vulnerabile de români vor fi protejate și respectate! 
 

Stimate colege și stimați colegi, 
Miniștrii social-democrați au început să-și facă treaba încă din prima zi de mandat. Astfel au fost asigurați banii pentru 

plata pensiilor, a alocațiilor, a compensațiilor la energie, a ajutorului de încălzire, a drepturilor persoanelor cu handicap. Toate 
disputele din spațiul public dintre foștii miniștri liberali privind lipsa banilor de pensii și alocații au fost rezolvate prin acțiunile 
miniștrilor PSD de la Finanțe, Muncă și Familie care au făcut toate demersurile pentru a se face toate plățile la zi. 

Mai mult de atât, la rectificarea bugetară de zilele trecute a fost suplimentat bugetul Ministerului Muncii  cu 2,195 
miliarde lei pentru a nu mai fi nicio problemă până la final de an. 

În același timp, miniștrii social-democrați lucrează la bugetul pentru anul 2022 care să includă creșterea punctului de 
pensie cu 10%, de la 1.442 de lei în prezent, la 1.586 de lei de la 1 ianuarie 2022. Tot în acest buget va fi cuprinsă creșterea 
pensiei minime cu 25%, de la 800 de lei în prezent la 1.000 de lei de la 1 ianuarie 2022. Suplimentar se va acorda și un sprijin 
pentru perioada de iarnă, în funcție de valoarea pensiei, pentru pensionarii a căror pensie este peste valoarea minimă dar sub 
1.586 de lei. 

Este clar că după intrarea PSD la guvernare putem să vorbim de revenirea la calendarul normal de plată a pensiilor. PSD 
a stabilizat sistemul de pensii, a găsit banii necesari și a făcut la timp rectificarea bugetară, astfel încât pensionarii au început 
să-și primească pensiile cuvenite, fără întârziere. Există deja calculele bugetare necesare pentru ca întreg programul social cu 
care PSD a intrat la guvernare și care prevede creșterea punctului de pensie, majorarea pensiei minime și acordarea ajutorului 
pentru cei cu pensii mici, să fie aplicat de la începutul anului viitor.  

PSD exclude varianta creșterii vârstei de pensionare, așa cum se dorea în guvernările de Dreapta. 
Românii pot să vadă că PSD, ca de fiecare dată, indiferent că este la guvernare sau în opoziție se ține de cuvânt.  
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Pe lângă majorările de pensii, printre măsurile cele mai importante pentru cetățeni care vor fi introduse de miniștrii PSD 
vreau să amintesc: creșterea salariului minim brut pe economie cu 11%, de la 2.300 de lei în prezent la 2.550 de lei la 1 
ianuarie 2022, creșterea alocațiilor cu 40% pentru copiii sub 2 ani, de la 427 lei în prezent la 600 de lei de la 1 ianuarie 2022, 
introducerea unei alocații suplimentare pentru copiii cu dizabilități și a unei indemnizații pentru persoanele adulte cu 
dizabilități, în luna ianuarie 2022, scăderea contribuției de asigurări sociale de sănătate din veniturile părinților, în funcție de 
numărul de copii, până la scutirea pentru cei cu cel puțin 3 copii și oferirea de granturi în valoare de 30%, dar nu mai mult de 
45.000 euro pe an în mediul urban sau 30.000 euro pe an în mediul rural, din valoarea locuinței noi achiziționate de familiile 
cu copii sub 15 ani. 

Vreau să le transmit celor de la USR că ipocrizia lor nu mai are margini. După ce au catalogat majorările de pensii drept 
„o manipulare PSD-istă”, după ce s-au opus majorărilor necesare pe care le solicita PSD, motivând că nu ar exista fonduri, 
după ce ministrul Ghinea a pus în PNRR condiții care îi vor afecta puternic pe părinții și bunicii noștri și după ce nu au făcut 
nimic pentru vârstnici cât timp au fost la guvernare, cei de la USR se prezintă în opoziție ca mari susținători ai pensionarilor. 
Este o insultă la inteligența și înțelepciunea seniorilor care au experimentat pe propria piele efectele negative ale guvernării de 
dreapta cu ultra-populiștii de la USR. 

PSD face la guvernare ceea ce a promis în opoziție și prezintă ceea ce a făcut pentru pensionari când a fost la guvernare. 
USR-iștii sunt exact pe dos: când sunt la guvernare nu fac ceea ce spuneau în opoziție și când sunt în opoziție promit să facă 
ceea ce puteau face dar nu au făcut când erau la guvernare! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

PSD ia primele măsuri pentru susținerea fermierilor și creșterea securității alimentare a României! 
 

Unul din obiectivele strategice pe care PSD și le-a asumat în această guvernare este acela de relansare a programelor de 
sprijin menite să asigure românilor mai multă hrană sănătoasă, produsă de fermierii și firmele românești. 

Punerea agriculturii românești pe picioare va conduce la refacerea echilibrelor economice pentru indicatorii esențiali va 
genera o creștere a PIB-ului, va duce la scăderea inflației și a deficitului balanței de plăți. 

Și de această dată, în actuala guvernare, PSD este partidul care, prin specialiștii săi, va repara ce au stricat guvernele 
precedente, va readuce normalitatea, dezvoltarea economică și implicit o viață mai bună pentru români. 

PSD își asumă ferm sprijinirea producătorilor și fermierilor de la nivel local, astfel încât românii să aibă acces la hrană 
proaspătă, sănătoasă și la prețuri decente. 

În primul rând este nevoie de reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice și creșterea producției agricole. 
Aceste lucruri se vor realiza prin reabilitarea sistemului de irigații, extinderea acestuia cu încă 800.000 de hectare, dotarea cu 
echipamente și susținerea gratuită a costului de transport al apei pe rețelele din sistemul de irigații, precum și reabilitarea și 
modernizarea sistemului de desecare pe o suprafață de circa 500.000 de hectare și combaterea eroziunii solului pe o suprafață 
de circa 1,5 milioane de hectare până în 2027. 

De asemenea, în programul de guvernare pe agricultură elaborat de PSD sunt prevăzute investiții în dezvoltarea și 
perfecționarea sistemului antigrindină astfel încât până în anul 2027 România să beneficieze de un sistem de combatere a 
grindinei și stimulare a precipitațiilor ce va putea fi operațional în aproximativ 2000 de localități și pe o suprafață de 11 
milioane de hectare. 

În ceea ce privește banii europeni, PSD și-a propus la Ministerul Agriculturii, absorbția în întregime a fondurilor 
structurale destinate domeniului agricol. 

Totodată este nevoie de măsuri pentru creșterea a producției şi a consumului de produse românești prin finanțarea unor 
programe pentru susținerea produselor deficitare cum sunt: stimularea asocierii producătorilor, dezvoltarea centrelor de 
depozitare, sortare, etichetare, ambalare, procesare și comercializare a produselor agroalimentare. Astfel, PSD va relua 
programele care au avut succes în perioada 2017-2019 și va iniția altele noi pentru a susține producțiile locale de legume și 
fructe. 

Toate acestea nu pot fi realizate fără acordarea de facilități pentru stabilizarea forței de muncă specializate din domeniile 
agriculturii, industriei alimentare și pisciculturii, asigurarea schimbului de generații și instalarea tinerilor fermieri. 

O dată cu acestea e nevoie de consolidarea reformelor în domeniul fondului funciar cu accent pe accelerarea procesului 
de intabulare și îmbunătățirea legislației privind arendarea și concesionarea terenurilor agricole. 
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PSD a dovedit că se ține de cuvânt de fiecare dată. Adoptarea luna trecută a legii inițiată de PSD la Camera Deputațiilor 
privind construcțiile agricole în extravilan va conduce la deblocarea activității fermierilor români, prin reducerea birocrației și 
eliminarea autorizațiilor inutile pentru cei care vor să investească în construcții agricole în afara localităților. 

Așadar, indiferent că este în Opoziție sau la Putere, PSD își respectă promisiunile și le pune în aplicare de fiecare dată 
pentru a aduce beneficii tuturor categoriilor socio-profesionale! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Alina-Elena Tănăsescu 

*** 
 

Relansarea Programului Tomata, gura de oxigen salvatoare pentru agricultorii români și produsele autohtone 
 

Domnule președinte, 
Stimați colegi / Doamnelor și domnilor, 
Luptă pentru supraviețuire. Aceasta a caracterizat în ultimii 2 ani, activitatea agricultorilor români, care au fost lăsați 

efectiv singuri în fața tuturor problemelor și dezastrelor. De la seceta pedologică, dăunători, la inundații și pandemie. Timp în 
care măsurile de sprijin au fost aproape inexistente. Lipsă de dialog și consultare reale, lipsă de susținere, lipsa unor soluții 
țintite. Lipsă a fost cuvântul de ordine în tot ceea ce a însemnat gestionarea agriculturii din România. 

Timp de mai bine de 3 ani, de la inițierea sa de către Partidul Social Democrat, Programul Tomata a reprezentat una 
dintre măsurile semnificative de sprijin pentru legumicultori și el a funcționat fără nicio abatare. Însă fosta guvernare a 
considerat că roșiile românești și agricultura românească în general nu mai merită. De fapt, dacă este să judecăm după ce s-a 
făcut sau, mai bine zis, nu s-a făcut, s-a considerat că merită doar să piară. Cu toții cunoaștem efectele produse de modul 
absolut deficitar în care au implementat Programul Tomata și cum, în final, le-a fost mult mai ușor să îl închidă decât să 
găsească soluții.  

Acum, a venit momentul în care gestionarea acestui domeniu esențial se face prin raportarea reală la nevoile 
agricultorilor români. Prin consultare reală, prin cooperare și respect față de munca a zeci de mii de oameni și față de tot ce 
înseamnă agricultura și produsele românești. Una dintre primele măsuri esențiale pe care Ministrul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, domnul Adrian Chesnoiu, le aplică este refuncționalizarea Programului Tomata care, practic, reprezintă gura de oxigen 
salvatoare pentru legumicultorii români. Vorbim despre sprijin pentru tomatele cultivate în spații protejate, tomate timpurii, în 
așa fel încât consumatorii români să beneficieze de produse autohtone, iar agricultorii să treacă de la stadiul de luptă pentru 
supraviețuire la cel de dezvoltare și recunoaștere din toate punctele de vedere a rolului pe care îl dețin. 

Anul 2022 înseamnă reluarea Programului Tomata într-o formă îmbunătățită printr-un act normativ care să reunească 
nevoile legumicultorilor, cu obiective clare și care să ofere toate informațiile și cadrele concrete pentru ca aceștia să ştie exact 
cum să-şi gestioneze întregul proces și lanț de muncă.  

Pe această cale, salut acest demers mai mult decât necesar, care a reprezentat una dintre marile probleme pe care 
fermierii ieșeni mi le-au sesizat în ultimii doi ani și care, cu siguranță, va marca un nou început atât pentru întregul sector 
agricol românesc și reprezentanții lui, cât și pentru consumatorii români. 

 

Deputat 
VasilicăToma 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Ne luați porcul și Crăciunul, identitatea națională și crezul creștin și ne dați în schimb Covid cu multe tulpini si LGBT.  
,,Nu vă referiți la perioada Crăciunului și nu folosiți nume creștine precum Maria și Ioan”, se arată într-un document al 

comisiei europene elaborat de comisarul european pentru egalitate, Helena Dalli. 
Nu aș vrea să cred că direcția în care se dorește a continua drumul european ar fi eradicarea creștinismului.  
O abolire a creștinismului România a cunoscut, din păcate, în timpul perioadei comuniste pe care nu vrem să o mai 

trăim. Acceptarea liniilor directoare trasate de către comisia europeană ar însemna să acceptăm, acum, un regim comunist 
neomaxist în care să trăim noi, să crească și să se dezvolte copiii noștri.  

Plecând de la inacceptabila premisă a comisarului european pentru egalitate că nu toți europenii sunt creștini, caz în care 
ar trebui evitate trimiterile la sărbătorile creștine și la numele biblice, ne întrebăm retoric cum a ajuns comisarul Helena Dalli 
la concluzia că toți europenii sunt adepții LGBT?!  De ce acest curent este acceptat și susținut inclusiv prin legislație? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 35 - 2021  
Săptămâna 6 – 10 decembrie 2021  

 

 

30 
 

Interesează pe cineva dacă există sau nu persoane deranjate de acest fenomen? Sau singura preocupare este să nu fie ei 
deranjați de către cei care cred în Dumnezeu și își ghidează viata după valorile creștine? 

Mai avem voie, doamna comisar, să spunem Tatăl Nostru la culcare? Să încreștinăm copiii, să le vorbim despre 
Mântuitorul Isus Hristos, să-i învățăm să fie buni, corecți și cu frică de Dumnezeu? 

 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
 

Nu putem negocia viețile românilor pentru comisioanele din Planul Național de Redresare și Reziliență 
 

Domnule președinte,  
Stimați colegi,   
După o foarte lungă agonie a elaborării Planului Național de Redresare și Reziliență, iată că ne aflăm în sfârșit în 

punctul în care, România urmează să primească prima alocare bugetară prin PNRR. Această primă tranșă este programată să 
meargă către autoritățile locale, fie că vorbim de orașe sau comune, iar ca fost primar, nu pot decât să fiu încrezător că această 
gură de oxigen va ajuta la deblocarea șantierelor și la accelerarea dezvoltării mediului rural, în definitoriu, la creșterea 
nivelului de trai pentru fiecare român în parte.  

Cu toate acestea, în actuala variantă a PNRR, fostul ministru Cristian Ghinea a negociat într-o vădită grabă anumite 
reforme, creând astfel mai multe situații utopice pentru cetățeni, din care aceștia efectiv nu mai știu cum să iasă.  

Spre exemplu, în cadrul reformei 6 – creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului încălzire-răcire, s-a stipulat 
obligativitatea renunțării la utilizarea materiilor prime pentru încălzire ce constau în biomasă forestieră, pe tot cuprinsulțării, 
asta chiar dacă sunt foarte multe localități unde oamenii nu au acces la rețeaua de gaze naturale, aceasta neavând acoperire 
națională.  

Stimați colegi,  
Sunt situații în care orașe întregi, încă se încălzesc cu lemne. Uniunea Salvați România și-a asumat că în maxim 2 ani 

România va renunța prin lege la încălzirea locuințelor cu biomasă. Pentru că nu a existat o consultare reală cu societatea civilă 
sau cu oamenii care vor fi afectați de aceste măsuri. 

Domnul Ghinea nu este parlamentar, dar vreau să îi întreb pe colegii acestuia de la USR dacă au fost de acord să ni se 
impună aceste condiții? De ce nu l-ați tras de mânecă să îi explicați faptul că și la dumneavoastră în județe sunt oameni care se 
încălzesc cu sobe pe lemne pentru că nu există alte variante? Mai nou și în București sunt oameni care în lipsa căldurii și a apei 
calde caută alte soluții. 

Suntem conștienți cu toții că România nu are totuși capacitatea logistică de a racorda în doar 2 ani toate locuințele la 
gaze naturale? Sau pur și simplu condamnăm oamenii la frig în case pentru a ne putea lăuda cu orice preț că am finalizat 
negocierile cu reprezentanții Comisiei Europene în mandatul USR?  

Stimați colegi,  
Poate nu știți cu toții, dar pe lângă gospodării, în zonele mai puțin accesibile încă sunt școli și instituții care se încălzesc 

cu lemne, chiar și dispensare sau spitale mai mici. La aceste situații chiar nu s-a gândit nimeni atunci când s-au negociat 
reformele din energie?  

Ce le vom spune copiilor din școli sau pacienților din saloane când vor ajunge să stea în frig?  Că trebuie să punem cu 
toții o haină în plus pentru mândria domnului Ghinea?  

Am convingerea că noua coaliția de guvernare va reuși să deschidă calea unor renegocieri care să ne permită să ne 
modernizăm în timp util, dar fără să excludem zeci sau sute de mii de români de la normalitatea unui nivel de trai confortabil.  

 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
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Social-democrația, înapoi în prim plan - guvernarea necesară 
 

Doresc să fac câteva observații, care răspund întrebării „De ce a intrat PSD acum la guvernare?”. Știți că eu personal, 
PSD, membrii și simpatizanții noștri am fost, și rămânem, foarte critici în privința guvernării libertariene, promovate, timp de 
doi ani, întâi de guvernul Orban, apoi de Guvernul Cîțu, care a dus, practic, la un colaps economic, social și administrativ. 
Guvernarea Cîțu se epuizase, nu mai avea soluții și era tot mai incoerentă, din cauza tensiunilor tot mai puternice dintre o parte 
a PNL și USR.  Vă reamintesc ce am întrebat noi în tot acest timp: pentru cine guvernează guvernul condus de premierul Cîțu? 

Vreau să fiu bine înțeles: nu vrea nimeni să pornească un război cu cineva din PNL. Dar să fim realiști: nu poți schimba 
ceva dacă nu faci o analiză serioasă a guvernării trecute. PSD nu va apăsa pedala pe „greaua moștenire”. Este o scuză rizibilă. 
Dar abia atunci când vom renunța la a face acest audit, această analiză, să ne acuzați că am intrat la guvernare de dragul 
puterii. Până atunci este vorba despre obligația noastră față de oamenii care ne-au votat, față de români, care, indiferent de 
convingerile lor politice, se lovesc de aceleași probleme sociale. 

Sintetizând, am intrat la guvernare pentru a schimba prioritățile acesteia, în plan social, în special. Nu este vorba doar 
despre salarii, pensii, despre inflație, despre puterea de cumpărare, șomaj, despre starea sistemelor de sănătate și de educație. 
Este vorba și de liberul acces al românilor la sănătate, despre accesul lor la medicamente, despre starea serviciilor publice 
comunitare. Ce rost are, de pildă, faptul că Primăria Generală, la București, și-a digitalizat serviciul care le spune locuitorilor: 
”Ne pare rău, nici azi nu veți avea căldură și apă caldă!”? Este un mod de a le spune că ei, cetățenii, nu contează, că a face o 
aplicație inutilă este un mod de a respecta contractul social. 

Reafirm un lucru, care devine tot mai evident în lume, dar care în România tinde să devină un subiect tabu: domeniul 
social. Viitorul democrației, până la urmă, se joacă în plan social. România arată cum arată, cu uriașele ei dezechilibre 
economice și sociale, pentru că a ignorat socialul, și a crezut că piața liberă rezolvă toate problemele. Dacă vrem să 
reconstruim România, fără solidaritate socială, fără un stat eficient, organizator al acestei solidarități, nu putem face nimic. 
Știu, unii sunt șocați numai la gândul că se pune în discuție cota unică. Lăsând la o parte faptul că în România NU există un 
sistem cu cotă unică, ci doar un privilegiu pentru cei cu venituri mari și foarte mari, sistemul cu impozitare progresivă are și 
niște mecanisme care permit încurajarea unor investiții în domenii economice necesare, dar care au nevoie de susținerea 
statului. Și e mai simplu și mai rapid s-o faci prin deduceri de la impozitare. La fel, și în cazul familiilor cu copii, de pildă. 

Este vorba despre ce vrem de la o guvernare. Dar ar fi absurd să credem că vom avea creștere economică, dacă aceia 
care produc nu găsesc cui să vândă producția, fie că e de bunuri materiale, fie că este una de bunuri simbolice, cum sunt 
bunurile culturale, ca să ajung și la ceea ce mă interesează în mod particular.    

Reamintesc: în Constituție, România este definită ca stat social, nu ca stat libertarian. Și, după ani de conlucrare și de 
conviețuire politică pașnică cu liberalii, nu mi se par niște ireductibili ai libertarianismului. Sunt și ei conștienți că lucrurile se 
joacă în plan social. Noi vrem să credem că putem construi ceva de durată plecând de la acest principiu. Reiterez: „social” 
înseamnă mai mult decât măriri de salarii și de pensii. Revenirea la statul social este proiectul PSD de la care pornim în 
guvernare. Este în logica binelui comun. Cum vom face asta? Împreună cu partenerii de guvernare, prin construirea 
consensului în legătură cu reformele necesare atingerii acestui obiectiv. Politica bazată pe confruntare ne-a făcut mult rău. Noi, 
în PSD, am învățat lecția aceasta, motiv pentru care suntem la guvernare, în loc să stăm liniștiți pe margine, privind la 
adversari... 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
 

Aplicarea Legii nr. 197/2021 trebuie deblocată de urgență! 
Stimați colegi, stimate colege, 
Angajații Complexului Energetic Oltenia își pun mari speranțe în noi, parlamentarii țării, să găsim o soluție pentru 

deblocarea aplicării Legii nr.197/2021 ce prevede pensionarea la 52 de ani a angajaților din minerit și energie.  
Încă de la votarea și promulgarea acestei legi, dacă s-ar fi dorit aplicarea ei, Guvernul de la acea vreme ar fi putut 

interveni printr-o Ordonanță de urgență. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar acum nici nu putem continua să aruncăm tot timpul 
responsabilitatea în cârca altora. Situația trebuie rezolvată rapid, astfel încât legea să poată fi aplicată. 

Așa cum bine știți, împreună cu Adrian Solomon și cu alți colegi parlamentari, am gândit un proiect de lege care, 
momentan, își urmează parcursul legislativ și care, dacă va fi votat cu caracter de urgență, poate fi aplicat în maximum o lună 
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de zile. Însă, pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de acțiunea noastră concertată, de votul tuturor formațiunilor 
politice din Parlament, așa încât acești oameni să capete ceva mult mai concret decât o tolbă plină cu promisiuni. 

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 
 Întrebări 

 

 
Adresată domnului Adrian Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Nemulțumirile fermierilor din zona montană privind lipsa implicării instituționale  
și a consultării acestora în problematica montană 

 

În recomandările CE pentru planul strategic PAC al României, recomandări bazate pe analiza situației actuale, a 
nevoilor și priorităților agriculturii și dezvoltării rurale ținând cont de cele două Strategii, ”De la fermă la consumator”, 
respectiv Strategia privind biodiversitatea, Comisia invită România să stabilească în planul său strategic PAC, valori explicite, 
aplicabile pe plan național, dar ținând seama și de situația sa specifică.   

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog domnule Ministru, să îmi comunicați dacă în ceea ce privește zona 
montană a României au existat consultări cu societatea civilă privind abordarea noii etape în PAC, dacă există o strategie 
bazată pe nevoi/priorități pentru această zonă care se confruntă cu severe probleme economice și tendințe de depopulare și care 
a fost aportul Agenției Naționale a Zonei Montane în acest context.     

Solicit răspuns oral și în scris.       Deputat 
Mirela Adomnicăi 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Fonduri din PNRR și POR 2021-2027 pentru noul spital Matern din Arad 
Domnule ministru,  
Spitalul Matern din Arad funcționează într-o clădire ajunsă într-o stare avansată de ruină și care nu corespunde nici 

măcar normelor de bază sanitare. Pe de altă parte, Consiliul Județean Arad a revendicat respectivul imobil, dar susține că 
modernizarea actualului spital Matern nu este oportună din mai multe motive, optând pentru construcția unei noi clădiri cu 
aceeași utilitate în proximitatea Spitalului Județean. Costurile noului spital Matern au fost estimate la aproximativ 45 de 
milioane de euro.   

Având în vedere că suma respectivă este considerabilă, dar și urgența construirii unei noi unități spitalicești este foarte 
mare, vă rog să-mi precizați dacă vor fi direcționate fonduri și din PNRR și POR 2021 – 2027 pentru edificarea noului spital 
Matern, atât de necesar pentru zona de vest a țării.   

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,                 Adrian Alda 

*** 
 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Situația programelor pentru sprijinirea fermierilor 
Stimate domnule ministru,  
Programele pentru sprijinirea fermierilor români demarate de Guvernul PSD în perioada 2017 – 2019 au reprezentat un 

real ajutor pentru aceștia. În anul 2020, bugetul Programului „Tomata” a fost repartizat către 17.386 beneficiari eligibili, cu 
21% mai mulți decât în 2019 (când au fost 14.405 beneficiari), rezultând un cuantum per beneficiar de 2.270,62 
euro/beneficiar, adică 10.784,54 lei/beneficiar. Sunt mulți agricultori care nu au uitat nici acum de programele inițiate de PSD.  
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Cu toate că erau mii de beneficiari ai acestor programe, dl ministru Adrian Oros a desființat în 2021 Programul 
„Tomata” spunând că a avut eficiență zero. Mai mult, l-a transformat în programul „Legume în spații protejate” pentru care s-
au alocat 150 de milioane de lei, un program despre care nu se cunosc toate detaliile legate de distribuirea sumelor, de numărul 
beneficiarilor. În luna iulie, într-o comunicare publică a Ministerului Agriculturii, ni se preciza că erau înscriși doar 14.271 de 
beneficieri, cu mult sub nivelul din 2020 și 2019 în cazul Programului „Tomata”.   

Având în vedere anunțul privind relansarea Programului „Tomata” începând cu anul viitor, consider că este bine ca 
românii să știe toate detaliile cu privire la Programul „Legume în spații protejate” în comparație cu Programul „Tomata” și 
celelalte programe lansate în trecut.   

De aceea, domnule ministru, aș dori să îmi transmiteți care sunt rezultatele obținute în urma aplicării programului 
„Legume în spații protejate”, câți fermieri au fost ajutați, ce produse au fost vizate. Totodată, aș dori să îmi comunicați care 
sunt rezultatele programelor de sprijin inițiate în perioada 2017 – 2019 în comparație cu programul inițiat de dl Oros anul 
acesta.  

Solicit răspunsul scris. Vă mulțumesc!                 Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Modificarea sau înlocuirea Planului Național de Redresare și Reziliență al României 
 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere prevederile Art. 21, alin. 1, din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 12 februarie 2021, potrivit căruia,  „(1) În cazul în care planul de redresare și reziliență, inclusiv jaloanele și 
țintele relevante, nu mai poate fi îndeplinit, în totalitate sau parțial, de către statul membru în cauză ca urmare a unor 
circumstanțe obiective, statul membru în cauză poate înainta Comisiei o cerere motivată ca aceasta să elaboreze o propunere 
de modificare sau de înlocuire a deciziilor de punere în aplicare ale Consiliului prevăzute la articolul 20 alineatele (1) și (3). În 
acest scop, statul membru poate propune un plan de redresare și reziliență modificat sau un nou plan. Statele membre pot 
solicita sprijin tehnic pentru pregătirea unei astfel de propuneri în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic.”   

Ținând cont de creșterea accelerată a prețurilor la energie electrică, gaze naturale și, în general, la multe produse de 
bază, care modifică semnificativ parametrii economici în raport cu situația existentă în momentul elaborării și negocierii 
Planului Național de Redresare și Reziliență al României, ceea ce ar constitui o circumstanță obiectivă care împiedică 
realizarea unor ținte sau jaloane din acest Plan, Vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului permite sau nu o modificare sau înlocuire a 
Planului de redresare și reziliență a României?  

2. Având în vedre că inflația și creșterea semnificativă a prețurilor la energie afectează în mod direct atât investițiile cât 
și măsurile de echilibrare macroeconomică ce trebuie luate de Guvernul României, conform PNRR, se poate considera că 
această evoluție reprezintă o cauză obiectivă ce ar justifica modificarea PNRR în cazul României?  

3. Care este termenul cel mai apropiat în care România poate înainta Comisiei Europene o cerere de modificare a 
PNRR, în baza motivelor arătate mai sus?  

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 3 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 
Alin Chirilă 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situație Secția ATI a Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș unde rata mortalității de Covid 19 este de 98% 
 

1. Având în vedere că la spitalul Municipal de Urgență Caransebeș s-au cumpărat 5 ventilatoare de ultimă generație și 
după nu au mai fost bani suficienți să se cumpere și UMIDIFICATOARE (vitale în ventilația de lungă durată), cumpărând 
totodată paturi la supra preț, bani ce ar fi putut ajunge pentru a achiziționa și umidificatoare. Oare Ministerul Sanătății, ca și 
entitate, a pierdut orice control asupra spitalelor?  

2. În prag de val 4 au fost dați afară angajați existenți pe stare de alertă ai spitalului, iar dupa aceasta, vazând că nu fac 
față solicitărilor, au fost angajați din nou oameni noi, fară experiență, este normală o astfel de situație?  

3. Care este modalitatea în care se pot face angajări pe stare de alertă, cu angajați care efectiv nu vin la locul de munca 
și pe posturi care nu apar în organigramă?  

4. Având în vedere că pe secția ATI Caransebeș la Covid rata de mortalitate este de 98%, oare acei pacienți primesc 
ceea ce este  necesar, faptul că aparatura furnizează oxigen uscat, neexistând umidificatoare, oare și aceasta să fie o cauză a 
mortalității ridicate?  

5. Managerii care s-au tot schimbat la Spitalul de Urgență Caransebeș au avut un interes major de a amenaja clădirea 
(tocmai zone deja amenajate) însă nu ar fi fost mai eficient să se intereseze de partea aprovizionării cu medicamente și 
materiale?  

Solicit răspuns scris și oral.                   Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Ministerul Apărării este dispus să organizeze acțiuni de informare prin structurile subordonate  
pentru familiile veteranilor de război decedați, care au dreptul la funeralii  

cu onoruri militare, conform Regulamentului din 10 iunie 2013 aprobat prin Ordinul nr. M.63/2013? 
 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că familiile și rudele veteranilor de război decedați nu au toate cunoștință de Regulamentul din 10 iunie 

2013, actualizat, privind onorurile și ceremoniile militare aprobat de Ordinul nr. M 63/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 
396 din 1 iulie 2013 prin care aceștia din urmă au dreptul la funeralii cu onoruri militare vă rog să-mi comunicați dacă sunteți 
de acord să organizați acțiuni de informare și comunicare la nivel național prin intermediul structurilor subordonate și 
administrațiilor publice locale, astfel încât eroii noștri să beneficieze de acest ultim gest de respect din partea statului român și 
a națiunii pentru care și-au sacrificat viața.  

Așa cum știți, la secţiunea a 5-a unde sunt prevăzute „Funeraliile cu onoruri militare” la Articolul 79 se precizează că 
funeraliile cu onoruri militare se organizează pentru militarii în activitate, în rezervă sau în retragere şi veteranii de război 
decedaţi, preşedintele României, preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor şi prim-ministrul Guvernului României, în caz de 
deces pe timpul exercitării funcţiilor, la decesul foştilor preşedinţi/şefi de stat ai României, precum şi pentru persoanele civile 
decedate decorate cu ordine naţionale, la solicitarea familiei sau autorităţilor locale, adresată comandantului garnizoanei.  

Cu toate acestea, vă pot confirma din propria experiență, în urma întâlnirilor personale pe cate le-am avut cu familiile 
veteranilor de război din județul Botoșani pe care îl reprezint în Parlamentul României, că o mare parte dintre acestea nu știau 
că pot solicita onoruri militare la organizarea funeraliilor de înmormântare ori nu au avut posibilitatea să anunțe din timp 
pregătirea unor astfel de ceremonii.  

Mai mult decât atât, consider oportună intensificarea bunei colaborări dintre  garnizoanele MApN și autoritățile locale și 
filialele județene ale Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, 
Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere sau ale altor structuri asociative, în vederea identificării 
persoanelor care au dreptul la funeralii cu onoruri militare și informarea familiilor acestora privind existența acestui drept.   

Totodată, vă rog respectuos domnule ministru, să analizați posibilitatea organizării din oficiu a funeraliilor cu onoruri 
militare pentru veteranii de război, ca un ultim omagiu adus individual fiecărui erou al României, la trecerea în eternitate.  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Vă mulțumesc.  
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Cu deosebită stimă,                    Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 

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

Care este stadiul adoptării proiectului de Hotărâre de Guvern pentru Aprobarea procedurii privind încasarea 
redevenței obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului? 

 
Domnule ministru, pentru ca autoritățile administrative locale să beneficieze de resursele financiare de care sunt 

îndreptățite conform articolului 45 din Legea Minelor nr. 85/2003 și conform articolului 307, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, vă rog sămi precizați care este stadiul adoptării proiectului de Hotărâre de Guvern pentru 
aprobarea procedurii privind încasarea redevenței obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la 
suprafață ale statului.  Solicit răspuns în scris.  

Mulțumesc!                      Deputat 
Cu respect,         Romeo-Daniel Lungu 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Situația minorităților românești din țările vecine 
Domnule ministru,   
Presa română a semnalat recent abuzurile și amenințările la care este supusă doamna Marinika Tepic, politician sârb de 

origine română. Este doar vârful vizibil și extrem de urât al icebergului, pentru că, așa cum știm, împotriva comunităților 
românești din unele state vecine, mai ales Ucraina și Serbia, se duce de decenii o luptă josnică de anihilare!  

În acest context, domnule ministru, vă rog să îmi transmiteți, dincolo de reacțiile protocolare, politicoase, diplomatice 
dar, totuși, salutare, ale Ambasadelor noastre din cele două țări, ce demersuri concrete ați întreprins și întreprindeți, de la 
preluarea portofoliului Afacerilor Externe pentru protejarea și consolidarea drepturilor, libertăților și, mai ales, pentru păstrarea 
identității comunităților de români din cele două state menționate, și cu ce rezultat concret.   

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.           
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Organizarea de ore remediabile pentru elevi 
Domnule ministru, 
Anul școlar în curs a fost întrerupt, intempestiv, din motive pandemice de mai multe ori. Probabilitatea ca acest aspect 

să se repete și după instalarea lui 2022 este destul de mare, având în vedere că prognosticurile nu sunt din cele mai optimiste 
privind inerența unui al V-lea val al pandemiei. Deja elevii resimt aceste întreruperi repetate ale procesului de învățământ, dar 
și limitările pe care sistemul de predare online le prezintă în continuare. De departe, cei mai afectați elevi sunt cei care provin 
din mediul rural sau urban mic. Și asta pentru că dotările cu mijloace IT lasă în continuare de dorit, dar și conexiunile la 
internet sunt problematice. La aceste două neajunsuri majore se adaugă și faptul că multe dintre posturile didactice sunt 
ocupate de personal suplinitor.   

Vă rog să-mi comunicați ce măsuri veți impune pentru a corija aceste probleme astfel încât toți elevii să recupereze 
decalajele educaționale, dar și care ar fi efortul bugetar pentru plata personalului didactic pentru orele remediabile.  

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                      Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 
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Adresată domnului Florin Claudiu Roman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Cum veți accelera procesul digitalizării României  
odată cu dezvoltarea competențelor digitale la nivelul întregii populații? 

Stimate domnule ministru,  
În toate dezbaterile și întâlnirile la care am participat, precum și în toate memoriile primite din partea mediului de 

afaceri a fost adusă în atenție problema digitalizării administrației publice, dar o dată cu creșterea accesului și utilizarea reală a 
acestor forme de interacțiune la nivelul întregii țări, nu doar în municipii și orașele mari. În lipsa unei dezvoltări paralele a 
acestor două aspecte, digitalizarea riscă să contribuie la creșterea inegalităților din societate, fără competențe digitale 
dobândite pe scară largă şi certificate corespunzător.  

Anul trecut, la începutul pandemiei Asociația Oamenilor de Afaceri din România trăgea un semnal de alarmă cu privire 
la faptul că o bună parte a populației riscă să fie exclusă din interacțiunile cu statul și administrația, în cazul în care 
competențele digitale nu vor fi dobândite pe scară largă.  

În același timp, este vital ca școala şi serviciile publice să servească toţi cetăţenii, asigurându-le acces în mod egal şi 
uniform. În lipsa competenţelor adecvate vom avea platforme digitale pe care angajaţii sectorului public nu le pot face 
operaţionale şi care sunt destinate a oferi servicii unor cetăţeni care nu le pot accesa. Deci totul va fi inutil.  

Conform celor mai recente date Eurostat, 80% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani au competenţe 
digitale la nivelul Uniunii Europene. Tinerii din România se află pe ultimul loc, doar 56% dintre ei deţinând competenţe 
digitale avansate.   

Ce măsuri ați prevăzut pentru modificarea cadrului legislativ privind digitalizarea, astfel încât să fie acordată prioritate 
dobândirii competenţelor, de la nivelul şcolii şi până la nivelul sectorului public, precum şi a certificării acestora?  

Așa cum știți digitalizarea este, în primul rând, un proces de educare şi de schimbare a culturii profesionale în sectorul 
public şi privat, iar obţinerea competenţelor digitale, care stau la baza acestui proces, trebuie confirmată prin metode de testare 
consacrate, cel puţin la nivelul Uniunii Europene, începând cu diagnosticarea competenţelor minim necesare locului de muncă 
şi mergând până la obţinerea unor certificări de nivel european.   

Ați luat în vedere alocarea de fonduri pentru procese de pregătire care să fie în acord cu necesităţile locului de muncă şi 
să implice atragerea răspunderii pentru rezultat?  

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită stimă,              Daniela Oteșanu 

*** 
 

Adresată domnului Vlad Stoica,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
 

Referitor la deficienţele infrastructurii de telecomunicaţii din judeţul Hunedoara 
 

Stimate domnule preşedinte, 
Vă aduc la cunoştinţă următoarea situaţie existentă pe teritoriul judeţului Hunedoara: din cauza configuraţiei reliefului 

(zonă montană), în prezent, în judeţul Hunedoara există un număr de 77 de localităţi cu semnal telefonic foarte slab şi 3 
localităţi fără semnal telefonic (conform Anexei 1), iar 13 dintre acestea au şi structuri de învăţământ active (conform Anexei 
2). Numărul total al elevilor cuprinşi în formele de învăţământ primar şi gimnazial din aceste localităţi este de aproximativ 
352. La acestea putem adăuga cele două parcuri - Parcul Naţional Retezat, Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina şi 
parte din Parcul Naţional Defileul Jiului, care au în zona limitrofă câteva cătune tot fără semnal telefonic.  

Această stare de fapt are mai multe consecinţe grave pentru locuitorii de aici. Pe de o parte, zona este frecventată de 
turişti, iar în cazul unui accident sau al altei situaţii extreme, cetăţenii întâmpină mari dificultăţi în încercarea de a solicita orice 
fel de prim ajutor.  

Pe de altă parte, România este cuprinsă în pragul valului cinci al pandemiei şi nu putem exclude eventualitatea ca în 
perioada imediat următoare să se treacădin nou la măsura adoptării carantinei pentru localităţile afectate.  

În  situaţia în care se va ajunge la trecerea elevilor în sistem on-line pentru localităţile hunedorene cu semnal GSM slab 
sau fără semnal, aceştia nu vor putea să îşi conecteze tabletele la Internet din cauza deficienţelor din infrastructura de 
telecomunicaţii.  

Faţă de cele prezentate, aş dori să îmi comunicaţi:  
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1) Cu privire la situaţia din rezervaţiile naturale unde nu este semnal de telefonie, şi mă refer aici la Parcul Naţional 
Retezat, Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina şi parte din Parcul Naţional Defileul Jiului, ce soluţie aveţi în vedere 
pentru ca să se remedieze deficienţa legată de semnalul telefonic din aceste zone şi să se poată interveni rapid în cazul în care 
turiştii care vizitează parcurile devin victimele unor accidente sau altor situaţii de urgenţă?  

2) Aşa cum am mai amintit, există localităţi în care cetăţenii nu pot efectiv solicita primul ajutor în cazul producerii unui 
accident sau alte situaţii de urgenţă din cauza semnalului GSM slab sau inexistent. Ce soluţie aveţi pentru aceşti oameni?  

3) De asemenea, aş dori să îmi comunicaţi ce soluţie alternativă aveţi pentru cei 352 de elevi localităţile rurale cu 
semnal telefonic slab sau fără semnal, dacă se va trece din nou la învăţământ on-line?  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns în scris.  

Anexa 1  
 

Tabel cu localitățile din Județul Hunedoara în care semnalul GSM este slab sau inexistent 
 

Nr.crt. UAT Localitate Nivel semnal GSM 
1 ORAŞ CĂLAN GRID Foarte slab 
2 ORAŞ CĂLAN SÂNCRAI Foarte slab 
3 GEOAGIU HOMOROD Foarte slab 
4 GEOAGIU VĂLENI Foarte slab 
5 BALŞA ARDEU Foarte slab 
6 BALŞA MADA Foarte slab 
7 BALŞA VOIA Foarte slab 
8 BALŞA  VĂLISOARA  Foarte slab 
9 BALŞA  POIENIŢA  Foarte slab 

10 BĂIŢA  HĂRŢĂGANI  Foarte slab 
11 BĂIŢA  LUNCA  Foarte slab 
12 BERIU  CUCUIŞ  Foarte slab 
13 BERIU  SIBIŞEL  Foarte slab 
14 BLĂJENI  BLĂJENI  Foarte slab 
15 BLĂJENI  CRIŞ  Foarte slab 
16 BOŞOROD  LUNCANI  Fără semnal 
17 BOŞOROD  TÂRSA  Foarte slab 
18 BRĂNIŞCA  TÂRNAVA  Foarte slab 
19 BRĂNIŞCA  FURCŞOARA  Fără semnal 
20 BRETEA ROMÂNĂ  OCOLIŞU MARE  Foarte slab 
21 BUCEŞ  DUPĂPIATRĂ  Foarte slab 
22 BUCEŞ  MIHĂILENI  Foarte slab 
23 BUCEŞ  STĂNIJA  Foarte slab 
24 BUCUREŞCI  ROVINA  Foarte slab 
25 BUCUREŞCI  MERIŞOR  Foarte slab 
26 BUCUREŞCI  ŞESURI  Foarte slab 
27 BULZEŞTII DE SUS BULZEŞTII DE SUS Foarte slab 
28 BULZEŞTII DE SUS BULZEŞTII DE JOS Foarte slab 
29 BUNILA  BUNILA  Foarte slab 
30 BURJUC  TISA  Foarte slab 
31 BURJUC  BRĂDĂŢEL  Foarte slab 
32 CÂRJIŢI  CÂRJIŢI  Foarte slab 
33 CÂRJIŢI  ALMAŞU SEC  Foarte slab 
34 CERBĂL  CERBĂL  Foarte slab 
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35 CERTEJU DE SUS  VĂRMAGA  Foarte slab 
36 DENSUŞ  ŞTEI  Foarte slab 
37 DENSUŞ  POIENI  Foarte slab 
38 DOBRA  LĂPUŞNIC  Foarte slab 
39 DOBRA  RĂDULEŞTI  Foarte slab 
40 DOBRA  STÂNCEŞTI  Foarte slab 
41 DOBRA  PANC  Foarte slab 
42 GURASADA  BOIU DE SUS  Foarte slab 
43 GURASADA  CĂRMĂZĂNEŞTI Foarte slab 
44 HĂRĂU BANPOTOC Foarte slab 
45 ILIA  VALEA LUNGĂ Foarte slab 
46 LĂPUGIU DE JOS  LĂPUGIU DE SUS Foarte slab 
47 LELESE  RUNCU MARE Fara semnal 
48 LUNCA CERNII DE JOS  LUNCA CERNII DE JOS Foarte slab 
49 LUNCA CERNII DE JOS  NEGOIU Foarte slab 
50 MĂRTINEŞTI  JELEDINŢI Foarte slab 
51 MĂRTINEŞTI  TĂMĂŞASA Foarte slab 
52 ORĂŞTIOARA DE SUS  GRĂDIŞTEADE MUNTE Foarte slab 
53 PESTIŞU MIC  ALMAŞU MIC Foarte slab 
54 PESTIŞU MIC  CIULPĂZ Foarte slab 
55 PESTIŞU MIC  JOSANI Foarte slab 
56 PESTIŞU MIC  MĂNERĂU Foarte slab 
57 PESTIŞU MIC  NANDRU Foarte slab 
58 PESTIŞU MIC  VALEA NANDRULUI Foarte slab 
59 PUI  FEDERI Foarte slab 
60 RAPOLTU MARE   BOIU Foarte slab 
61 RAPOLTU MARE  RAPOLŢEL Foarte slab 
62 RĂCHITOVA  RĂCHITOVA Foarte slab 
63 RĂCHITOVA  BOIŢA Foarte slab 
64 RĂCHITOVA  VĂLIOARA Foarte slab 
65 RÂU DE MORI  CLOPOTIVA Foarte slab 
66 RIBIŢA  DUMBRAVA DE SUS Foarte slab 
67 RIBIŢA  UIBĂREŞTI Foarte slab 
68 ROMOS  ROMOS Foarte slab 
69 ROMOS  ROMOŞEL Foarte slab 
70 ROMOS  VAIDEI Foarte slab 
71 ŞOIMUŞ  SULIGHETE Foarte slab 
72 TOMEŞTI  TOMEŞTI Foarte slab 
73 TOMEŞTI  DOBROŢ Foarte slab 
74 TOPLIŢA  TOPLIŢA Foarte slab 
75 TOPLIŢA  DĂBÂCA Foarte slab 
76 VORŢA  COAJA Foarte slab 
77 ZAM  POGĂNEŞTI Foarte slab 
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Anexa 2  
 

Tabel cu localitățile din Județul Hunedoara în care semnalul GSM este slab sau inexistent  
și în care funcționează structuri de învățământ 

  
Nr.crt. UAT Localitate Tipul de învățământ Număr de elevi 

1 Beriu   Sibișel primar 9 
2 Blăjeni  Blăjeni primar 15 
3 Boșorod  Târsa primar 9 
4 Bulzeștii de Sus  Bulzeștii de Sus primar 6 
5 Dobra  Lăpușnic primar 21 
6 Lăpugiu de Jos   Lăpugiu de Sus primar 20 
7 Lunca Cernii de Jos  Lunca Cernii de Jos primar gimnazial 5 
8 Peștișu Mic  Valea Nandrului primar 10 
9 Răchitova  Răchitova primar gimnazial 31 

29 
10 Râu de Mori  Clopotiva primar 16 
11 Romos   Romos primar gimnazial 56 

80 
12 Romos   Romosel primar 8 
13 Romos   Vaidei primar 10 

Total număr de elevi afectați 352 
 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
 

Adresată domnului Constantin Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului   
 

Ce măsuri ați prevăzut în bugetul pentru 2022 pentru susținerea IMM-urilor și antreprenorilor români  
care au avut de suferit în 2020 și 2021 în urma restricțiilor generate de pandemia de COVID-19? 

 

Stimate domnule ministru, 
Criza cauzată de COVID-19, precum și situația economică dificilă din ultimele luni generată de majorările tarifelor la 

energie, combustibil și a materiei prime continuă să afecteze companiile mici și mijlocii și antreprenorii români de la nivel 
local din foarte multe sectoare economice.  

Având în vedere aceste probleme, dar și programele Uniunii Europene ce prevăd injecții masive de lichiditate în 
contextul planului de redresare la nivelul țărilor membre, cu concentrarea suplimentară pe zona sustenabilității din perspectiva 
mediului și a digitalizării vă rog să-mi prezentați și să-mi detaliați măsurile concrete pe care le-ați prevăzut pe fiecare sector 
economic în parte pentru anul viitor la nivelul IMM-urilor autohtone.  

Așa cum știți, pe lângă dificultatea economică a perioadei, o dată cu pandemia, au intervenit schimbări ale modelelor 
operaționale, atât în domeniile care depind de lanțuri de aprovizionare transfrontalieră, cât și în toate domeniile care s-au 
adaptat la noul mod de lucru de la distanță, ceea ce va ridica provocări suplimentare pentru antreprenoriatul local, la care 
Ministerul pe care îl reprezentați va trebui să răspundă cât mai urgent.  

În opinia mea, în prezent nu mai este suficientă viziunea antreprenoriatului local, capacitatea sa organizatorică, inovația 
și accesul la know-how tehnologic și strategic ridicat ci devine foarte importantă asigurarea resurselor financiare necesare nu 
doar din perspectiva lichidității curente, ci și a capacității de a investi în digitalizare și retehnologizare pentru a putea să intre în 
competiție adevărată cu societățile multinaționale. Din acest punct de vedere, antreprenorii români au dezavantajul unor 
resurse financiare și a unei capacități de a investi în cercetare și dezvoltare limitate la piață locală. De asemenea, nu poate fi 
neglijat faptul că tranziția la economia verde, ca și digitalizarea, sunt procese care necesită resurse financiare semnificative, iar 
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aici este nevoie de intervenția Guvernului prin promovarea de proiecte, granturi, scheme de minimis și reluarea de programe 
de tip start-up în toate domeniile deficitare.  

Așadar, depinde de dumneavoastră și de colegii care gestionează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să 
puneți cât mai repede în aplicare programele pentru accesarea fondurilor comunitare, dar și a diferitelor instrumente de 
lichiditate. Aceste două aspecte sunt de importanță strategică pentru capitalul românesc, nu doar pentru a-și reveni, ci chiar 
pentru a permite o accelerare a creșterii afacerilor, a angajărilor și în final a creșterii nivelului de trai și a consolidării clasei de 
mijloc din țara noastră.  

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile.  
Cu stimă,                Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 

Adresată domnului Florin Claudiu Roman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
 

Ce măsuri veți lua astfel încât sistemele IT ale instituțiilor de stat să fie funcționale și stabile, în special în ceea ce 
privește înscrierile și depunerile documentelor pentru programele lansate pe platforme online? 

 

Stimate domnule ministru, 
Cu toate că România se poziționează în primele trei țări care au produs cele mai valoroase startup-uri din Europa 

Centrală și de Est, alături de Estonia și Polonia, sistemele IT ale instituțiilor statului, cel mai adesea se blochează și devin 
nefuncționale atunci când se lansează programe naționale pentru acordarea de scheme de minimis, facilități pentru firme sau 
populație, care presupun înscrieri și depuneri de documente.  

Exemplele cele mai recente sunt chiar de anul acesta și de anul trecut când s-a blocat platforma dedicată Programului 
național Rabla pentru electrocasnice, când a cedat site-ul pe care s-a instalat Programul IMM Invest, prin care firmele puteau 
primi credite fără dobândă, apoi când s-a oprit pagina de internet pe care românii se puteau înscrie pentru „Casa Verde” pentru 
a-și monta panouri fotovoltaice, la fel în urmă cu doi ani s-a defectat întreg sistemul național care gestionează funcționarea 
cardurilor de sănătate, fiind vorba de un blocaj de peste două săptămâni. O situația asemănătoare a avut loc și la ANAF, când 
cetățenii care au stat la cozi ca să își plătească taxele și impozitele au fost trimiși acasă pentru că sistemul informatic a căzut și 
nu se mai putea face nicio operațiune.  

Așadar, în opinia mea consider că nu mai putem aștepta ca în decurs de câteva luni sau un an să ne confruntăm cu 
aceleași probleme de nefuncționare a principalelor sisteme informatice pe care statul le pune la dispoziția cetățenilor, fie că e 
vorba de persoane fizice, fie că sunt persoane juridice. Este important ca o dată cu implementarea sistemelor de digitalizare a 
operațiunilor de relaționare cu populația, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării să se ocupe de implementarea soluțiilor 
IT, de investiții în platforme sigure, care să nu pună în pericol securitatea informațiilor personale și care să facă față unui 
număr mare de solicitări în același timp. Domnule ministru este un paradox faptul că la nivel european și regional ne lăudăm 
peste tot că România este țara cu unii dintre cei mai buni IT-iștii, viteza internetului este una dintre cele mai mari din Europa, 
dar statul nu reușește să investească în infrastructura de soft și hard, în servicii de IT, care să asigure sisteme performante de 
comunicare prin internet care să vină în sprijinul populației.  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Alina-Elena Tănăsescu 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Comunicarea cu familiile pacienţilor internaţi 
Stimate domnule ministru, 
Comunicarea cu familiile pacienţilor internaţi în spital a devenit o problemă acută în România din cauza restricţiilor de 

acces în unităţile medicale unde sunt internaţi bolnavii de COVID-19.  
Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 prevede la art. 24 că pacientul are acces la datele medicale personale și că 

pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care 
să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din 
foaia de observaţie. Art. 32 prevede că pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, 
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material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de 
îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.  

Rudele se plâng că nu pot afla informaţii în timp real despre starea de sănătate ale celor internaţi, iar managerii de 
spitale invocă proceduri şi protocoale în baza cărora funcţionează o unitate medicală.  

Chiar dacă există o lege a drepturilor pacientului, normele nu sunt imperative iar în România nu există nici un act 
normativ care să stabilească o procedură şi să desemneze un responsabil care să ţină legătura între spital, pacient şi aparţinător. 
Relaţia dintre familia pacientului internat şi spital a fost lăsată la latitudinea managerilor unităţilor medicale, forţaţi să 
încropească peste noapte o rânduială care să mulţumească, atât cât se poate în condiţiile actuale, şi bolnavul şi pe rudele 
acestuia.  

Conform legii, date medicale nu se pot oferi decât persoanei indicate expres de pacient şi ale cărei date de contact sunt 
trecute pe foaia de observaţie a fiecărui bolnav la internare.  

Mai există o situaţie de-a dreptul dramatică prin care au trecut mii de români şi fără o rezolvare până acum. Accesul 
aparţinătorilor în spitalele unde sunt trataţi bolnavii de COVID-19 este strict interzis. Oamenii nici măcar nu-şi pot vizita ruda 
bolnavă în ultimele minute de viaţă, deşi este dreptul lor stipulat în lege.  

Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați pentru ca 
drepturile pacientilor să fie respectate și când anume vom avea norme clare și predictibile în așa fel încât la orice instituție 
medicală să avem aceleași norme. Solicit răspuns scris.   

Vă mulțumesc!         Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnului Cristian Ovidiu CătălinPistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere 

 

Evaluarea traseului pentru autostrada A8, faza AMC1 - soluția pentru breteaua de legatură A8 cu aeroportul Iași 
 

Stimate domnule director general, 
Ca urmare a unei sesizări primite în cadrul Biroului Parlamentar, vă anexez solicitarea domnului Nicușor Păduraru. 
Având în vedere sesizarea domnului Nicușor Păduraru (pe care o anexez) precum și memoriile și punctele de vedere 

recepționate până acum la CNAIR MTI, respectiv și vizitele în teren efectuate de către specialiștii CNAIR, vă rog să îmi 
transmiteți dacă pentru legătura dintre A8 și Aeroportul Iași, respectiv viitorul Spital Regional de Urgențe, aveți în vedere mai 
multe variante/trasee pentru analiză și care sunt acestea. 

De asemenea, vă rog să îmi transmiteți care sunt costurile estimative, lungimea și respectiv avantajele/dezavantajele 
pentru fiecare variantă/traseu avut în analiza de către dvs., conform informațiilor relevante existente până la aceasta dată. 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc!          
Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Liste false cu sportivi la Clubul Școlar Sportiv 2 Baia Mare 
 

Domnule ministru, ilegalitățile care se înregistrează de ani de zile la Clubul Școlar Sportiv nr. 2 (CȘS2) Baia Mare 
trebuie oprite. Ministerul Educației este primul în măsură să ia atitudine și să dovedească faptul că mizeriile nu sunt ascunse 
sub preș doar pentru că unii reprezentanți ai unității de învățământ sunt membrii PNL și se află sub protecția inspectorului 
școlar general al ISJ Maramureș, Anca Minodora Costin-Hendea.   

În luna iulie a anului curent v-am semnalat, domnule ministru, faptul că în publicația online ZiarMM, jurnalistul Ciprian 
Dragoș arăta că ”mai mulți reprezentanți ai ISJ precum și cadre didactice din învățământul preuniversitar s-au ales cu plângeri 
penale în urma evaluărilor ocazionate de acordarea gradațiilor de merit pentru profesorii Clubului Sportiv Școlar nr. 2 Baia 
Mare (CSS 2). Comisia constituită la nivelul ISJ Maramureș a operat cu încălcarea prevederilor legale, au afirmat o parte 
dintre profesorii CSS 2 Baia Mare, care au sesizat Parchetul în legătură cu comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în dreptul 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 35 - 2021  
Săptămâna 6 – 10 decembrie 2021  

 

 

42 
 

membrilor respectivei comisii. De asemenea, cadrele didactice favorizate în urma evaluării vor fi cercetate penal pentru 
infracțiuni de fals și uz de fals”. Întregul articol îl puteți regăsi la adresa https://ziarmm.ro/plangeri-penale-in-dreptul-isj-
maramures-cum-si-cine-gireaza-gradatii-de-meritacordate-nelegal-i/  

În aceeași intervenție, domnule ministru, v-am prezentat faptul că unii profesori au depus plângeri la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Maramureș reclamând faptul că ”la concursul de evaluare a gradațiilor de merit, din 3 iunie, 2021, comisia 
formată de Inspectoratul Școlar Județean nu întrunea competențele cerute de lege, însă directorul CSS Baia Sprie și-a 
favorizat, cu ajutorul observatorului din partea Sindicatului Spiru Haret, colegii de la club. Pentru că în adresa pe care mi-ați 
trimis-o și care NU ARE SEMNĂTURA DUMNEAVOASTRĂ, ați afirmat că Parchetul v-a comunicat că NU ar exista o 
plângere penală înregistrată, am să vă rog să regăsiți, în anexă, răspunsul trimis profesorilor Rău Virgiliu Romulus și Petky 
Iuliu de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare. În dosarul nr. 2107/P/2021 din 9 iulie 2021 se arată că documentele 
au fost trimise Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice la data 
de 09.07.2021 pentru a fi depuse la dosarul penal cu numărul de mai sus și pentru ca organul judiciar care efectuează 
cercetarea penală în cauză să dispună extinderea urmăririi penale conform art. 311 Cod procedură penală și articolelor 320, 
321, 322 și 323 Cod penal.   

Acuzațiile care există la nivelul clubului, domnule ministru, indică faptul că mai mulți profesori-antrenori angajați ai 
clubului nu țin orele pentru care sunt normați pentru că nu au suficienți copii și tineri pe care să îi antreneze. Astfel, aceștia au 
trecut fictiv pe listele cu sportivii respectivi nume de elevi care nu au participat niciodată la antrenamente. Numele lor apare 
inclusiv în sistemul electronic SIIIR, folosit în relația cu Ministerul Educației. În concluzie, pe lângă infracțiuni multiple de 
fals, regăsim și încălcări ale legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Mai mult, profesorii menționați au 
primit toți calificativul Foarte Bine, deși niciunul dintre ”favoriți” nu avea făcută fișa de autoevaluare obligatorie.   

Printre profesorii-antrenori care au trecut în fals sportivi în documentele clubului se regăsește și Cârstea Ionuț (antrenor 
scrimă), care nu desfășoară activități sportive, dar este remunerat. De asemenea, folosindu-se de funcția deținută în cadrul 
sindicatului, acesta a preluat datele elevilor din mai multe unități de învățământ din județ, pe care le-a repartizat către următorii 
colegi: Filip Claudiu, Bota Bogdan și Râșcu Claudiu (toți la secția de box); Gui Vasile și Darida Florin (ambii la secția de 
lupte); China Cristian și Mic Ovidiu (ambii la secția de fotbal); Negruț Cornel și Popovici Răzvan (ambii la secția de rugby); 
Goia Anton (cu elevi trecuți la fotbal, deși numitul Goia Anton are degrevare 50% din norma de la scrimă a antrenorului 
Cârstea Ionuț).   

Printre martorii care pot confirma aceste aspecte se numără Trif Ana, organizator de competiții în cadrul CSS 2 Baia 
Mare. Aceasta din urmă a fost amenințată și abuzată verbal de către Negruț Cornel pentru refuzul de a falsifica situația privind 
sportivii trecuți în sistemul SIIIR. Din același motiv, profesorii secției de rugby, la solicitarea directorului Negruț Cornel, au 
cerut chemarea martorei Trif Ana în comisia de disciplină. Foarte mulți profesori angajați la CȘS2 NU AU suficienți sportivi 
înscriși, însă pentru a avea grupele necesare pe hârtie, au obținut fraudulos datele personale ale unor elevi din județ și le-au 
trecut fictiv în registrele clubului. Acești profesori nu țin orele sau le țin doar parțial, cu câte o grupă în loc de două, fapt care 
duce ca sute de sportivi fictivi să apară în registrele CȘS2, pentru că profesorii de aici să poată încasa remunerații cât mai mari, 
pentru că, în cazul lor, plata salarială este stabilită prin numărul de ore de muncă efectuate.   

Vă prezint, în continuare, o listă cu profesorii cu sportivi fictivi, trecuți în fals la CSȘ2 Baia Mare, pe care am să vă rog 
să o analizați cu atenție și să cereți Corpului de control al ministrului să efectueze o anchetă complexă la acest club: Negruț 
Cornel - rugby (2010 - 2021);  

Cârstea Ionuț - scrimă (2016 - 2021); Toma Dorel - volei (2010 - 2021); Inceu Dacian - volei  
(2015 - 2020); Popovici Răzvan - rugby (2006 - 2021); Taloș Mircea - rugby (2010 - 2021);  
Mureșan Cristian - handbal (2006 - 2021); Maior Pașca Monica - handbal (2010 - 2021); China Cristian - fotbal (2010 - 

2021); Mic Ovidiu - fotbal (2010 - 2021); Gui Vasile - lupte (2010 - 2021); Darida Florin - lupte (2018 - 2021); Goia Anton - 
degrevare ore Cârstea (scrimă); Filip Claudiu - box (2007 - 2021); Bota Bogdan - box (2010 - 2021); Râșco Claudiu - box 
(2018 - 2021); Blaga Codruța - volei (2011 - 2013). Aceștia au fost sprijiniți în ilegalitățile comise de către Cîmpean Codruța - 
secretara CSS 2 (2016 - 2021), care a introdus în sistemul scriptic fizic, precum și în cel electronic, toate datele sportivilor și 
de către Varga Maria - contabil șef, care a pus semnătura și ștampila pe toate actele clubului.   

Lista antrenorilor cu grupe false pe care vă rog să o cercetați cu maximă seriozitate este următoarea: Negruț Cornel - 1 
grupă începători (22 sportivi) fictivă; Toma Dorel - 1 grupă fictivă; Darida Florin - 1 grupă începători fictivă; Cîrstea Ionuț - 1 
grupă avansați fictivă (nu există scrimă în Baia Mare de 7 ani de zile); Filip Claudiu - 1 grupă începători (12 sportivi) fictivă și 
1 grupă avansați (10 sportivi) fictivă; Bota Bogdan   - 1 grupă începători (12 sportivi) fictivă și 1 grupă avansați (10 sportivi) 
fictivă.   
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Popovici Răzvan figurează cu 1 grupă de 18 sportivi, 1 grupă de 22 sportivi și 1 grupă de 25 sportivi, unde finanțarea e 
suportată de Centrul Național de Excelență în rugby. În realitate, în cazul lui Popovici Răzvan există o singură grupă din cele 
trei prezentate mai sus. În ceea ce-l privește pe Taloș Mircea, acesta este înregistrat cu 1 grupă de 20 sportivi, 1 grupă de 22 
sportivi și 1 grupă de 25 sportivi (finanțarea e suportată de Centrul Național de Excelență în rugby). În realitate și în cazul lui 
Taloș Mircea există doar o grupă din cele trei pentru care este remunerat. Vălenaș Andrei este înregistrat în scriptele CSȘ2 cu 
1 grupă de 20 sportivi și 1 grupă de 22 sportivi, însă vă informez, domnule ministru, că ambele grupe sunt fictive, iar sportivii 
trecuți în acte sunt cei ai lui Popovici și Taloș. În ceea ce-i privește pentru ultimii trei antrenori, vă aduc la cunoștință faptul că 
există doar două grupe în realitate.   

Dată fiind gravitatea faptelor prezentate, vă întreb din nou, domnule ministru:   
1. Este legal ca un profesor să fie remunerat ani de zile, pentru o activitate pe care nu a prestat-o?  
2. Cum explică conducerea CSȘ2 faptul că în sistemul informatic integrat al învățământului din România figurează elevi 

înscriși la un sport pe care nu l-au practicat niciodată?   
3. Cum explicați faptul că în răspunsul pe care mi l-ați trimis anterior ați precizat că nu există înregistrată nicio plângere 

penală, lucru care s-a dovedit a fi neadevărat?  
4. Cum justifică Ministerul Educației faptul că, în răspunsul pe care mi l-ați trimis la întrebarea anterioară, semnătura 

ministrului Educației este ștearsă?   
Vă rog, domnule ministru, să rezolvați cât mai curând și la modul cel mai serios această situație gravă care de ani de zile 

se află în sfera penalului și pe care conducerea CȘS2 continuă să o perpetueze și în prezent.   
Solicit răspuns oral și scris.   
Cu respect,                      Deputat 

Gabriel-Valer Zetea 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 35 - 2021  
Săptămâna 6 – 10 decembrie 2021  

 

 

44 
 

 Interpelări  
 

 
Adresată: domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății   
De către: doamna Ileana Cristina Dumitrache, deputat 
Obiectul interpelării: Situația bolnavilor de tuberculoză și HIV/SIDA în contextul pandemiei de COVID-19   

 
Domnule ministru,  
Vă aduc în atenție situația dramatică privind accesul pacienților cu HIV/SIDA la tratament și servicii medicale, situație 

care în contextul pandemiei de COVID-19 s-a înrăutățit.   
 După cum bine știți spitalele de infecțioase au fost transformate rând pe rând în spitale de primă liniei în tratarea Covid-

19. Acest lucru a dus inevitabil la un acces mult îngreunat al pacienților cu HIV/SIDA la tratamentele necesare. Restricțiile de 
circulației apărute în perioada stării de urgență și apoi a celei de alertă au blocat accesul pacienților nu doar la tratamentul 
specific dar și la testarea HIV/SIDA ducând astfel la multe cazuri neidentificate, nediagnosticate și netratate corespunzător.   

Conform datelor furnizate de Compartimentul pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România erau 
la sfârșitul anului trecut 16848 persoane infectate.   

Aceștia au nevoie de soluții care să răspundă nevoii de stopare a pandemiei dar care, concomitent, să le repecte accesul 
la medicamente. Pentru prevenirea HIV/ SIDA nu s-au alocat fonduri de la bugetul de stat, există riscul ca pacienții care trăiesc 
cu HIV/ SIDA să ajungă în situația de a nu mai avea acces la tratamente, bolnavilor să li se înrăutățească situația medicală iar 
toate aceste aspecte să ducă la deznodământul nedorit al creșterii cheltuielilor cu tratamentele și îngrijirea medicală cât și la 
creșterea riscului major de epidemiei.   

O situație la fel de îngrijorătoare îi privește pe pacienții cu tuberculoză.   
În România mor în fiecare zi 3 oameni uciși de tuberculoză iar țara noastră este pe primul loc în Uniunea Europeană la 

numărul îmbolnăvirilor.O boală pulmonară în contextul unei pandemii ce afectează de asemenea plămânii îi plasează pe 
bolnavii TBC în poate cea mai vulnerabilă categorie de pacienți. Tocmai pentru a preveni riscul ca și pacienții cu tuberculoză 
să devină victime colaterale în lupta cu pandemia și pentru a nu se ajunge în situația de a nu mai avea acces la tratamente este 
nevoie de implementarea unor măsuri urgente.   

1. Acoperirea necesarului de medicamente pentru HIV/Sida și tuberculoză.   
2. Asigurarea stocurilor de siguranță pentru a preîntâmpina eventuale disfuncționalități.   
3. Contracte de achiziție cu termen de derulare mai mare pentru a a asigura o continuitate în furnizarea de medicamente.   
4. Stabilirea bugetului pentru programele naționale ce gestionează HIV/Sida, tuberculoza dar și alte boli cronice până la 

sfârșitul fiecărui an pentru anul următor.   
5. Un dialog permanent între Ministerul Sănătății cu alte ministere în măsură să asigure nevoile bugetare în lupta 

împotriva acestor maladii.   
Pandemia COVID-19 ne-a demonstrat tuturor că în situații de criză declanșate de epidemii cu risc major, sistemul de 

sănătate trebuie să implementeze mecanisme sustenabile și reziliente pentru a a sigura accesul la tratamente și îngrijire 
medicală a tuturor pacienților, covid și noncovid, cu afecțiuni ușoare sau cu boli ce pun în pericol viața. Fără diferențe, fără 
discriminare,fără obstacole și delimitări.    

Față de cele de mai sus, vă rog domnule ministru să îmi comunicați ce măsuri are în vedere Ministerul pe care îl 
conduceți pentru a identifica problemele semnalate și pentru a interveni în remedierea lor.   

Vă mulțumesc!   
Solicit răspuns scris pentru problemele indicate.   
Cu deosebită considerație,     *** 
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Adresată: domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
      domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății   
      domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  

De către: doamna Ana-Loredana Predescu, deputat 
Obiectul interpelării: Restricții în scenariul verde 

 
Stimate domnule ministru Bode,  
Stimate domnule ministru Rafila,  
Stimate domnule ministru Cîmpeanu,   
Ultima actualizare, din data de 5 decembrie 2021, a ratei de incidență cumulată a cazurilor de COVID-19, la nivel 

județean, din ultimele 14 zile, la mia de locuitori, arată că doar două județe din cele 41 au o rată de incidență mai mare de doi 
la mia de locuitori, respectiv, județul Arad cu o incidență de 2,53 la mie și județul Cluj cu o incidență de 2,04 la mie.   

Celelalte 39 de județe din România, la data de 5 decembrie 2021, se află în scenariul verde.   
Domnilor miniștri, în contextul în care, cifrele oficiale arată că România se află atât de aproape de scenariul verde, cu o 

rata de incidență mai mică de doi la mia de locuitori, vă semnalez faptul că reacțiile instituțiilor pe care le coordonați nu sunt 
direct proporționale cu aceste progrese înregistrate întrucât restricțiile sunt în continuare în vigoare pe tot teritoriul țării.   

În numele brașovenilor care m-au onorat cu votul și cu încrederea lor, vă solicit să analizați oportunitatea continuării 
impunerii restricțiilor, raportate la starea reală, întrucât nu există justificare pentru continuarea impunerii măsurilor cu caracter 
preventiv ce duc la lipsirea de drepturi și libertăți.   

Totodată, având în vedere rata de incidență scăzută, cât și introducerea testării periodice în școli, somez ministerele de 
resort să analizeze și oportunitatea renunțării la utilizarea măștilor de protecție în școli deoarece, prin cifrele oficiale, 
necesitatea obligativității acesteia nu se mai susține.   

Vă rog să îmi răspundeți oral și în scris. 
Cu considerație,        *** 
 

Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
De către: Vasilică Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Scutirea șoferilor de carantină 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
Hotărârea CNSU care îi scuteşte pe şoferii profesionişti de la măsura carantinei de 14 prevede că „Conducătorii 

autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și 
conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport 
de persoane, se exceptează de la măsura carantinei instituită conform prevederilor prezentei hotărâri dacă prezintă rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țară, iar 
deplasarea se realizează doar în scop profesional”. 

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atrage atenția că impunerea carantinei de 14 zile 
șoferilor profesioniști, inclusiv dacă vin din zonele roșii, cu excepția celor vaccinați sau recent vindecați, este unică în Europa. 
„Şoferii profesioniști fiind exceptați de la măsura carantinei în toate țările, cu scopul de a menține lanțurile de aprovizionare cu 
marfă, așa cum recomandă și Comisia Europeană, care a creat în acest sens culoare verzi și a îndemnat la exceptarea de la 
carantinare a șoferilor profesioniști”. Asta, alături de problematica diurnelor reconsiderate și taxate suplimentar, ar duce 
firmele de transport într-o situație financiară defavorizantă. Reprezentanții UNTRR precizează că „Prin această măsură 
Guvernul obligă astfel șoferii români să îngroașe rândul șomerilor dacă nu vor să se vaccineze sau să emigreze în alte țări, 
lucru foarte probabil dat fiind viitorul incert al firmelor românești de transport și criza profundă de șoferi cu care se confruntă 
toată Europa”. 

În acest sens, problema carantinarii șoferilor care vin în România nu ar trebui să fie aliniată din punct de vedere 
legislativ la nivelul Uniunii europene? Care sunt argumentele pentru care avem o asemenea masură, unică in UE? De 
asemenea, vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați în vederea soluționării problemelor 
semnalate de UNTRR. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!              *** 
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Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Gabriel Valer-Zetea, deputat 
Obiectul interpelării: Blocarea programului Electric UP 

 
Domnule ministru, Programul Electric UP este o finanțare guvernamentală care ar fi venit în sprijinul firmelor mici și 

mijlocii din România, conștiente de necesitatea tranziției energetice. Lumea afacerilor se îndreaptă tot mai rapid spre 
electrificarea transportului și spre decarbonizarea proceselor industriale prin producția autonomă de energie verde care nu este 
doar direcția viitorului, ci și direcția care aduce avantaje competitive în concordanță cu Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice.   

În teorie situația ar fi fost minunată dar practica ne-a demonstrat contrariul și acesta este motivul pentru care, în numele 
aplicanților care nu au reușit să acceseze programul, vin spre dumneavoastră, domnule ministru, cu rugămintea de a găsi 
soluțiile optime pentru debocarea acestui program. Perioada de înscriere în cadrul primei sesiuni a programului Electric-Up s-a 
finalizat în data de 3 februarie 2021, dar pentru că ministrul USR al Economiei de la acea vreme,  

Claudiu Năsui, a blocat programul, a urmat o lungă perioadă de liniște și tăcere. Din păcate, această situație se resfrânge 
asupra aplicanților, pentru că ei se confruntă cu două probleme care ar putea fi rezolvate facil prin implentarea rapidă a 
proiectului ElectricUp: prețul mare la energie electrică și prețul mare al materialelor de construcție.    

Prin urmare, domnule ministru, am rugămintea să lămuriți cetățenii României cu privile la următoarele aspecte:   
1. Dat fiind faptul că proiectul ElectricUp s-a blocat din cauza Guvernului României iar prețul materialelor a crescut 

considerabil față de luna februarie, când societățile comerciale au aplicat la acest program, vă rog să îmi comunicați care sunt 
măsurile de compensare pe care le veți lua? Este puțin probabil ca beneficiarii să accepte să plătească din buzunar diferențele 
de prețuri din moment ce toate cercetările sociologice arată că românii trăiesc mai greu ca înainte, iar firmele înregistrate la 
Registrul Comerțului prezintă scăderi ale cifrelor de afaceri pe trimestrul trecut. Vă rog să îmi explicați, domnule ministru, ce 
măsuri compensatorii va lua face Guvernul României, respectiv Ministerul Energiei pentru cei care vor fi acceptați să 
implementeze proiectul ElectricUp la o valoare estimată a lucrărilor în decembrie 2020 - februarie 2021, în condițiile în care, 
în ultimele luni, prețul materialelor s-a dublat sau chiar s-a triplat la anumiți furnizori.   

2. Consider, domnule ministru, că este importantă transparentizarea procesului de desfășurare a proiectului, fapt care stă 
în competențele dumneavoastră. Există foarte multe necunoscute pe care instituția pe care o conduceți trebuie să le trateze cu 
importanța maximă, fapt care nu s-a întâmplat până acum. Vă rog să îmi comunicați cât timp mai este necesar pentru ca 
aplicanții să poată implementa proiectul? Când se va finaliza procedura de selecție a „câștigătorilor”?   

Aceste întrebări pe care vi le adresez au ca fundament discuțiile pe care le-am purtat cu mai mulți aplicanți din 
Maramureș care s-au plâns de faptul că deși lista câștigătorilor a fost afișată, aceștia trebuie să primească decizia de Admis sau 
de Respins pe platforma informatică dedicată, fapt care nu s-a întâmplat până în prezent. Din moment ce prețul energiei 
electrice a crescut considerabil, montarea panourilor fotovoltaice ar însemna o reducere a cheltuielilor pentru mulți dintre 
aplicanți iar acest program, respectiv finalizarea lui ar trebui să fie una dintre prioritățile dumneavoastră în calitate de ministru-
interimar al Energiei. Fiecare zi de întârziere se traduce, pentru firmele aplicante, în sume mari de plată către operatorul de 
energie electrică, în timp ce implementarea ElectricUp ar putea să le permită să-și desfășoare activitatea curentă gratuit, 
consumând exact cât produc, prin intermediul panourilor fotovoltaice.   

Și pentrru că cetățenii României trebuie să știe, am să vă rog să îmi comunicați, domnule ministru:    
1. Pe cine protejează ANRE, pentru că din ofertele trimise consumatorilor nu reiese în mod clar prețul final al energiei 

electrice?   
2. Cum pot fi evitate cozile care se formează la sediile instituțiilor de distribuție a energiei electrice, pentru că sunt 

români care stau cu orele, așteptând să discute cu un reprezentat care să le explice în detaliu ce prevăd noile contracte?  
3. Ați cerut, în această perioadă, suplimentarea ghișeelor de relații cu publicul?  
În speranța că veți trata interpelarea mea cu maximă seriozitate, aștept să îmi comunicați, în termenul cel mai scurt, 

măsurile pe care le veți lua pentru ca românii să se poată bucura de #siguranțaunuitraimaibun.  
Solicit răspuns scris și oral.   
Cu respect,        

*** 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 35 - 2021  
Săptămâna 6 – 10 decembrie 2021  

 

 

47 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declarații 
 

România a încasat deja prima tranșă din PNRR în valoare de 1,8 miliarde de euro 
 

Țara noastră are o șansă uriașă de a se dezvolta și moderniza prin implementarea reformelor și realizarea investițiilor 
asumate prin Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României. Este încurajator, în acest sens, că am primit deja 
prima tranșă din PNRR, în valoare de 1,89 miliarde de Euro! Următorul pas va fi urgentarea de către Guvernul Ciucă a 
adoptării actului normativ necesar pentru a stabili regulile de  utilizare a acestor fonduri, asta și pentru că, până la sfârșitul 
anului, va fi virată o a doua tranșă, de aproximativ 1,94 miliarde Euro. 

Startul a fost dat și este important de precizat, în acest context, că,  pentru anul 2021 şi primul trimestru al anului 2022, 
România trebuie să îndeplinească 45 din cele 171 de ţinte, iar 5 dintre acestea sunt deja îndeplinite: adoptarea Legii nr. 
50/2021 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNAIR) şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A. 
(CNIR); intrarea în vigoare a legii privind securitatea reţelelor 5G; creşterea numărului de case de marcat conectate la sistemul 
IT al Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală (466.288 de case deja conectate); intrarea în vigoare a cadrului legal 
pentru înrolarea contribuabililor persoane juridice SPV (Spaţiul Privat Virtual); intrarea în vigoare a modificării legislaţiei 
naţionale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016). 

Lucrurile se mișcă, așadar, dar trebuie menținut ritmul! În perioada următoare trebuie semnate acordurile de finanțare 
dintre  Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene și ministerele care au calitatea de coordonator de reforme şi investiţii, în 
baza ţintelor şi jaloanelor prevăzute a fi îndeplinite de aceste instituţii.  

Toți acești bani sunt vitali pentru a revigora economia românească grav afectată de criza sanitară, dar și pentru a elimina 
discrepanțele între diversele regiuni. Sunt deputat de Brăila și știu cum este să fii născut într-un județ ignorat de centru și fără a 
beneficia de resurse importante pentru proiectele de investiții! Tocmai de aceea consider că este esențial faptul că acești bani 
puși la dispoziția României urmează să fie distribuiți echitabil la nivelul tuturor regiunilor pentru a putea fi acoperite nevoile 
de dezvoltare a acestora.  

Depinde doar de capacitatea actualului Guvern și a întregii clase politice românești reușita țării noastre în utilizarea 
corectă și integrală a celor 29,2 miliarde de Euro. Nu ne mai permitem niciun fel de întârzieri, coaliția guvernamentală fiind 
obligată să dea dovadă de pragmatism și viziune administrativă în gestionarea acestor fonduri. 

 

Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Eliminarea taxei de pod intră pe ultima sută de metri 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După un lung parcurs tumultuos de dezbateri, amânări, analize, Legea eliminării taxei de pod ajunge, într-un final, pe 

ordinea de zi a Camerei Deputaților. În momentul în care am inițiat acest demers legislativ, am spus clar și răspicat că această 
taxă este incorectă față de toți utilizatorii acestor secțiuni de drumuri, atât timp cât plătesc rovinieta, adică taxa de drum. 
Principalul argument de eliminare a taxei este de natură economică. Este o povară în plus pentru toate întreprinderile - mici, 
mijlocii sau mari - din Dobrogea, pentru că această taxă distorsionează prețul final, adică încarcă suplimentar costul de 
producție, la orice bun care este produs în Dobrogea. Sumele pe care agenții economici le plătesc sunt colosale, pot ajunge la 
câteva zeci de mii de euro pe lună, având în vedere că această taxă este utilizată atât pentru aprovizionare, cât și la distribuția 
finală a produselor. Este esențial să înțelegem că, prin aceasta, companiile din Dobrogea pierd startul atunci când concurează 
cu alte companii din țară, indiferent despre ce industrie vorbim. 

În altă ordine de idei, această ”dublă taxare” este total incorectă, având în vedere că, din momentul în care a fost plătită, 
nu s-a observat niciun fel de îmbunătățire a infrastructurii rutiere în județele Constanța, Tulcea, Ialomița, Brăila, Galați sau 
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Călărași. Această formă de taxare este total incorectă, imorală și nedreaptă, mai ales că nu există o precizie clară privind 
destinația finală a banilor colectați. Nu este obligația cetățenilor județelor Constanța și Tulcea, a agenților economici sau a 
celor care vizitează Dobrogea să alimenteze și să susțină bugetul CNAIR. În momentul de față, evoluția tehnologică este o 
soluție la care această companie poate apela pentru colectarea mai bună a plății rovinietei.  

Am observat că în comisiile parlamentare a existat un consens privind eliminarea acestei taxe. Cât timp a fost în 
opoziție, PSD a susținut acest demers legislativ. În momentul de față, când portofoliul ministerial al transporturilor este 
susținut de către PSD, observ o ușoară schimbare de atitudine. Ministrul Grindeanu, dar și un sindicat al drumarilor, se declară 
îngrijorați privind eliminarea acestei taxe, iar efectul acestui lucru este unul care prejudiciază bugetul Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere. Sper ca parlamentarii - dar și ministrul transporturilor - să țină cont de aceste argumente, 
pentru că este total nedrept să protejăm bugetul CNAIR în detrimentul tuturor agenților economici din Dobrogea. 

Aștept să văd punctele de vedere exprimate de către partidele parlamentare în plenul Camerei Deputaților, pentru că 
amânarea sau ignorarea eliminării acestei taxe reprezintă o povară pentru agenții economici și pentru toți locuitorii Dobrogei. 
Îi invit pe toți parlamentarii, dar și pe ministrul transporturilor, să susțină acest proiect de lege, pentru că este datoria noastră  
să corectăm această nedreptate. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
 

Problema deșeurilor din plastic 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Producția de plastic a crescut exponențial la nivel mondial în doar câteva decenii, de la 1,5 milioane de tone în 1950 la 

359 de milioane de tone în 2018. După o scădere abruptă în prima jumătate a lui 2020 din cauza restricțiilor impuse de 
pandemia de Covid-19, producția de plastic și-a revenit în a doua jumătate a anului și o dată cu aceasta au revenit și deșeurile 
din plastic. 

În fiecare an, în Uniunea Europeană sunt generate aproximativ 26 de milioane de tone de deșeuri din plastic. Mai puțin 
de 30% dintre acestea sunt reciclate, iar o parte sunt exportate în țările din afara UE. Restul merge fie la gropile de gunoi, fie la 
incinerare, fie sfârșește în natură, inclusiv pe plaje sau în păduri, râuri și mări. 

Rezultatele folosirii plasticului de unică folosință pot fi observate pe malul mărilor, dar și în oceane. Conform unei 
estimări, până în 2050 oceanele ar putea conține mai multe materiale din plastic decât pești. 

Principalele probleme care complică reciclarea plasticului sunt calitatea și prețul produsului reciclat, comparativ cu 
plasticul original.  

Deoarece materialele plastice sunt ușor adaptabile nevoilor funcționale sau estetice ale fiecărui producător, diversitatea 
materiei prime complică procesul de reciclare, făcând-o costisitoare și afectând calitatea produsului final. În consecință, 
cererea de plastic reciclat, deși în creștere accelerată, reprezenta în 2018 doar 6% din cererea de materiale plastice din Europa. 

În Europa, recuperarea energiei este cea mai folosită modalitate de a elimina deșeurile din plastic, urmată de reciclare. 
25% dintre deșeurile din plastic sunt depozitate în gropi de gunoi.  

Jumătate din plasticul colectat pentru reciclare este exportat în țări din afara UE pentru a fi tratat. Motivele pentru export 
includ lipsa capacităților, a tehnologiei sau a resurselor financiare pentru tratarea locală a deșeurilor. Până de curând, o mare 
parte dintre deșeurile din plastic era exportată în China, însă interdicția recentă a Chinei asupra importurilor de deșeuri din 
plastic va diminua exporturile din UE. Astfel se încearcă găsirea de modalități circulare și ecologice de gestionare a deșeurilor 
de plastic.  

Rata redusă a reciclării plasticului în UE duce la pierderi mari atât pentru economie, cât și pentru mediu.  
Cercetătorii estimează că în 2019, la nivel global, producția și incinerarea materialelor plastice au degajat în atmosferă 

peste 850 de milioane de tone de gaze cu efect de seră. Până în 2050 aceste emisii ar putea ajunge la 2,8 miliarde de tone.  
În mai 2018, Comisia Europeană a înaintat o propunere pentru problema plasticului care ajunge în mări și oceane. 

Această propunere a prevăzut interzicerea de la 3 iulie 2021 a celor mai frecvente 10 produse de unică folosință din plastic 
găsite pe plajele europene.  

În cadrul Pactului Verde, 55% din ambalajele din plastic vor trebui reciclate până în 2030.  
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Produsele din plastic reprezintă unul din cele 7 domenii considerate esențiale de Comisia Europeană pentru trecerea la o 
economie circulară până în 2050. Pe lângă strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară, mai 
multe propuneri în privința deșeurilor din plastic sunt așteptate din partea Comisiei Europene. 

România trebuie să se alieze celorlalte state membre din UE pentru eliminarea treptată a materialelor plastice. 
Vă multumesc!      

Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
 

Autostrada Sebeș-Turda a fost dată în folosință! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
“Iar visează Roman”, îmi spuneau detractorii acum câțiva ani de zile, când am demarat discuțiile pentru acest proiect, în 

perioada în care lucram la Consiliul Județean Alba. Mă bucur enorm că autostrada Sebeș-Turda, prima autostradă terminată în 
întregime după Revoluție, a fost dată în folosință! Dar nu în maniera în care am fost obișnuiți până acum. A fost o inaugurare 
fără fast și tăiat de panglică, cum este și normal! Deși, conform contractelor, termenul de finalizare al Lotului I si Lotului II era 
noiembrie 2020, sunt bucuros că, în cele din urmă, această lucrare a ajuns la final, iar românii se pot bucura de beneficiile 
acesteia. Acest proiect este dovada vie a faptului că a visa, a avea un deziderat este prima condiție pentru a face ceva.  

Puțini au crezut în ea, în 2013, când practic am prins finanțarea pe ultima sută de metri a primului exercițiu financiar. Pe 
lotul 2 Sebeș-Turda, se lucrează de mai bine de 6 ani. Acest tronson are 24,25 km și va lega Alba Iulia Nord și Aiud. 
Deschiderea acestui lot le va permite şoferilor să circule pe autostradă de la Sibiu până dincolo de Cluj-Napoca, la Nădășelu. 
Sunt aproape 200 de kilometri de autostradă fără întrerupere. 

Cum am menționat și acum un an de zile, istoria autostrăzii Sebeș-Turda a început cu o strângere de mână între doi 
oameni, care au făcut întotdeauna echipă: Dumitrel și Roman! Am îndrăznit să visăm în 2012 și azi vedem că doar oamenii 
îndrăzneți înving! Am eliberat certificatul de urbanism cu toate avizele în timp record și am obținut finanțarea pe primul 
exercițiu financiar! A trebuit să trecem peste valuri de nemulțumiri, amenințări și manipulări grosolane! Unii m-au hulit, alții 
m-au ironizat, alții au fost chiar mârșavi, pe principiul că nicio faptă bună nu trebuie lăsată nepedepsită! În viața contează mai 
puțin ce spun unii și alții despre tine, important este dacă lași ceva pentru comunitate. Adică fapte, nu povești! 

Vă mulțumesc celor care ați crezut în determinarea și încăpățânarea mea! Acum e un vis devenit realitate, iar eu promit 
să continui în aceeași manieră! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Avem nevoie de un buget pe 2022 realist şi echilibrat, cu măriri de pensii şi salarii, dar şi cu investiţii 
 

Bugetul de stat pe 2022 ar putea fi adoptat până la sfârşitul lunii decembrie, astfel încât înainte să intrăm în noul an să 
ştim cu toţii câţi bani primeşte fiecare domeniu şi care sunt proiectele prioritare. 

De asemenea, un buget aprobat cât mai repede ar fi un semnal important şi pentru mediul de afaceri, iar antreprenorii ar 
cunoaşte încă din această lună care sunt proiecţiile cu privire la cursul leu-euro, care va fi creşterea economică şi în ce măsură 
taxele şi impozitele vor rămâne la nivelul actual. De altfel, soluţia logică în contextul pandemic actual ar fi să nu existe mişcări 
bruşte în ceea ce priveşte fiscalitatea, mai ales că ultimii doi ani au fost extrem de dificili pentru antreprenorii români. 

Fără îndoială că sunt necesare măriri de pensii şi salarii, iar bugetul va prinde banii necesari pentru aceste majorări. Dar 
în egală măsură, România are nevoie şi de investiţii serioase în 2022, pentru a avea o creştere economică sănătoasă şi pentru a 
putea spera să reducem într-un timp rezonabil decalajele faţă de ţările dezvoltate ale Europei.  

Totodată, bugetul pe care liderii coaliţiei îl discută în aceste zile va trebui să conţină alocări financiare importante pentru 
toate regiunile, fără a avantaja o zonă sau alta.  

Sunt necesare de asemenea fonduri consistente atât pentru educaţie cât şi pentru sănătate, mai ales că nu am depăşit încă 
pandemia, iar anul 2022 încă poate oferi surprize din acest punct de vedere. Trebuie să fim pregătiţi, astfel încât să avem 
asigurate sumele necesare pentru sectorul medical.  

Bugetul de stat nu poate niciodată mulţumi pe toată lumea, dar el trebuie întocmit realist şi în funcţie de priorităţi.  
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Am convingerea că actuala coaliţie va reuşi să treacă bugetul prin Parlament înainte de Crăciun, iar 2022 să fie anul în 
care să auzim mai puţin despre tot felul de controverse politice şi mai mult despre proiectele noi pe care românii le aşteaptă. 

 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
Declarație politică 

 

 PNL și PSD au o sarcină foarte clară: construirea bugetului pe anul 2022 trebuie să fie responsabilă, alocările bugetare 
pentru pensii să  fie sustenabile, astfel încât să nu creștem deficitul, iar țintele din PNRR să fie respectate. PNL a demonstrat că 
abordarea corectă este să avem investiții și creștere economică ce pot susține majorările de pensii, alocații și salarii. 

Reformele sociale din PNRR (reforma pensiilor si cea a salarizării) sunt în favoarea românilor pentru că asigură creșteri 
de pensii și salarii reale, din creșterea economică sănătoasă adusă de investiții și măsuri liberale. Tocmai de aceea, Ministerul 
Investițiilor și Fondurilor Europene, condus de ministrul PNL Dan Vîlceanu, a și făcut public proiectul de OUG privind 
stabilirea cadrului institutional și financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de Redresare și 
Reziliență (PNRR). Premierul, președintele PNL și ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene toți trei liberali, vor veghea la 
respectarea calendarului reformelor și la executarea investițiior din PNRR de către ministerele de linie.  

Aceasta este urgența acum, nu discuții inutile pe teme false precum așa-zisa renegociere a PNRR fie ea și pe 
componenta socială a programului.  

Prin reforma sistemului de pensii asigurăm sustenabilitate în contextul îmbătrânirii populației și echitate prin respectarea 
principiului contributivității. Toți trebuie să înțeleagă că problema nu este procentul de 9,4%, ci creșterea PIB prin măsuri 
liberale exact cum am făcut noi PNL în ultimii doi ani. Doar dintr-o creștere economică puternică și sănătoasă se pot mări 
sustenabil pensii și alocatii. Pensiile nu vor crește „din pix”, ci corelat cu creșterea economică, sustenabil. Tocmai creșterea 
economică peste așteptări din 2021 (ne-a permis o creștere substanțială a alocațiilor și pensiilor pentru 2022. Este normal ca 
performanța economiei românești să se regăsească în buzunarele românilor. 

 Prin reforma sistemului de salarizare bugetară vom asigura un sistem de servicii publice eficient, bazat pe merit și 
performanță, profesionalizat și pus cu adevărat în slujba cetățenilor.  Costurile vor fi eficientizate aici, prin profesionalizare si 
digitalizare. Totul este în folosul românilor și al funcționarilor de stat capabili, care duc greul în instituțiile lor.  Este momentul 
să facem acest pas decisiv al reformei în sistemul public, pas amânat de 31 de ani și niciun populism nu-l poate împiedica. 
PNL va continua procesul de așezare a economiei românești pe baze liberale, pe motivații care țin de competiție și 
performanță. Performanța economică este indusă și întărită de PNRR prin reforme și măsuri de crestere a investițiilor. În lipsa 
acestei perfomanțe economice: nu am face decât să vindem oamenilor iluzii,le-am da hârtii fără valoare, am lăsa povara unui 
trai puțin mai bun acum pe umerii copiilor care vor plăti împrumuturi pentru pensiile și salariile noastre, nu am face decât să 
redistribuim sărăcia.  

Corelăm performanța economică cu salarii, pensii și alocații mai mari.Românii au văzut deja și vor vedea cât se poate de 
concret funcționarea modelului liberal.  

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
Guvernul va aloca fonduri pentru plata restanţelor la energia termică în Constanţa 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Iarna este un anotimp greu pentru mulți dintre români, iar acest an reprezintă o provocare pentru întregul continent în 

privința energiei. La solicitarea premierului Nicolae-Ionel Ciucă, reprezentanții Guvernului au analizat împreună cu primarul 
general al Capitalei, Nicușor Dan, și primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, situația alimentării cu energie termică a 
celor două municipii și impactul prețului gigacaloriei asupra populației. La începutul întâlnirii, desfășurată la Palatul Victoria, 
prim-ministrul a solicitat reprezentanților Guvernului - miniștrii Finanțelor, Adrian Câciu, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Cseke Attila, Energiei, Virgil-Daniel Popescu -  să găsească urgent soluții pentru ca cetățenii să beneficieze de 
apă caldă și căldură și să fie redus impactul pe care scumpirea gigacaloriei îl are asupra facturilor plătite de populație. Primarii 
celor două municipii au prezentat problemele cu care se confruntă sistemele de producție și distribuție a energiei în sistem 
centralizat. 
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Ca soluție imediată, pentru a sprijini autoritățile locale, la nivelul Guvernului va fi inițiat un proiect de Hotărâre prin 
care să fie alocate, în cursul acestui an bugetar, fonduri guvernamentale unităților administrativ-teritoriale, pentru plata 
restanțelor la energia termică. De această formă de sprijin vor beneficia locuitorii din Constanța și Capitală, precum și din alte 
localități care se confruntă cu disfuncționalități în livrarea energiei termice. 

Discuțiile cu privire la acordarea subvenției energiei termice vor continua și în perspectiva definitivării de către Guvern 
a Proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2022. Pentru eficientizarea sistemelor de termoficare, în cadrul întâlnirii de la 
Palatul Victoria s-a discutat despre modalitățile prin care producția și distribuția energiei termice în sistem centralizat vor 
putea fi preluate în coordonare unitară, în subordinea primăriilor. Totodată, s-a discutat despre soluții viabile de modernizare și 
eficientizare a sistemelor de termoficare, prin creșterea accesului primăriilor la fonduri europene alocate prin Fondul de 
Modernizare. Discuțiile între reprezentanții Guvernului și cei ai autorităților publice locale vor continua în perioada următoare, 
asigurarea confortului termic pentru cetățenii noștri fiind o prioritate de gradul 0, care nu suferă amânare. 

Vă mulțumesc!      

Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
 

Declarație politică 
Stimați colegi, 
De câteva zile a fost lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului Investițional pentru 

dezvoltarea infrastructurii de transport 2020-2030, care se dorește a fi o actualizare a Master Planului General de Transport al 
României, în vederea corelării celor trei arii majore de interes: recuperarea deficitului de infrastructură la nivel national, 
aplicarea standardelor UE referitoare la rețelele transeuropene de transport și respectarea țintelor de înverzire a sectorului de 
transport, stabilite în cadrul Pactului Ecologic European. Din păcate, conform acestui plan, Moldova rămâne în atenție doar cu 
coridorul de conectivitate 3: Sibiu – Brașov – Bacău, cu doar 54 km  în Moldova și restul în zona de centru, astfel că titulatura 
induce în eroare opinia publică. 

Viziunea foștilor colegi de alianță USR, care au clamat prin ministrul Drulă susținerea proiectului Autostrăzii Unirii - 
A8, și mai nou a celor din PSD, se reflectă în acest Plan Investițional, lăsând iarăși Moldova deconectată de la investiții și 
dezvoltare economică. În ciuda progreselor și procedurilor tehnice vizibile în ultima perioadă, conform Planului Investițional 
2020-2030, Autostrada - A8 este clasificată ca fiind mai puțin justificată și riscă să nu se realizeze conform dezideratelor 
europene și angajamentelor naționale, până în 2030. 

Din nepricepere, rea voință, sau intervenții politice, în acest plan sunt promovate alte proiecte de transport rutier, fără să 
se țină cont că pentru A8 avem un Studiu de Fezabilitate avansat și matur și o finanțare din PNRR de peste 520 de milioane de 
euro,  pentru cei 60 de km de autostradă Tg.Mureș - Miercurea Nirajului și Leghin – Moțca.  Deși principiul enunțat este de 
coeziune regională și de recuperare a deficitului de infrastructură, Planul Investițional 2020-2030 se axează pe multe proiecte 
din zona de nord-vest, în loc să se axeaze pe zonele de nord-est și sud-est.  

Domnule premier Nicolae Ciucă, domnule ministru al Transporturilor, în calitate de parlamentar de Iași și de cetățean al 
regiunii Moldova vă rog să tineți cont că Autostrada Unirii - A8 este o promisiune a guvernului liberal, că așteptările sunt 
enorme din partea moldovenilor și că aceasta trebuie să ne unească cu vestul țării, să deschidă zona pentru investiții și să 
reducă decalajului economic. 

Consider că este mai mult decât oportună reanalizarea criteriilor relevante, care să facă o ierarhizare reală între proiecte, 
din punct de vedere al oportunității și al conectivității strategice regionale. Fac o singură referire la erorile de evaluare a 
proiectelor din acest Plan, deși ele sunt mai multe și majore, de natură să schimbe ierarhizarea și anume faptul că populația 
Municipiului Iași luată în calcul este de 290 422 locuitori, în situația în care populația actuală este mai mare de 350 000 
locuitori, fără zona metropolitană și este într-o continua creștere, depășind de mult populația unor municipii precum Clujul, 
sau Timișoara.  

Alături de ceilalți colegi parlamentari liberali, de la Iași, alături de Asociația Moldova Vrea Autostradă, vă cer ca 
Autostrada Unirii - A8 să redevină o priorietate pentru acest guvern și pentru Ministerul Transporturilor, iar sectorul cel mai 
important, secțiunea Miercurea Nirajului – Leghin să fie inclus pentru finanțare în orizontul de timp 2020-2030.  

Deputat 
Sorin Năcuță 

*** 
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Proiectul Poarta Globală 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Instituțiile europene au lansat mai multe inițiative, cea mai recentă dintre acestea, perspectiva strategică UE-China, 

adoptată în 2019, a marcat o modificare a relațiilor dintre Uniunea Europeană și China, aceasta din urmă fiind considerată atât 
ca un partener, cât și ca un rival sistemic. 

Inițiativa Belt and Road a fost o piesă centrală a politicii externe chineze, care a constat în dezvoltarea legăturilor 
comerciale prin investirea banilor în noi drumuri, porturi, căi ferate și poduri. Strategia a avut succes în Asia, în regiunea Indo-
Pacifică, în Africa și chiar în câteva țări din Balcanii de Vest, vecine cu UE. 

Comisia Europeană a prezentat la sfârșitul lunii noiembrie proiectul Poarta Globală – Global Gateway. 
Priectul care prevede investiţii în infrastructură şi în alte sectoare, în valoare de 300 miliarde de euro, se dorește a fi o 

alternativă la iniţiativa Chinei „O centură, un drum”. 
Inițiativa se va concentra pe infrastructura fizică, cum ar fi cablurile de fibră optică subacvatice, coridoarele de transport 

sustenabil, piața pentru hidrogenul regenerabil și liniile de energie curată, pentru a consolida rețelele digitale, de transport și de 
energie. 

 Modelul european constă în investiții durabile în domeniul digital, al climei și al energiei, al transporturilor, al sănătății, 
al educației și al cercetării, precum și într-un mediu propice care să garanteze condiții de concurență echitabile. Prin acest 
proiect se urmărește a fi sprijinite investițiile inteligente în infrastructuri de calitate, respectând cele mai înalte standarde 
sociale și de mediu, în conformitate cu valorile democratice ale Uniunii Europene și cu normele și standardele internaționale.  

Fondurile ar urma să fie investite până în anul 2027. Resursele pentru proiect vor fi alocate din bugetul Uniunii 
Europene, de la statele membre, de la instituţiile financiare europene, de la bănci naţionale pentru dezvoltare şi de la companii, 
conform unui comunicat al Comisiei Europene. 

Strategia Global Gateway este un model pentru modul în care Europa poate construi conexiuni mai rezistente în întreaga 
lume”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisie Europene. 

Inițiativa Bruxelles-ului se va baza și pe cooperarea cu sectorul privat. Uniunea Europeană își propune să investească în 
proiecte care pot fi realizate la standarde înalte, de bună guvernare și de transparență. 

Este necesar ca investiţiile în domeniul digital, în serviciile de sănătate, în acţiuni de protejare a climei, în sectoarele 
energiei şi transporturilor, precum şi în educaţie şi cercetare să reprezinte o prioritate pentru Uniunea Europeană. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Maria Stoian 
*** 

Drumul expres Pitești – Craiova rămâne un obiectiv de infrastructură  prioritar pe agenda Guvernului Nicolae Ciucă 
 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor si domnilor deputați,  
În programul de guvernare al Cabinetului Nicolae Ciucă unul dintre obiectivele principale enunțate în preambul vizează 

problematica infrastructurii de transport.  
Astfel, angajamentul este unul ferm iar în următorii 4 ani obiectivul conectării prin infrastructură a regiunilor istorice va 

fi  urmărit cu maximă seriozitate. Este important ca decalajele de dezvoltare să fie recuperate cât mai rapid si nicio regiune să 
nu rămână în urmă din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii de transport. 

Acest obiectiv va fi atins prin multă muncă si prin implicarea tuturor factorilor responsabili din Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii si din cadrul CNAIR. 

Pentru regiunea Olteniei, Drumul expres Craiova –Pitești rămâne, fără îndoială, investiția care va aduce beneficii directe 
din punct de vedere economic, pentru că pe termen mediu și lung investițiile în infrastructură cresc competitivitatea economică 
a unei regiuni, prin atragerea de investitori, crearea de noi locuri de muncă, ceea ce aduce bunăstare cetățenilor. 

Vestile sunt bune în ceea ce privește evoluția acestui proiect și îmi doresc ca implementarea lui să fie accelerată și 
obiectivul să fie atent monitorizat pentru a se evita eventuale sincope. 

Din cele 4 tronsoane ale viitorului drum expres se lucrează pe 3 dintre ele, iar pentru cei 40 de km aferenți tronsonului 2 
sunt șanse reale să fie primii inaugurați. 
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Am încredere în constructorul român, care are contracte de proiectare și execuție în derulare pe acest obiectiv, că va 
respecta calendarul de implementare a investiției. Coerența acestui proiect este dată și de faptul că vorbim despre aceeasi 
asociere care derulează întreg proiectul drumului expres Craiova- Pitești, ceea ce ne dă speranțe că si rezultatul va fi unul pe 
măsura așteptărilor. 

Pentru ca anul 2024 să fie anul în care drumul expres Craiova -Pitesti să fie finalizat, în integralitate, este nevoie de o 
abordare profesionistă  și responsabilă a proiectului din partea echipelor de proiect. 

În România în momentul de față nu există multe șantiere deschise pe componenta de mari proiecte. De aceea, este 
esențial ca cele aflate în derulare să fie închise la termen,  iar în paralel Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin 
CNAIR să pregătească proiecte mature  si să deschidă noi fronturi de lucru. 

Nu există concurență între proiectele de infrastructură din această țară, toate sunt necesare pentru că România are nevoie 
să își rezolve o problemă cronică- întârzierile de dezvoltare a infrastructurii de transport  acumulate în ultimii 30 de ani. 
Asigurarea conectivității și a accesibilității la principalele coridoare de transport este o prioritate și ea va conduce la 
îmbunătățirea legăturilor între principalii poli de crestere economică. 

Pentru regiunea Olteniei, finalizarea drumului expres Craiova-Pitești si demararea proiectului de construcție a drumului 
Lugoj- Drobeta Turnu Severin- Craiova-Calafat sunt două proiecte majore de infrastructură a căror materializare constituie o 
premieră istorică, fiind totodată o premisă importantă pentru dezvoltarea economică a zonei.   

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Ştefan-Bucur Stoica 
*** 

 

Este responsabilitatea noastră, a parlamentarilor, să REDĂM PRIN LEGE DREPTUL  
DE A VOTA celor aproape un milion de persoane cu dizabilități! 

Dragi colegi, 
În fiecare an, pe 3 decembrie, marcăm Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.  
Ca membru suplean în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE am participat, în calitate 

de observator, la mai multe alegeri din țările vecine. Am constatat că noi, ca stat, avem multe de învățat când vine vorba de 
asigurarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.  

Conform ultimului studiu al Băncii Mondiale, 33% dintre persoanele cu dizabilități severe au raportat bariere în calea 
exercitării dreptului la vot la alegerile prezidențiale din 2019 (ultimele organizate înainte de etapa culegerii acestor date). 
Dintre bariere, cel mai frecvent întâmpinate sunt:  

• incapacitatea de deplasare la secția de votare (menționată de 14% dintre respondenții cu dizabilități severe față de 5% 
dintre cei cu unele dizabilități și de 3% dintre persoanele fără dizabilități); 

• inaccesibilitatea fizică a secțiilor de votare (menționată de 6% dintre respondenții cu dizabilități severe față de 1% 
dintre cei cu unele dizabilități sau fără dizabilități); 

• Problema procedurilor complexe de solicitare a urnelor mobile a fost menționată de 6% dintre persoanele cu 
dizabilități severe și 3% dintre cele cu unele dizabilități. 

În anul 2010, România a ratificat Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 
(CDPD). Conform datelor Eurostat, România are aproximativ un sfert din populația cu vârste de 16 ani și peste, cu 
dizabilități,persoanele cu dizabilități severe reprezentând 6% din populația cu această vârstă (965 de mii persoane). Jumătate 
dintre persoanele cu dizabilități au 65 de ani și peste, iar alte 30% sunt cu vârste între 50 și 64 de ani. 

Dragi colegi, 
Persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de recunoaștere egală în fața legii pentru a-și exercita toate drepturile 

fundamentale, precum dreptul de a munci, de a se căsători, de a-și întemeia o familie sau de a vota, și astfel de a lua decizii în 
toate aspectele vieții lor; recunoașterea egală în fața legii este necesară pentru a asigura faptul că deciziile oricărei persoane 
produc efecte juridice. 

Persoanele cu dizabilități trebuie să poată participa la viața comunităților în care trăiesc și a societății, inclusiv ca 
membri în organizații. Persoanele cu dizabilități au dreptul să voteze și să candideze la alegeri.  

Problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități sunt următoarele: 
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• Acccesibilitatea în secțiile de votare ( de fapt trebuie să avem în vedere două aspecte: accesibilitatea clădirilor în 
cadrul cărora sunt constituite secțiile de cotare și pe de altă parte, accesibilitatea secției de votare cu benzi tactile, cabine de vot 
speciale, instrumente care le-ar face mai facil procesul de votare); 

• Deplasarea către secțiile de votare (mijloacele de transport); 
• Procedura de solicitare a urnei mobile; 
• Inexistența materialelor accesibile la vot (buletine de vot, ghiduri special create pentru persoanele cu dizabilități, 

cabine de vot); 
• Site-urile instituțiilor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor nu sunt într-un format accesibil și pentru 

persoanele cu dizabilități, fapt cee împiedică accesul la informații pentru aceste persoane. 
În acest sens, în perioada următoare voi avea o serie de întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor statului și cu mediul 

asociativ care se ocupă de apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și voi propune o nouă inițiativă legislativă pentru a 
garanta dreptul acestor persoane la vot. 

Pe scurt, autoritățile statului trebuie să fie obligate să ofere acces în secția de votare a fiecărei persoane cu dizabilități, 
indiferent dacă vorbim de dizabilități locomotorii, de auz sau vedere.  

Sper ca acestui demers să mi se alăture cât mai mulți colegi parlamentari. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
Avem primii bani din PNRR 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România a primit prima tranşă de bani din suma alocată de Comisia Europeană țării noastre, prin Programul Național de 

Redresare şi Reziliență. Este vorba de 1,8 miliarde de euro, reprezentând un procent de 13% din totalul granturilor asigurate de 
Comisia Europeană României. 

Țara noastră va primi în total 29,2 miliarde de euro pentru punerea în aplicare a Planului de Redresare şi Reziliență, care 
include 107 investiții în domenii variate şi 64 de reforme. Planul Național de Redresare și Reziliență este structurat pe cei 6 
piloni prevăzuți de Regulamentul Mecanismului de Redresare și Reziliență și împărțit în 15 componente, astfel încât să 
acopere nevoile României și să urmărească concomitent prioritățile Comisiei Europene: tranziția verde, transformarea digitală, 
creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență economică, socială și instituțională, politici pentru 
generația următoare, copii și tineri. România are pentru anul viitor o finanțare de aproximativ 6,171 miliarde euro, a căror 
accesare depinde de îndeplinirea condiționalităților din program. Pentru anul 2021 și primul trimestru 2022 sunt planificate 45 
de ținte sau jaloane din care 5 sunt deja îndeplinite, iar restul sunt în curs de realizare. PNRR va sprijini o mai bună luare a 
deciziilor și sustenabilitatea fiscală, printr-un cadru bugetar consolidat, reforme ale administrației fiscale și ale cadrului fiscal, 
reforma sistemului de pensii și un control mai bun al cheltuielilor. Acesta va sprijini îmbunătățirea mediului de afaceri, prin 
măsuri de consolidare a independenței sistemului judiciar și de îmbunătățire a calității și eficienței acestuia, intensificând lupta 
împotriva corupției și susținând un sistem decizional previzibil, informat și participativ. 

PNRR va contribui, de asemenea, la consolidarea rezistenței sistemului de sănătate, prin investiții de 2 miliarde euro 
pentru o infrastructură spitalicească modernă. Sistemul educațional va fi și acesta susținut, prin măsuri dedicate tuturor 
nivelurilor de educație. În plus, reforma venitului minim de incluziune va simplifica și îmbunătăți sprijinul social pentru cei 
vulnerabili, creând, în același timp, stimulente pentru angajare și formare. PNRR-ul României va sprijini coeziunea teritorială 
și socială, prin dezvoltarea, modernizarea și decarbonizarea transportului rutier și prin îmbunătățirea siguranței rutiere, cu 
reforme și investiții în valoare de 3,9 miliarde euro. Cunoaştem problemele României, iar întârzierea rezolvării acestora nu 
face decât să îngreuneze procesul de dezvoltare al țării şi ridicarea nivelului de trai al românilor. Prin acest program, elaborat 
cu simț de răspundere şi în cunoştință de cauză a contextului socio-economic al țării, s-au propus investiții sustenabile pentru 
majoritatea problemelor care blochează progresul şi prin care vom aduce importante reforme în societate şi în economia 
naţională. De asemenea, în intervalul 2021-2027, România va putea accesa şi alte proiecte prin care să atragă fonduri din 
partea Comisiei Europene.  

Este important ca reprezentanții administrațiilor locale să investească eficient sumele primite şi să acceseze cu încredere 
fondurile alocate atât prin PNRR, cât şi prin alte programe, pentru a ajuta comunitățile locale să se dezvolte. România are 
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nevoie de investiții în domenii esențiale, precum sănătate, educație sau infrastructură, investiții care nu mai suportă amânare. 
Dezvoltarea şi modernizarea României sunt obiectivul nostru principal. Rezultatele guvernării liberale încep să se vadă. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

Declarație politică 
Stimați colegi, 
S-au împlinit patru ani de la trecerea în neființă a primului monarh născut in granițele României Mari, cel mai longeviv 

rege istoria omenirii care a supraviețuit 90 de ani de la propria încoronare, ultimul șef de stat participant efectiv la cel de-al 
doilea război mondial, ultimul Suveran al Europei de Est înaintea prăbușirii democrațiilor. 

Memoria Regelui Mihai și a rolului său în istoria noastră este și va rămâne de o importanță deosebită, având forța de a 
uni poporul căruia Mihai I i-a rămas devotat până în ultima clipă. 

Am avut în admirația pentru Regele Mihai și Casa Regală mai mult decât un profil al valorilor.  
Întâlnirile cu Regele, apropierea de instituția care a fondat România modernă și care este o resursă inepuizabilă de 

mândrie națională, mi-a schimbat viața și mi-a arătat că nicio bătălie nu este ușoară.  
Cum spunea Mihai I, cel căruia îi datorăm existența noastră ca stat astăzi, „adevărurile vieţii sunt simple şi marile dureri 

sunt mute”. 
Stimați colegi, 
Dar viața lui Mihai I nu a fost simplă și lipsită de griji niciodată. Forța caracterului în fața vitregiei destinului s-a arătat 

încă din primii ani de viață, atunci când a fost nevoit să înfrunte nu doar relația complicată dintre părinți, ci și o situație 
neașteptată, de a prelua Coroana, abandonată de tatăl său, și provenind de la bunicul său, care întregise România Mare. Regele-
copil simboliza și atunci speranțele celor care vedeau în el un nou Carol I, pregătit să fie crescut în tradiția românească, cu 
spiritul german și integritatea străbunicului său, dar cu blândețea și empatia lui Ferdinand. Detronat de propriul tată, Mihai a 
trăit tragedia cea mai mare a unei copilării, aceea de a fi despărțit de mama sa, experiență care avea să-i impregneze o fire 
emotivă pentru tot restul vieții. Încoronat din nou la 19 ani, acest adolescent a fost ținut departe de treburile publice de unul din 
cei mai mari dictatori și criminali pe care istoria Europei i-a avut în anii 40, Ion Antonescu. Confruntarea dintre mareșal și rege 
nu a fost doar una politică, ori militară, a fost din prima clipă confruntarea dintre bine și rău, dintre spiritul totalitar și păstrarea 
statului român, dintre decizii genocidale și apărarea vieții semenilor săi. 

Stimați colegi parlamentari, 
Prin actul de la 23 August 1944, atunci când a întors armele de partea aliaților – „îmbinare de clarviziune și curaj”, cum 

îl descria Șerban Papacostea – Mihai I va rămâne pentru eternitate în istoria românilor drept cel care a salvat integritatea și 
statalitatea României, a scurtat frontul hitlerist cu 500 de Km și a cruțat sute de mii de vieți omenești. Gestul său, prin care a 
întors destinul continentului european, lăudat de liderii lumii, a fost momentul astral despre care a vorbit toată viață, cu 
amărăciunea de a se justifica și cu modestia de a izbăvi ceea ce o întreagă pleiadă de politicieni, militari de carieră sau servicii 
secrete nu reușiseră. 23 August 1944 rămâne proba vieții lui de mare monarh și Suveran, un act făcut de cel mai tânăr Rege al 
românilor, maturizat grăbit de viața-i dură. Până la ruptura de la 1947, regele a fost încrustarea statalității românești, apărător 
al valorilor europene, al năzuințelor românești și al drumului european. De la înfruntarea directă cu Stalin, Groza și Vîșinski, la 
actul unic în lume pe care l-a născut - „greva regală”, și toată lupta imposibilă pe care a dus-o, cu riscul propriei vieți, refuzând 
să legitimeze actele unui guvern de ocupație, cu armatele împânzite în toată țara și travaliul supraomenesc de a te împotrivi 
unui sistem care lichida zilnic adversarii, Mihai a fost un erou al întregii Europe și al celor mai concrete idealuri de libertate și 
democrație. A fost, încă de la ocuparea timpurie a instituțiilor de către comuniști și sovietici, cea mai puternică și 
reprezentativă instanță a luptei împotriva comunismului, un bastion al legalismului și al constituționalismului. Necontenitele 
încercări la care a fost supus dezvăluie astăzi, așa cum istoricii au reclădit în ultimii prin accesul la documentele diplomatice, 
mărturia ochiului vigilent al aliaților, nu doar pericolul iminent al anihilării sale, pe care l-a trăit cu un curaj și o demnitate 
epocale, ci și o forță a caracterului copleșitoare, sobrietatea și demnitatea voievodului temerar, vigoarea și constanța unui tânăr 
pe care viața nu l-a cruțat de drame și tragedii. Biruința sa stă pentru eternitate tocmai în încăpățânarea și în înțelegerea 
desăvârșită a rațiunii de a nu pune de-a curmezișul domnia cu viața a o mie de tineri, sacrificiul personal întruchipat pentru a 
salva pe cei pentru care era pe Tron. 

Stimați parlamentari, 
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Prin marea lui forță, atașamentul neclintit la adevăr, și determinarea de a servi interesul națiunii Sale, Mihai a înțeles, în 
ultimii 70 de ani ai vieții sale, ca nimeni altul, că speranța biruinței sale stă în cutezanța sa în lupta pentru dreptate. A fost cel 
mai valoros martor al prăbușirii și renașterii Europei după 1989. Spunând obsesiv adevărul său și al istoriei sale care se 
confunda cu cel al României, Regele a înțeles că permanenta sa mărturie pentru cele întâmplate era garanția că nimeni nu va 
uita partea adevărată a istoriei. El a fost, prin ceea ce a întruchipat și a rostit, un imens stâlp al României reale, adevărate. Sau 
cum spunea istoricul Șerban Papacostea, „regele a fost permanent omul datoriei față de țară și față de propria conștiință”. 

Cu stimă,      
Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 

 

Guvernul liberal a asigurat stabilitatea țării într-o perioadă foarte dificilă 
 

Este indiscutabil că dezideratul guvernului PNL, respectiv cel de obţinere a unei creşteri economice sustenabile, bazată 
pe investiţii, şi mai puţin pe consum, a fost îndeplinit cu brio. Astfel, în ultimul an, România a reuşit să obţină cea mai mare 
creştere a Produsului Intern Brut din Uniunea Europeană, România situându-se între primele patru state din UE ca revenire 
economică. 

Conform informațiilor oficiale ale Institutul Naţional de Statistică, în perioada ianuarie-septembrie 2021 PIB s-a majorat 
faţă de perioada similară din anul precedent cu 7,1%. Această creştere a asigurat acoperirea declinului din primele nouă luni 
ale anului 2020, precum şi realizarea unui spor de 1,8% peste nivelul din 2019. 

În același timp, reformele au fost prioritare pentru Executivul liberal, fapt certificat și de adoptarea Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, document care garantează asigurarea unei baze solide pentru dezvoltarea şi modernizarea României în 
următorii ani. PNRR presupune 64 de reforme şi 107 investiţii în toate domeniile, iar pentru realizarea acestora ţara noastră va 
primi suma de 29,2 miliarde de euro. 

Remarcabil este că, în ultimul an de guvernare liberală, au fost promovate cele mai multe măsuri de digitalizare a 
administraţiei publice din ultimii 30 de ani. De asemenea, în pofida situației dificile a țării, generată de pandemie, nu au fost 
introduse taxe noi pentru populație și agenții economici, păstrarea unei economii deschise și predictibile fiind de bun augur 
pentru supraviețuirea și chiar dezvoltarea mediului de afaceri. Consolidarea fiscală a fost un alt angajament îndeplinit al acestei 
perioade, chiar dacă ne-am confruntat cu condiţiile restrictive determinate de criza sanitară. 

Sunt extrem de multe elemente concludente care indică, incontestabil, că guvernul liberal a fost performant, într-o 
perioadă foarte dificilă, așa cum, cel mai probabil, nu ne-am mai confruntat după 1990. Execuţia bugetară după primele zece 
luni din acest an a condus la un deficit al bugetului de puţin peste 4%, faţă de ţinta de 7,13% pentru întregul an. 

Îmbucurător este și faptul că, în structura creşterii economice, o pondere însemnată au avut investițiile, în acest an 
consemnându-se o contribuţie importantă a investiţiilor reale, ceea ce înseamnă aproape 40% din creşterea economică în 
primul semestru al anului. 

Sunt convinsă că investiţiile vor rămâne un factor cheie al creşterii economice și pentru anii următori, grație fondurilor 
europene România urmând să treacă de la modelul de până acum, bazat preponderent pe consum, la o creştere economică 
echilibrată, construită mult mai mult pe investiţii. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Constituția României trebuie să reflecte realităţile politice, economice şi sociale ale prezentului 
 

Domnule președinte, 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Aniversăm mâine, 8 decembrie, Ziua Constituţiei României, în care articolul 16 este esențial: „(1) Cetăţenii sunt egali în 

faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări şi (2) Nimeni nu este mai presus de lege”. 
Constituţia, ca lege fundamentală a oricărui stat de drept, este un corp de principii şi norme moderne, o garanţie a 

drepturilor fundamentale ale omului, dar şi a funcţionării instituţiilor de bază ale statului. Constituţia unei ţări reflectă, de 
asemenea, starea unei naţiuni şi afirmarea valorilor fundamentale ale statului de drept. Consider că ea trebuie regândită 
periodic, pentru a răspunde realităţilor politice, economice şi sociale ale prezentului. 
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Constituţia României, prima de după Revoluţia din decembrie 1989, a fost adoptată de Adunarea Constituantă la 21 
noiembrie 1991, după un an şi jumătate de dezbateri, şi aprobată prin referendumul naţional de la 8 decembrie, acelaşi an, cu o 
majoritate semnificativă: din numărul de 10.948.468 de participanţi, 77,3% au răspuns afirmativ, 20,49% negativ, voturile nule 
reprezentând 2,3%. După patru ani de la adoptarea Constituţiei României, la 13 noiembrie 1995, deputaţii au adoptat, în cadrul 
şedinţei Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă privind proclamarea „Zilei Constituţiei României” pentru data de 8 
decembrie. Plenul Senatului a aprobat, la 5 decembrie 1995, iniţiativa legislativă a Camerei privind proclamarea „Zilei 
Constituţiei României” (Legea nr. 120/8 decembrie 1995). 

Constituţia adoptată în 1991 a fost modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 
429/2003. Aceasta a fost aprobată prin referendumul naţional din 18 - 19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 
octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 
2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului. 

 Cred că, după 30 de ani, se impune o reconfigurare şi o modificare substanţială a legii fundamentale. Trebuie să 
gândim o revizuire pragmatică, bazată pe noile aspecte  apărute în acest răstimp, în care România a devenit parte componentă a 
Uniunii Europene şi a NATO. Susțin că este nevoie de o nouă Constituţie mult mai aprofundată, care să evite apariția 
diverselor interpretări. 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
Provocările anului 2022 

Dragi colegi, 
Coaliția care s-a format între PNL, PSD și UDMR are potențialul de a marca un nou început pentru România, fiind 

dovada clară a compromisului pe care am fost dispuși să îl facem pentru binele țării. Ne aflăm într-o perioadă marcată de criză, 
iar în acest context nici un orgoliu nu trebuie să fie mai presus decât bunăstarea cetățenilor. Suntem conștienți că în aceste luni 
de instabilitate, încrederea românilor în capacitatea noastră de a guverna a suferit, de aceea, ne propunem încă o dată să le 
demonstrăm că nu au ieșit la vot pe 6 decembrie 2020 pentru nimic, ci pentru un viitor diferit, un viitor al inovării și 
prosperității. Sperăm că și colegii noștri de guvernare vor înțelege prioritățile clare pe care le are țara în anul următor. 
Subliniez că pandemia nu a trecut, sistemele educațional și sanitar sunt în continuare sub presiune, iar pe plan extern există, de 
asemenea, amenințări care cer un mecanism de guvernare eficient, prompt și axat pe o gândire strategică.  

 Primele fonduri europene au fost transferate țării noastre de către Comisia Europeană săptămâna trecută. 
Restructurarea și reformarea României se numără, astfel, printre principalele priorități ale coaliției de guvernare. România va 
primi, pe parcursul planului său, un total de 29,2 miliarde de euro, din care granturi în valoare de 14,2 miliarde de euro și 
împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde euro. Trebuie să investim fondurile primite responsabil, scopul final fiind construirea 
unei societăți reziliente care să facă față crizelor de orice fel în viitor și obținerea unei transformări profunde a economiei.  

 Sistemul educațional, grav afectat de pandemie va putea fi reabilitat prin fonduri din PNRR. Întrucât situația de față 
este determinată de numărul de infectări, iar alternanța orelor desfășurate în format fizic cu cele online a devenit o practică 
comună, nu trebuie să lăsăm pandemia de COVID-19 să afecteze procesul educațional mai mult decât a făcut-o deja. Acest 
fapt se poate realiză exclusiv prin mecanisme de adaptare și reforme pentru care partidele din coaliția de guvernare depun 
eforturi colective. Doar sub această formă, a implicării complete și asigurării unui raționament comun, vom putea recâștiga 
încrederea românilor și investi în educația corespunzătoare a generațiilor viitoare.  

Mai mult decât atât, tensiunile externe care ajung să pună presiune pe toată Europa au capacitatea de a submina ordinea 
internă a unui stat. Criza pandemiei de COVID-19, a creșterii prețurilor la energie electrică, poluarea, securitatea internațională 
și prezervarea democrației necesită întreaga noastră atenție, a unei țări unite și în consens asupra viziunii pe care ne dorim să o 
implementăm.  

PNL s-a luptat să aducă măsuri pentru combaterea pandemiei încă de la debutul acesteia și am fost deschiși atât la idei, 
cât și la parteneriate noi. Data la care guvernul PNL-PSD-UDMR a fost învestit marchează încheierea unui parteneriat pentru 
binele României. Ne dorim să trecem cu bine peste lunile următoare și să atenuăm orice impact ar putea avea crizele externe 
asupra stabilității și coeziunii naționale!  

Vă mulţumesc!        Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Apel pentru salvarea istoriei și patrimoniului nostru cultural 
 

Zilele trecute, o știre foarte tristă a trecut aproape neobservată de opinia publică: clădirea Ateneului Român, simbol 
național construit prin eforturile unei întregi generații, a fost mutilată cu spray-uri de graffiti. Doar pentru că se poate, pentru 
că nu există pedepse suficient de dure și pentru că am devenit prea indiferenți la astfel de acte de vandalism. Situația aduce pe 
tapet o problemă gravă, care afectează patrimoniul istoric și cultural al întregii țări, de la centre istorice, clădiri de patrimoniu 
până la Sarmizegetusa.  

Fenomenul mă preocupă de mai mult timp, astfel că am adresat deja întrebări ministerelor de profil (sunt publice, pe 
pagina de deputat), chiar dacă răspunsurile nu sunt de mare ajutor. În mod evident, este nevoie de o abordare pe mai multe 
planuri: atât local, prin supraveghere video și intervenții ale polițiștilor locali, cât și legislativ, cu demersuri precum înăsprirea 
pedepselor pentru astfel de fapte (inclusiv cu muncă în folosul comunității, prin care făptașii să șteargă ce au mâzgălit), 
interzicerea comercializării spray-urilor care nu pot fi curățate ușor etc. Pentru adevărata artă există soluții pe care unele 
primării, inclusiv din România, le-au adoptat - amenajarea de spații cu această destinație, unde artiștii să se poată manifesta 
liber. 

Aceste idei au apărut din dezbaterea subiectului pe social media. Am primit sute de comentarii de la cetățeni deranjați 
de fenomen și care au rezonat cu propunerea mea de a lua atitudine. Este remarcabil cât de multe idei bune pot rezulta din 
dialogul deschis cu cetățenii! 

O altă idee interesantă adusă în discuție, în social media, a fost teoria ferestrelor sparte, care afirmă că semnele vizibile 
ale criminalității, comportamentul antisocial și dezordinea civilă creează un mediu urban care încurajează mai multe crime și 
dezordine, inclusiv infracțiuni grave. Practic, această teorie spune să ne concentrăm pe lucrurile mici și vom reuși să prevenim 
și delictele mult mai grave. A fost inventată de doi doi criminaliști americani, James Q. Wilson și George Kelling, care susțin 
că delincvența este urmarea inevitabilă a dezordinii. ”Dacă se sparge o fereastră și nu o repară nimeni, oamenii care trec pe 
acolo vor trage concluzia că nimănui nu-i pasă și că nimeni nu este răspunzător. În curând, alte ferestre vor fi sparte, iar 
sentimentul de anarhie se va răspândi din clădirea aceea pe stradă, transmițând semnalul că orice este acceptabil. Într-un oraș, 
probleme relativ minore precum graffiti, dezordinea publică și cerșitul agresiv sunt toate echivalente unor ferestre sparte, 
invitații la infracțiuni mai grave”. 

Autorii spun, astfel, că delincvența este contagioasă: poate începe cu o fereastră spartă (sau un graffiti) și se poate 
răspândi în întreaga comunitate. Teoria a fost foarte bine exemplificată și de celebrul autor Malcom Gladwell, în lucrarea ”The 
Tipping Point”, dar și experimentată începând cu câteva decenii în urmă, în metropole precum New York. Iar efectele sunt de 
netăgăduit.  

Modele din alte țări 
Mult mai aproape decât SUA, în Europa, ne putem inspira din modelele altor state, care au înțeles mult mai devreme 

efectele nocive ale acestor acte de vandalism. 
Astfel, încă din 2009 în Italia au fost luate o serie de măsuri împotriva actelor de vandalism asupra clădirilor publice, 

prin înăsprirea pedepselor penale (închisoare de la 1 lună la 6 luni și amendă pentru infracțiunea de degradare a clădirilor și 
mijloacelor de transport, închisoare de la 3 luni la un an pentru infracțiuni săvârșite asupra bunurilor istorice și amenzi de până 
la 3.000 de euro sau închisoare de la 3 luni la 2 ani și amendă de până la 10.000 euro în caz de recidivă). De asemenea, este 
interzisă vânzarea cutiilor de spray către minori cu vârsta sub 18 ani, încălcarea fiind sancționată cu amendă administrativă de 
1000 de euro, aplicată vânzătorului.  

În Spania, Parlamentul regional al Comunității Madrid a adoptat, în 2007, o lege care interzice graffitiurile și 
mâzgăliturile pe drumurile publice, monumente, statui, mobilier urban, arbori, cu excepția situațiilor în care primăria 
autorizează realizarea de graffitiuri cu valoare artistică în anumite spații publice.  

Sancțiunile pleacă de la câteva sute de euro amendă, pentru infracțiunile ușoare, și pot ajunge până la 5.000 de euro. 
Nivelul sancțiunii se stabilește în funcție de natura prejudiciilor cauzate și de entitatea prejudiciata. Persoana sancționată poate 
solicita înlocuirea amenzii cu obligația personală de a curăța mâzgăliturile, în condițiile și sub atenta supraveghere a 
autorităților competente.  

Subiectul este, în mod evident, de mare importanță pentru fiecare dintre noi. De la legiuitor, autorități locale sau 
centrale, la fiecare cetățean din această țară, cu toții avem datoria de a păstra, conserva și salva patrimoniul cultural românesc. 
Iar cei care, de amorul „artei”, aleg să nu respecte valorile noastre fundamentale, trebuie avertizați și pedepsiți pe măsură.  
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Am început deja să lucrez la o inițiativă legislativă în acest sens și îi aștept alături pe toți cei interesați de subiect. Dacă 
o simplă postare pe social media a generat atât de multe idei valoroase, sunt convins că dezbaterile publice și dialogul pe o 
propunere concretă de lege vor duce la un rezultat pe măsura importanței acestei teme. Și a moștenirii poporului român.  
 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
 

Prima tranșă din PNRR a ajuns în România 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență este, în acest moment,  cel mai important proiect al României și nimeni nu 
poate trata cu indiferență componenta de reforme din PNRR. Responsabilitatea și performanța au învins, iar la începutul 
acestei luni, România a primit prefinanțarea de 1,8 miliarde de euro de la Comisia Europeană, din prefinanțarea totală de 3,79 
miliarde de euro din valoarea contribuției financiare pe anul 2021.  

Luând în considerare atât cei 1,94 miliarde de euro, prefinanțarea din componenta de împrumut pe care România o va 
primi până la finalul acestui an, dar și suma de 6,171 miliarde de euro care va intra în posesia țării noastre anul viitor, consider 
că ministerele cheie ar trebui să declanșeze toate mecanismele de finanțare pentru realizarea proiectele asumate ce urmăresc 
priorități ca tranziția verde, transformare digitală, sănătate și reziliență economică și multe altele.  

De asemenea, amintesc faptul că până la finalizarea primului trimestru din 2022 sunt planificate 45 de ținte și jaloane, 
din care până în acest moment, 5 sunt îndeplinite în totalitate: 

 Intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind 
reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. (CNAIR) și înființarea Companiei 
Naționale de Investiții Rutiere - S.A. (CNIR); 

 Intrarea în vigoare a legii privind securitatea rețelelor 5G; 
 Creșterea numărului de case de marcat conectate la sistemul IT al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală 

(466.288 de case deja conectate); 
 Intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea contribuabililor persoane juridice SPV (Spațiul Privat Virtual); 
 Intrarea în vigoare a modificării legislației naționale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016). 
PNRR poate fi un real succes doar dacă Guvernul și Parlamentul deopotrivă își îndeplinesc, în continuare, obligațiile de 

a face fiecare proiect operațional și de a implementa efectiv PNRR-ul. Sunt convins că putem reuși să respectăm și să ducem la 
îndeplinire toate investițiile majore cuprinse în PNRR, pentru ca fiecare cetățean și întreprindere să poată beneficia de toate 
proiectele care pot asigura un viitor prosper și durabil pentru România.  

 
Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Situația testelor de salivă în școli 
Stimate domnule ministru,  
Trei materiale video în care este explicată procedura testelor de salivă pentru elevi au fost puse la dispoiziția celor 

17.632 de unități de învățământ din România, dar și a părinților. În videoclipurile explicative, este demonstrată procedura 
corectă de prelevare, precum și timpul exact după care rezultatul testelor este valid. Profesorii au fost încurajați să includă în 
punga kit-ului și câte o copie după instrucțiunile de folosire și după certificatul de conformitate. Timpul pentru realizarea unui 
set complet este de circa 10 secunde. 

Persoanele fără competențe medicale pot utiliza cu ușurință testele rapide antigen. Ele vor fi efectuate în prima şi în a 
patra zi lucrătoare a săptămânii, luni și joi, așadar, înaintea începerii orelor de curs. Cu toate acestea, părinții pot alege să nu își 
testeze copiii.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cum poate fi combătută o eventuală situație în care majoritatea părinților dintr-o clasă refuză să își testeze copiii, iar 

celorlalți părinți le va fi teamă să îi trimtă pe elevii testați la școală? 
2. Considerați că metoda testării rapide va putea fi menținută și în momentul în care tulpina Omicron va produce cazuri 

semnificative la noi în țară?  
Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,          Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Schimbarea codului rutier 
Stimate domnule ministru, 
La momentul actual, România se află pe ultimul loc în Europa la siguranța rutieră. Doar în ultimul an, pe șoselele din 

România au murit peste 1.600 de oameni. Poliția cere modificarea codului rutier în acest sens și acordarea de noi amenzi 
pentru şoferii care sunt agresivi în trafic. 

Pedepsele pentru cei care depăşesc limita de viteză sau circulă pe contrasens pe autostradă ar trebui mărite pentru a 
descuraja condusul imprudent. Proiectul de Ordonanță de Urgență (pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice) pus în dezbatere publică cuprinde o reformă importantă și 
anume, definirea sintagmei de agresivitate în trafic. Șoferii care schimbă benzile de mai multe ori, în scopul depăşirii unui şir 
de vehicule care circulă în acelaşi sens, dar şi cei care întorc vehiculul prin folosirea frânei de mână sau care circulă la o 
distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul vor putea fi sancționați cu amenzi de 2.900 de lei.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Luați în considerare mărirea suplimentară a amenzilor pentru șofatul agresiv în cursul anului viitor?  
2. Considerați necesară înăsprirea pedepselor pentru neacordare de prioritate sau depășire ilegală suplimentar față de 

prevederile proiectului legislativ? 
Solicit răspuns în scris.         Deputat  
Cu deosebită stimă,          Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Creșterea speranței de viață 
Stimate domnule ministru,  
În anul 2019, în România, speranța de viață la naștere era de 78,2 ani, cu 5,9 ani mai puțin față de nivelul mediu 

al speranței de viață în cele 27 de țări membre ale UE. Conform informațiilor apărute în spațiul public, în România ar trebui 
să fie prioritară creșterea speranței de viață sănătoasă înaintea creșterii vârstei de pensionare, întrucât  momentan ea este 
setată în jurul vârstei de 59 - 60 de ani. Așadar, românii muncesc cinci ani de zile după speranța de viață sănătoasă.  
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După analizarea bugetului pe 2021 de către actualul ministru al Finanțelor, acesta a identificat așa-zise probleme în ceea 
ce privește  plata persoanelor cu handicap, dar și a cheltuielilor sociale la nivel local. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri pentru creșterea speranței de viață în România credeți că ar trebui introduse? 
2. Considerați imposibilă creșterea speranței de viață concomitent cu vârsta de pensionare? 
3. Veți propune măsuri în acest sens în cadrul proiectului legislativ pentru adoptarea bugetului anului următor?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Relaxarea măsurilor de sărbători 
Stimate domnule ministru,  
Datorită faptului că România se află în acest moment în scenariul verde, cu o rată de infectare de 1,77 la mia de 

locuitori, cetățenii români se întreabă dacă vor exista măsuri de relaxare cu ocazia sărbătorilor de iarnă și dacă da, care ar putea 
fi acestea.  

Conform declarațiilor făcute, ați afirmat că o decizie în acest sens va fi strâns legată de contextul epidemiologic de la 
acel moment și că trendul pe care se va afla România este mai important decât numărul de cazuri de infectare înregistrat zilnic. 
În ceea ce privește situația curentă, ați susținut că distanțarea socială și purtarea măștii de protecție la târgurile de Crăciun sunt 
doar parțial respectate.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. În condițiile în care există deja cazuri de infectare cu tulpina Omicron, considerați relaxarea măsurilor ca fiind 

riscantă? 
2. Dacă vor exista relaxări, care ar putea fi acestea și la ce perioadă s-ar referi mai exact? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
      domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
   

Referitor la investițiile prin PNRR privind Ruta bisericilor fortificate 
Stimați domni miniștri, 
Am identificat în PNRR - Partea a II-a, despre turism și cultură – măsura referitoare la finanțarea Rutei bisericilor 

fortificate. Susțin acest proiect și chiar vreau să fie realizat. Satele transilvane cu biserici fortificate constituie un sit în 
Patrimoniul Mondial al UNESCO. Juridic și legal însă, bisericile fortificate nu sunt în administrarea nici a UAT-urilor, nici a 
ministerelor, ci aparțin de bisericile diferitelor culte religioase. Bisericile fortificate din centrul Transilvaniei aparțin 
Consistoriului Evanghelic Sibiu. Ca viceprimar la Mediaș, m-am confruntat, într-un proiect, cu situația de a nu putea include 
pentru finanțare aceste lăcașe.  

Având în vedere legislația în vigoare privind finanțarea bisericilor fortificate, vă rog să îmi precizați cum veți proceda 
pentru acordarea sprijinului financiar anunțat pentru modernizarea/reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact 
național și internațional incluse în ruta bisericilor fortificate. Cum pot  fi accesate fonduri europene pentru investiții în 
bisericile fortificate transilvane, în condițiile în care cofinanțarea poate fi greu suportată din bugetele acestora ? 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,                 Deputat 

Christine Thellmann 
*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Stadiul proiectului de infrastructură rutieră Craiova - Lugoj 
Stimate domnule ministru,  
Proiectul drumului expres LUGOJ – DROBETA TURNU SEVERIN – CRAIOVA – CALAFAT este unul foarte 

important. 
În luna februarie 2021 Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Transporturilor cu suma de 20 milioane lei, fonduri 

necesare pentru demararea studiului de fezabilitate pentru drumul expres LUGOJ – DROBETA TURNU SEVERIN – 
CRAIOVA – CALAFAT. În luna septembrie cinci asocieri și proiectanți au depus oferte pentru proiectarea acestui proiect de 
infrastructură rutieră. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să răspundeți la o serie de întrebări: 
1. În ce stadiu se află acest proiect de infrastructură rutieră? 
2. Ce buget se va aloca în anul 2022 pentru acest proiect de infrastructură rutieră?  
3. Care este termenul de finalizare preconizat? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Dumitru Rujan 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
 

Modificarea legii salarizării unice pentru angajații din Instituțiile Prefectului 
Stimate domnule ministru,   
România se luptă cu pandemia COVID-19, de aproape doi ani. În acest context, țin să subliniez că instituțiile Prefectului 

din întreaga țară, alături de celelalte autorități, fac parte, în continuare, din linia I de acțiune pentru combaterea răspândirii 
COVID. Acest aspect este un motiv în plus, pentru a ține cont de efortul depus de angajații prefecturilor din toată tară, mai ales 
că în multe dintre aceste instituții se înregistrează un deficit de personal. 

Vă informez că am făcut primele demersuri pentru modificarea și completarea Legii 153 din 28 iunie 2017, privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, întrucât consider a fi necesară trecerea personalului angajat în institutiile 
prefectului din categoria functiilor teritoriale, în categoria functiilor de stat, ceea ce ar presupune, totodată, majorarea 
veniturilor acestora. 

În acest sens, vă solicit să-mi răspundeți cu celeritate la întrebarea: 
- Care ar fi impactul financiar asupra bugetului de stat, în condițiile modificării legislative sus-menționate? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Gabriel Ioan Avrămescu 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Rezolvarea deficiențelor în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor 
 

Stimate domnule ministru, 
Suntem încă extrem de deficitari la capitolul „Colectarea selectivă a deșeurilor”, fiind chiar în pericol să fim sancționați 

de către Comisia Europeană. Sunt convins că știți foarte bine acest aspect și veți avea în vedere rezolvarea tuturor aspectelor 
pentru a evita penalizarea României. Vă rog să îmi răspundeți:  

1. Care sunt măsurile preconizate în vederea soluționării deficiențelor existente în ceea ce privește colectarea selectivă a 
deșeurilor?  

2. Cum aveți în vedere eliminarea procedurilor de infringement, deschise în prezent la adresa României, pe activitățile 
gestionate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor?  

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
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Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Campania de înrolare a tinerilor în structurile profesioniste ale Armatei Române 
 

Stimate domnule ministru,  
Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară de câţiva ani o campanie naţională de înrolare a tinerilor în structurile 

profesioniste ale Armatei Române. Potrivit unor specialişti în diplomaţia militară, acest demers nu a fost până acum cel 
scontat, deoarece din ce în ce mai puţini tineri sunt tentaţi de o carieră militară. Având în vedere controversele existente pe 
marginea acestui subiect, precum şi necesitatea unei Armate Române bine pregătite pentru a face faţă actualei perioade, vă 
întreb respectuos: 

1. Care este stadiul actual al campaniei de înrolare a tinerilor în Armata Română?  
2. Care sunt previziunile MApN în ceea ce priveşte crearea unei Armate Române de profesionişti?  
3. Care sunt costurile presupuse de acest deziderat, atât la nivel naţional, precum şi la nivelul unităților militare din 

judeţul Mureș? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila,  ministrul  Sănătății 
  

Programele Naționale HIV/TBC 
Stimate domnule ministru,  
Recent, am primit o adresă din partea Comitetului Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al 

Tuberculozei, care mi-a adus la cunoștință faptul că pe parcursul anului, accesul la tratament al pacienților cu HIV s-a 
îngreunat considerabil, mulți dintre pacienți riscând să-și piardă viața. De asemenea, pacienții cu tuberculoză (TBC) riscă să 
ajungă în situația de a nu mai avea acces la tratament.  

Aceste boli, dacă nu sunt tratate corespunzător, se răspândesc ușor și de asemenea, Strategia Națională HIV/SIDA este 
încă în proces de aprobare la Ministerul Sănătății, iar lipsa acțiunilor de prevenire crește cheltuielile cu tratamentul și îngrijirea 
medicală. Având în vedere cele prezentate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Pentru perioada următoare, aprobarea Strategiei Naționale HIV/SIDA reprezintă o prioritate pentru Ministerul 
Sănătății? 

2. Aveți în vedere un plan prin care să se realizeze acțiuni de prevenire a răspândirii acestor boli? 
3. În ceea ce privește tratamentul pentru HIV, respectiv TBC, ce stocuri are România în acest moment?  
4. Considerați utilă constituirea unui stoc de siguranță de minim 3 luni, timp în care să se remedieze problema 

achiziționării tratamentelor? 
5. Pe termen lung, cum aveți în vedere să asigurați accesul la medicamente pentru bolnavii cu HIV/SIDA/TBC, astfel 

încât fiecare pacient să primească schema completă de tratament? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

Adresată  domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Situația actuală a autostrăzilor A7, A8 
Stimate domnule ministru, 
Dacă anumite tronsoane din A3, respectiv A10 au fost deschise recent, alte proiecte mari și importante de infrastructură, 

precum A7 - Autostrada Moldovei sau A8 - Autostrada Unirii sunt într-un stadiu incipient.  
Ținând cont de datele prezentate, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. În ce stadiu se află proiectele de autostrăzi A7, respectiv A8? 
2. Care sunt proiectele de infrastructură de construcție autostrăzi programate pentru anul 2022? 
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Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire.          

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Tranziția verde în industria transporturilor 
Stimate domnule ministru, 
Pachetul legislativ european „Pregătiți pentru 55” (Fit for 55) are în componență un regulament privind utilizarea unui 

mix de combustibili alternativi, energia electrică și hidrogenul pentru vehicule cu emisii 0, cât și gaz natural comprimat (GNC) 
și gaz natural lichefiat (GNL), care au drept scop îmbunătățirea performanței de mediu a sectorului transporturilor. 

Pentru a face primii pași către tranziția verde pentru industria transporturilor rutiere, Uniunea Naţională a 
Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a solicitat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor introducerea unui 
program de sprijin pentru achiziţionarea de vehicule comerciale licenţiate de transport rutier de marfă (peste 2,5 tone) şi 
persoane (peste 1+9 locuri) pe bază de gaz natural comprimat/lichefiat(GNC/GNL).1 

Având în vedere datele prezentate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Considerați că măsurile propuse de pachetul „Fit for 55” sunt viabile și favorizează domeniul transportului, în special 

cel pe distanțe lungi? 
2. Aveți în vedere, în perioada următoare, colaborarea cu Ministerul Mediului pentru demararea unui program care să 

stimuleze achiziția de vehicule ecologice? 
3. Reînnoirea flotei României de vehicule comerciale licenţiate de transport rutier de marfă (peste 2,5 tone) şi persoane 

(peste 1+9 locuri) reprezintă un obiectiv al Guvernului? Aveți în vedere realizarea unui proiect în acest sens?  
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire.                   
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Solidarității Sociale 
 

Necesitatea reformării sistemului unitar de pensii 
Stimate domnule ministru, 
Cunoaşteţi, fără îndoială, situaţia delicată în care se află în prezent România, din punctul de vedere al raportului dintre 

numărul salariaților și cel al pensionarilor. Chiar şi organismele internaţionale de profil au subliniat că, în cazul în care 
deficitul existent se va adânci, nu peste mulţi ani România nu va mai putea face faţă plăţii pensiilor, deoarece există riscul ca 
un salariat să susţină un număr de nouă pensionari, fapt ce ar fi extrem de periculos pentru bugetul destinat persoanelor în 
vârstă.  

În acest context, ONG-urile şi reprezentanţii autorităţilor şi ai societăţii civile au început să caute soluţii în vederea 
găsirii unor  alternative viabile privind reforma sistemului de pensii din România. De asemenea, specialiştii susţin că avem 
nevoie de dezbateri mult mai ample referitoare la reforma sistemului de pensii, un proces care ne interesează deopotrivă pe 
noi, dar şi generaţiile viitoare.  

Consider că viitorul sistemului de pensii nu trebuie să-i preocupe exclusiv pe actualii guvernanţi, ci avem nevoie de 
viziune şi responsabilitate politică, pe termen lung, pentru a decide soarta viitoare a milioane de români.  

Există cel puţin două provocări cu care Guvernul trebuie să opereze într-un eventual proces de reformă a pensiilor, 
respectiv iminenţa intrării în colaps a sistemului de pensii, precum şi vulnerabilitatea accentuată a pensionarilor, în raport cu 
celelalte categorii de cetăţeni ai României. 

Având în vedere aceste provocări, vă întreb respectuos: 

                                      
1  https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/transportatorii-cer-statului-stimulente-financiare-achizitia-vehicule-comerciale-gaz-
1_619ca3205163ec4271db4a57/index.html 
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1. Care este în prezent raportul real între numărul angajaţilor şi cel al pensionarilor din România? 
2. Pe fondul plecării masive a tinerilor în străinătate, cum se prezintă balanţa salariaţi-pensionari în judeţul Cluj? 
3. Care este strategia Ministerului Muncii în vederea evitării unui posibil colaps al sistemului autohton de pensii?  
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Condițiile de intrare în România 
Stimate domnule ministru, 
Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România atrage atenția că eforturile de redresare ale industriei au fost 

zădărnicite, prin adoptarea noilor reguli privind intrarea pe teritoriul României. Potrivit ANAT, acestea nu numai că aruncă în 
aer orice predictibilitate, și așa precară, pe care o oferea lista semafor, dar lovește nemilos și cetățenii români care au înțeles 
importanța vaccinării și au contribuit până în acest moment la reducerea efectelor pandemiei, prin respectarea tuturor 
recomandărilor autorităților sanitare. 

Lista semafor și-a demonstrat eficacitatea până în prezent, asigurând un echilibru funcțional între măsurile de prevenție 
și reducere a efectelor pandemiei și redeschiderea ramurilor economice cele mai afectare de restricțiile impuse de autoritățile 
sanitare. ANAT nu consideră oportună tranziția de la lista semafor la împărțirea țărilor în funcție de poziționarea lor 
geografică, respectiv state UE versus state non-UE, acest lucru fiind pe de o parte profund discriminatoriu și pe de altă parte 
irelevant, în contextul în care noua tulpină Omicron deja nu mai este endemică statelor Africane în care si-a avut originea. 

Reprezentanții din turism atrag atenția că, dincolo de industria turismului, care va suferi noi pierderi semnificative, dat 
fiind momentul în care sunt impuse aceste restricții, cei mai afectați vor fi oamenii care și-au dorit să călătorească sau să vină 
acasă de sărbători. Impactul asupra lor va fi unul dublu, pe de o parte nu își vor putea recupera sumele achitate pentru călătorii, 
deoarece anulările făcute în această perioadă sunt supuse penalizărilor contractuale, iar pe de altă parte vor fi nevoiți să își 
petreacă sărbătorile fie în izolare, fie departe de cei dragi. Pentru cei mai ghinioniști dintre ei, vacanța de sărbători se poate 
prelungi, tot pe banii lor, cu o carantină în străinătate, deoarece noile reguli impun testarea înainte de întoarcerea în România și 
nu la intrarea în țară, așa cum ar fi normal și cum se întâmplă în alte state europene. 

În aceste condiții, vă întreb: 
- Veți înființa puncte de testare în frontieră, pe fluxul de intrare în țară, în așa fel încât călătorii să nu mai fie obligați să 

facă testul în străinătate, ci la intrarea în România? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Distribuirea vaccinului antigripal 
Stimate domnule ministru, 
Răcirea relativ bruscă a vremii din ultimele zile a adus în atenţia populaţiei necesitatea vaccinării antigripale gratuite, 

proces care trebuie urgentat în beneficiul oamenilor, mai ales a celor cu probleme de sănătate, a copiilor şi a vârstnicilor.  
Dozele de vaccin antigripal sunt benefice pentru imunizarea populaţiei, mai ales a categoriilor aflate în grupele de risc.  
Vă întreb respectuos: 
- Care este numărul dozelor de vaccin antigripal trimise de Ministerul Sănătăţii pentru imunizarea populaţiei clujene 

incluse în grupele de risc, respectiv gravide, bolnavi cronici, diabetici şi persoane cu vârste peste 65 de ani? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
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Adresată  domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Asigurarea tratamentului pentru pacienții cu boli cronice 
Stimate domnule ministru, 
Pe parcursul ultimului an, situația privind accesul pacienților cu HIV la tratament s-a înrăutățit, existând riscul ca și 

pacienții de tuberculoză să ajungă în situația de a nu mai avea acces la îngrijire corespunzătoare. Pentru a evita declanșarea 
unei epidemii de infecții transmisibile precum HIV și TBC, asigurarea resurselor în sistemul românesc de sănătate reprezintă o 
prioritate. După o serie de sesizări ale cetățenilor cu care interacționez, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat 
ales în circumscripția 42, Municipiul București:  

1. Ce demersuri a realizat Ministerul Sănătății pentru sprijinirea pacienților bolnavi de HIV/SIDA și TBC?  
2. Ce sume au fost acordate pentru Programul HIV, Programul Național TBC și alte programe pentru combaterea bolilor 

cornice în 2021? 
3. Este acoperit necesarul de medicamente pentru HIV/SIDA și TBC? Pentru ce perioadă? Exista un stoc de siguranță?  
4. Ce termen de derulare au ultimele contracte încheiate în vederea asigurării tratamentelor complete împotriva acestor 

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

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Intrarea în vigoare a Legii privind protecția avertizorilor 
Stimate domnule ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a treia de finanțare pentru PNNR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până în trimestrul 1 din 20222, a 12 obiective și jaloane. Unul dintre aceste obiective este ”Intrarea în vigoare 
a Legii privind protecția avertizorilor – termen T1 2022”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă MJ a creat un grup de lucru pentru redactarea proiectului de lege privind protecția avertizorilor de integritate? 
2. Dacă MJ analizează oportunitatea operaționalizării avertizorilor de integritate la nivelul fiecărei autorități publice? 
3. Dacă MJ va promova o soluție legislativă prin care avertizorii de integritate să fie factori activi implicați în lupta 

anticorupție la nivelul administrației publice? 
4. Dacă și cu cine se va consulta MJ în elaborarea proiectului de lege?  
5. Dacă aveți în vedere includerea unei componente de „recompensare” a avertizorilor, având în vedere experiența altor 

state (SUA, dar și unele state membre UE), unde s-a dovedit deja eficiența stimulării financiare a avertizorilor (de ex., cu un % 
din prejudiciul identificat /recuperat)? 

Cu deferență,         Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
2

Disponibil la: https://cursdeguvernare.ro/65-de-tinte-pentru-6-luni-lista-reformelor-din-pnrr-de-executat-pana-la-primul-audit-al-ue.html; 
accesat la data de 28.11.2021. 
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Adresată domnului Florin-Claudiu Roman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Intrarea în vigoare a Ordinului ministerial de instituire a grupului operativ pentru implementarea și monitorizarea 
reformelor și investițiilor privind transformarea digitală 

Stimate domnule ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a doua de finanțare pentru PNRR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până la data de 31 decembrie 20213, a 20 de obiective și jaloane. Unul dintre aceste obiective este ”Intrarea în 
vigoare a Ordinului ministerial de instituire a grupului operativ pentru implementarea și monitorizarea reformelor și 
investițiilor privind transformarea digitală – T4 2021”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă printre obiectivele de investiții privind transformarea digitală se numără și racordarea tuturor UAT-urilor din 
România la acces la internet? 

2. Dacă printre obiectivele de reforme și investiții privind transformarea digitală se numără și transferarea unei 
componente majoritare a unor servicii publice în format exclusiv digital/ electronic (exemplu: învățământ, servicii de taxe și 
impozite, medicină profilactică, servicii publice de eliberare/ depunere acte etc)? 

3. Dacă din grupul operativ fac parte și reprezentanți ai societății civile? 
4. Dacă din grupul operativ fac parte și reprezentanți ai autorităților cu atribuții în domeniul securității naționale? 
5. Dacă printre obiectivele de reforme și investiții privind transformarea digitală se numără și consolidarea cadrului legal 

și a infrastructurii naționale  de securitate cibernetică? 
6. Dacă și când va fi instituit grupul operativ pentru implementarea și monitorizarea reformelor și investițiilor privind 

transformarea digitală? 
Cu deferență,         Deputat  

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Adoptarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în centrele comunitare integrate  
(infrastructură medicală prespitalicească) 

Stimate domnule ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a doua de finanțare pentru PNRR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până la data de 31 decembrie 20214, a 20 de obiective și jaloane. Unul dintre aceste obiective este ”Adoptarea 
criteriilor de prioritizare a investițiilor în centrele comunitare integrate (infrastructură medicală prespitalicească) – termen 
T4 2021”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri a luat Ministerul Sănătății pentru îndeplinirea acestui obiectiv? Care sunt criteriile luate în considerare și 
cum ați stabilit / se vor stabili acestea? 

2. Dacă Ministerul Sănătății va propune construirea de către UAT-uri, prin fonduri PNRR sau fonduri locale, de centre 
multifuncționale de medicină de familie, care să cuprindă și linii permanente de gardă, în vederea descongestionării UPU? 

3. Dacă Ministerul Sănătății are o politică de consolidare a finanțării infrastructurii de care să dispună medicii de familie, 
în vederea degrevării actului medical efectuat de spitalele județene și municipale? 

Cu deferență,        Deputat  
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

                                      
3

Disponibil la: https://cursdeguvernare.ro/65-de-tinte-pentru-6-luni-lista-reformelor-din-pnrr-de-executat-pana-la-primul-audit-al-ue.html; 
accesat la data de 06.12.2021. 
4

Disponibil la: https://cursdeguvernare.ro/65-de-tinte-pentru-6-luni-lista-reformelor-din-pnrr-de-executat-pana-la-primul-audit-al-ue.html; 
accesat la data de 28.11.2021. 
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Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
 

OUG de stabilire a mecanismului financiar și al mandatului legal al MIPE, MFP și al Autorității de audit 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a doua de finanțare pentru PNRR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până la data de 31 decembrie 2021, a 20 de obiective și jaloane5. Unul dintre aceste obiective este ”OUG de 
stabilire a mecanismului financiar și al mandatului legal al MIPE, MFP și al Autorității de audit – termen T4 2021”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Când va fi adoptat OUG de stabilire a mecanismului financiar și al mandatului legal al MIPE, MFP și al Autorității de 
audit pentru PNRR? 

2. Dacă, prin OUG, se vor prevedea mecanisme de control și monitorizare pentru respectarea termenelor impuse de 
Comisie pentru primirea tranșelor de finanțare prin PNRR? 

3. Dacă Guvernul urmărește implicarea Direcției Coordonare Politici și Priorități (DCPP) din cadrul SGG în 
monitorizarea termenelor și măsurilor impuse prin PNRR? 

Cu deferență,          Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Claudiu Roman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Raționalizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării: operaționalizarea Unității de implementare  
a reformelor din cadrul mecanismului de sprijin  al politicilor 

 

Stimate domnule ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a doua de finanțare pentru PNRR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până la data de 31 decembrie 2021 6 , a 20 de obiective și jaloane. Unul dintre aceste obiective este 
”Raționalizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării: operaționalizarea Unității de implementare a 
reformelor din cadrul mecanismului de sprijin  al politicilor– termen T4 2021”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă ați înființat unitatea de implementare a reformelor din cadrul mecanismului de sprijin  al politicilor în 
domeniul cercetării, dezvoltării și inovării? 

2. Care sunt obiectivele de proiecte ale acestei viitoare unități? 
3. Cu cât va fi finanțată această unitate? 
4. Care sunt structura organizatorică, numărul de posturi și sistemul de recrutare? 
5. Dacă este nevoie de modificări legislative pentru eficientizarea activității acestei unități? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 
 

 
 

                                      
5

 Disponibil la: https://cursdeguvernare.ro/65-de-tinte-pentru-6-luni-lista-reformelor-din-pnrr-de-executat-pana-la-primul-audit-al-ue.html; 
accesat la data de 06.12.2021. 
6

Disponibil la: https://cursdeguvernare.ro/65-de-tinte-pentru-6-luni-lista-reformelor-din-pnrr-de-executat-pana-la-primul-audit-al-ue.html; 
accesat la data de 28.11.2021. 
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Adresată domnului prof. univ. dr. Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Intrarea în vigoare a HG privind programul național pentru reducerea abandonului școlar 
Stimate domnule ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a doua de finanțare pentru PNRR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până la data de 31 decembrie 20217, a 20 de obiective și jaloane. Unul dintre aceste obiective este „Intrarea în 
vigoare a HG privind programul național pentru reducerea abandonului școlar – termen T4 2021”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Când estimați finalizarea și adoptarea acestui program? 
2. Dacă, în elaborarea programului național pentru reducerea abandonului școlar, ministerul se consultă cu organizațiile 

reprezentative ale elevilor și studenților? Care sunt organizațiile cu care v-ați consultat? 
3. Dacă, în programul național pentru reducerea abandonului școlar, veți propune și majorarea cuantumului minim al 

burselor elevilor și studenților, având în vedere că majoritatea elevilor și studenților abandonează școala din cauza sărăciei? 
4. Dacă, prin programul național pentru reducerea abandonului școlar, veți propune măsuri concrete de prevenire a 

bullying-ului școlar și a săvârșirii de infracțiuni împotriva elevilor și studenților? 
5. Dacă, în vederea prevenirii abandonului școlar, se vor propune măsuri de întărire a inspecției școlare pentru a preveni 

și combate cazurile de predare deficitară la clasă? 
6. Dacă Ministerul este preocupat de gradul de respectare a drepturilor elevilor și studenților de către instituțiile de 

învățământ? Cum monitorizează acest proces? 
Cu deferență,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Adoptarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și începerea aplicării planului de acțiune 
 

Stimate domnule ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a doua de finanțare pentru PNRR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până la data de 31 decembrie 20218, a 20 de obiective și jaloane. Unul dintre aceste obiective este „Adoptarea 
strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și începerea aplicării planului de acțiune – termen T4 2021”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Când estimați finalizarea și adoptarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și începerea 
aplicării planului de acțiune? 

2. Care va fi termenul de implementare a liniilor feroviare pentru trenurile de mare viteză pe care-l veți propune în 
Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025? 

3. Dacă linia de cale ferată de pe Valea Oltului va intra în reabilitare completă prin PNRR? 
4. Care este stadiul implementării trenurilor de mare viteză pe tronsoanele feroviare reabilitate de pe coridorul IV 

paneuropean? 
5. Care sunt obiectivele de extindere a rețelei feroviare naționale ce vor fi incluse în strategie? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

                                      
7

Disponibil la: https://cursdeguvernare.ro/65-de-tinte-pentru-6-luni-lista-reformelor-din-pnrr-de-executat-pana-la-primul-audit-al-ue.html; 
accesat la data de 28.11.2021. 
8

Disponibil la: https://cursdeguvernare.ro/65-de-tinte-pentru-6-luni-lista-reformelor-din-pnrr-de-executat-pana-la-primul-audit-al-ue.html; 
accesat la data de 28.11.2021. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 35 - 2021  
Săptămâna 6 – 10 decembrie 2021  

 

 

70 
 

Adresată domnului prof. univ. dr. Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Eliberarea extraselor de certificat de căsătorie de către oficiile consulare 
Stimate domnule ministru, 
Mai mulți cetățeni români aflați în străinătate reclamă faptul că misiunile consulare ale României nu le eliberează 

extrase de certificate de stare civilă privind nașterea, căsătoria sau decesul și că sunt nevoiți să revină în țară și să mandateze o 
persoană care să le procure în locul lor. 

Readucem aminte faptul că România este semnatară a Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă 
referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, și astfel 
cetățenii români au posibilitatea de a solicita extrase multilingve ale certificatelor de stare civilă privind nașterea, căsătoria sau 
decesul. Aceste documente au aceeași putere doveditoare ca și certificatele de stare civilă și sunt acceptate fără legalizare sau 
traducere pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenţia nr. 16. 

Mai mult, potrivit paginilor de internet9 ale unor misiuni diplomatice și consulare ale României, se constată că, în unele 
situații, cel puțin la nivel teoretic, misiunile consulare oficiază și intermediază eliberarea unor astfel de extrase. Cu toate 
acestea, se constată deopotrivă că termenele de eliberare (de 3 luni, în medie) și procedurile sunt  de durată și greoaie. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă toate misiunile consulare ale României oficiază și intermediază  procedura de obținere a extrasului certificatului 
de stare civilă/certificatului multilingv de către cetățenii români? 

2. Dacă răspunsul la pct. 1 este negativ, care este motivul pentru care misiunile consulare ale României nu facilitează 
acest serviciu public? 

3. De ce misiunile consulare ale României nu beneficiază de o aplicație informatică conectată la bazele de date naționale 
prin care să poată elibera direct un extras de certificat de stare civilă?  

4. Dacă MAE are în vedere elaborarea și operaționalizarea unui program informatic prin care să se elibereze pe loc un 
extras de certificat de stare civilă la misiunile consulare ale României? 

Cu deferență,         Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Florin-Claudiu Roman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

Strategia Națională privind securitatea cibernetică 2021-2026 
Stimate domnule ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a doua de finanțare pentru PNRR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până la data de 31 decembrie 202110, a 20 de obiective și jaloane. Unul dintre aceste obiective este „Adoptarea 
Strategiei Naționale privind securitatea cibernetică 2021-2026 – termen T4 2021”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Când estimați finalizarea și adoptarea acestei strategii? 
2. Care este stadiul elaborării și promovării unui nou proiect de lege privind securitatea cibernetică a României, în acord 

cu Decizia CCR nr. 17/2015? 
3. Care sunt obiectivele noii strategii pentru securitate cibernetică a României? 
4. Cum sunt implicați actori din societatea civilă și din mediul privat în elaborarea noii strategii de securitate cibernetică? 
5. Dacă viitoarea strategie pentru securitate cibernetică urmărește întărirea capacităților operaționale și tactice ale 

Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC)? 
Cu deferență,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 

                                      
9

 Disponibil la: https://haga.mae.ro/node/1748; accesat la data de 28.11.2021. 
10

Disponibil la: https://cursdeguvernare.ro/65-de-tinte-pentru-6-luni-lista-reformelor-din-pnrr-de-executat-pana-la-primul-audit-al-ue.html; 
accesat la data de 28.11.2021. 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Propunerilor de reformă a sistemului de pensii 
Stimate domnule ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a doua de finanțare pentru PNRR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până la data de 31 decembrie 2021 11 , a 20 de obiective și jaloane. Unele dintre aceste obiective sunt 
„Semnarea contractului de asistență tehnică cu entitatea selectată pentru pregătirea analizei și propunerilor de reformă a 
sistemului de pensii (regimul general și regimurile speciale) în conformitate cu principiile consacrate în PNRR- termen T4 
2021” și „Intrarea în vigoare a unui ordin de ministru care să instituie un Comitet de monitorizare, însărcinat cu revizuirea 
sistemului de pensii și de intervenție la nivel de politici în sistemul de pensii – termen T4 2021”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Când estimați finalizarea și adoptarea celor două măsuri? 
2. Care sunt criteriile de selecție a entității cu care se va semna contractul de asistență tehnică pentru pregătirea analizei 

și propunerilor de reformă a sistemului de pensii (regimul general și regimurile speciale)? 
3. Dacă și cum veți preveni posibilele plecări masive și intempestive din sistemul de justiție, apărare națională, securitate 

națională și ordine public, care ar putea apărea ca urmare a unor măsuri de ”reformă” a calculului pensiilor de serviciu/ 
ocupaționale? 

4. Dacă veți abroga OUG nr. 59/2017 din 4 august 2017 și veți crea un sistem de calcul al pensiilor de serviciu/ 
ocupaționale care să faciliteze rămânerea în sistem și pensionarea la termen pentru limită de vârstă? 

5. Dacă veți impune sau nu prin propunere de lege ferenda obligativitatea pilonului III de pensii? 
6. Dacă veți propune adaptarea pensiilor persoanelor care au beneficiat de grupe de muncă astfel încât acestea să acopere 

cel puțin salariul minim net pe țară? 
Cu deferență,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

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

Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată 
 

Stimate domnule ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a doua de finanțare pentru PNRR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până la data de 31 decembrie 2021, a 20 de obiective și jaloane. Unul dintre aceste obiective este 
”Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată. Până în T4 2021 
trebuie să între în vigoare modificările aduse Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă MDLPA a pregătit un proiect de act normativ privind reforma legislației în domeniul serviciului de alimentare cu 
apă și canalizare? 

2. Care este poziția MDLPA privind majorarea tarifelor de apă și canalizare prin adăugarea unei taxe cu apa pluvială, 
taxă instituită printr-o notă de serviciu a președintelui ANRSC, în condițiile în care Parlamentul României, prin Legea nr. 215 
din 27 iulie 2018, s-a manifestat în sensul suportării costurilor cu apa pluvială de către UAT-uri? 

3. Dacă MDLPA a constatat o diminuare a controalelor efectuate de către ANRSC în domeniul serviciilor de apă-canal, 
dar și o scădere a calității respectivelor servicii publice? 

4. Dacă MDLPA are în vedere finanțarea prin PNRR a unor noi infrastructuri de purificare și filtrare a apei potabile 
furnizate cetățenilor? 

                                      
11

Disponibil la: https://cursdeguvernare.ro/65-de-tinte-pentru-6-luni-lista-reformelor-din-pnrr-de-executat-pana-la-primul-audit-al-ue.html; 
accesat la data de 28.11.2021. 
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5. Dacă MDLPA intenționează crearea unui Program de protecție a apei potabile după modelul administrației din statul 
american New York12? 

Cu deferență,         Deputat  
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului prof. univ. dr. Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Strategia de securitate a SUA la Marea Neagră 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit comunicărilor publice13 privind rezultatul întâlnirii bilaterale dintre Excelența Voastră și secretarul de stat 

Blinken, s-au relevat mai multe aspecte de interes privind proiectele comune viitoare dintre SUA și România. 
Unul dintre aceste proiecte îl reprezintă sprijinul financiar al SUA pentru construirea unei căi ferate care să lege portul 

Gdansk din Polonia de portul Constanța, precum și o conexiune rutieră care să lege nordul de sudul regiunii, pentru ca trupele 
și echipamentele să poată fi transportate, la nevoie, mai ușor. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Cum contribuie România la elaborarea strategiei de securitate a SUA la Marea Neagră? 
2. Dacă România are în vedere utilizarea PNRR sau a altor surse de finanțare pentru consolidarea infrastructurii rutiere în 

zona de interes a Mării Negre, în vederea realizării obiectivelor de securitate NATO? 
3. Ce fel de proiecte se urmărește a fi finanțate prin PNRR pentru consolidarea rolului strategic al Mării Negre? 
4. Dacă statul român are în vedere elaborarea unei strategii de securitate națională pentru zona Mării Negre? 

Cu deferență,      
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Scoaterea din operare a unei capacități de producție a energiei electrice pe bază de cărbune 
Stimate domnule ministru, 
Pentru a beneficia de tranșa a doua de finanțare pentru PNNR, România trebuie să demonstreze Comisiei Europene 

implementarea, până la data de 31 decembrie 2021, a 20 de obiective și jaloane. Unul dintre aceste obiective este ”Scoaterea 
din operare a unei capacități de producție a energiei electrice pe bază de cărbune T4 2021”. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Având în vedere criza lipsei agentului termic din Deva, cauzată de închiderea Termocentralei Mintia din cadrul 
Complexului Energetic Hunedoara (CEH), cm va gestiona Ministerul Energiei o viitoare criză similară cauzată de închiderea 
altei termocentrale pe bază de cărbune? 

2. Care este politica Ministerului Energiei privind termocentralele Işalniţa şi Turceni (Complexul Energetic Oltenia)? 
3. Care este alternativa energetică în urma închiderii capacităților de producție a energiei electrice pe bază de cărbune? 
4. Ce programe de dezvoltare a unor capacități de producție cu energie verde are în vedere Ministerul pentru a înlocui 

sistemul actual de producție poluant? 
5. Care este impactul economic și în piața muncii prognozat în urma scoaterii din operare a unei capacități de producție a 

energiei electrice pe bază de cărbune?       Deputat 
Cu deferență,       Sebastian-Ioan Burduja 

*** 

                                      
12

 Disponibil la: https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/. 
13

  ”SUA ar putea sprijini financiar modernizarea infrastructurii strategice de transport în România”, Cursdeguvernare.ro; disponibil la: 
https://cursdeguvernare.ro/sua-ar-putea-sprijini-financiar-modernizarea-infrastructurii-strategice-de-transport-in-romania.html; accesat la 
data de 22.11.2021. 
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Adresată  domnului  Marius Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
     doamnei Oana-Mihaela Oșanu, președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 

Probleme de transparență semnalate de cetățeni 
Stimată doamnă președinte,  
Stimate domnule ministru, 
Mai mulți cetățeni mi-au semnalat faptul că pe site-urile locale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca 

nu sunt afișate actualele date de contact ale agențiilor, fiind publicate adrese de e-mail incorecte, încălcandu-se articolul 5, 
alineatul d) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Pe această cale, vă rog să luați măsuri 
pentru remedierea situației. În contextul nelămuririlor semnalate de cetățenii cu care interacționez, vă adresez următoarele 
întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București:  

1. Au fost realizate recent verificări ale site-urilor pentru actualizarea informațiilor de interes public? Cu ce frecvență se 
fac aceste verificări? 

2. Ce demersuri sunt realizate în vederea asigurării transparentei Agenției?  
3. Prin ce modalitate este facilitată comunicarea între cetățeni și ANOFM?  

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

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului  Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
      domnului  Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Certificate de vaccinare false 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Câte infracțiuni cu certificate de vaccinare false au fost identificate, de la începutul anului până în prezent? 
2. Ce măsuri au fost dispuse în aceste cazuri? 
3. Câți medici au fost sancționați, în total? 
4. În ce județe ați identificat activități ample de eliberare a certificatelor de vaccinare false? 

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

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului prof. univ. dr. Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Situația misiunii diplomatice și a serviciilor consulare din Republica Populară Chineză 
 

Stimate domnule ministru, 
Date fiind circumstanțele pandemiei COVID-19, pe 1 noiembrie 2020 secția consulară din cadrul AR Beijing și-a 

restrâns activitatea, prestarea de servicii consulare fiind preluată de către personalul existent din cadrul misiunii diplomatice, 
mai exact cel din Shanghai. Având în vedere că s-a împlinit un an de la această decizie, iar cetățenii români cu rezidență în 
Republica Populară Chineză au semnalat o îngreunare a serviciilor consulare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Când aveți în vedere reluarea activităților consulare din cadrul misiunii diplomatice la nivelul lor uzual, considerând 
faptul că Republica Populară Chineză a luat măsuri specifice pentru deplasarea cadrelor diplomatice în condițiile pandemiei? 

2. Din ce motive, în afara celor cauzate de dificultatea deplasării, nu s-au reluat serviciile la Secția consulară AR Beijing 
până în momentul de față?  

3. De ce s-a închis Consulatul General al României la Guangzhou, având în vedere că numărul de cetățeni români din 
sudul Chinei este mai mare decât cel din nord, iar deplasarea la Hong Kong nu este posibilă? Aveți o dată precisă și un plan 
concret pentru organizarea unui consulat itinerant in Guangzhou? 
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4. Câți angajați români există în cadrul Consulatului General al României în Shanghai care, în momentul de față, se 
ocupă cu activitatea uzuală a misiunii pentru toți cetățenii români de pe teritoriul Chinei? 

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Registrul Naţional al Agresorilor Sexuali 
Stimate domnule ministru, 
În luna iulie a acestui an a fost lansat Registrul Naţional al Agresorilor Sexuali. În contextul importanţei pe care această 

măsură de supraveghere și identificare o are pentru siguranța cetățenilor, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de 
deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București:  

1. În ce stadiu de completare se află registrul? 
2. Care este numărul persoanelor incluse?  
3. Câte dintre acestea au comis infracţiuni sexuale, câte sunt vinovate de exploatarea unor persoane și câte au comis 

abuzuri asupra minorilor?  
4. A fost realizată procedura înștiințării tuturor persoanelor pentru prelevarea probelor necesare profilelor genetice?  
5. Câte dintre acestea s-au prezentat la sediul organului de politie competent până în prezent?  
6. Pentru câți minori instanța de judecata a dispus în mod expres înscrierea în registru?  
7. Care este numărul persoanelor care au recidivat ulterior înscrierii în registru?  
8. Cu ce alte baze de date ale Poliției Române a fost interconectat registrul?  
9. Câte certificate de integritate comportamentală au fost emise?  

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

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Pregătiri pentru valul 5 al pandemiei 
Stimate domnule ministru, 
Pentru că se vorbește tot mai mult în spațiul public despre iminența valului 5 al pandemiei de COVID-19, în principal 

din cauza procentului încă redus de populație vaccinată, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în 
circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Care sunt estimările privind momentul începerii valului 5 și evoluția acestuia? 
2. Când estimați că va fi atins vârful acestui nou val și câte cazuri noi/decese vom avea zilnic, în acea perioadă? 
3. Cum decurg pregătirile sistemului medical pentru acest nou val? 
4. Câte paturi în spitale pentru bolnavi de COVID-19 sunt pregătite? Dar paturi la ATI?  
5. Este personalul medical pregătit pentru un nou val? 
6. Ce măsuri de prevenție propuneți pentru a diminua intensitatea noului val? 

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

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Nerecunoașterea drepturilor salariale ale personalului medical 
Stimate domnule ministru, 
Personalul medical din spitalele romanești se plânge de nerecunoașterea drepturilor salariale, fiind plătit cu sume mai 

mici decât legea prevede. Persoanele care lucrează în spitalele publice semnalează că nu le-au fost plătite sporurile prin 
raportare la salariile de bază pentru activitatea desfășurată în perioada pandemiei, ba chiar că ar fi încasat venituri mai mici 
decât salariile de bază. După o serie de sesizări ale cetățenilor cu care interacționez, vă adresez următoarele întrebări, în 
calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București:  

1. Care este cauza acestei eventuale erori?  
2. Ce măsuri ia Ministerul Sănătății pentru a remedia situația și a preveni repetarea sa în viitor?  
3. Care este suma totală de bani datorată întregului personal medical în acest moment, provenită din întârzieri la plățile 

salariilor de bază și a sporurilor? 
4. Când preconizați că toate plățile vor fi la zi? 

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

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată  domnului  Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
       domnului Cristian Ovidiu Cătălin Pistol, director general CNAIR 
 

Lucrări de infrastructură finalizate înainte de termen 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care sunt proiectele de dezvoltare a lucrărilor de autostradă și drum expres din România finalizate înainte de termen, 

în perioada 2010-decembrie 2021? 
2. Cu câte zile înainte au fost finalizate aceste proiecte (defalcat, pe fiecare în parte)? 
3. Cine sunt antreprenorii generali ai lucrărilor finalizate înainte de termen, în perioada amintită? 

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

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
      în atenția: Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
 

Stadiul lucrărilor referitoare la reabilitarea Podului de la Cernavodă 
 

Stimate domnule ministru, 
Podul de la Cernavodă, în lungime de 1596 metri este un pod combinat de cale ferată și șosea, de tip constructiv, care 

împreună cu podul similar peste brațul Borcea, în lungime de 970 metri, traversează fluviul Dunărea și conectează orașele 
Fetești și Cernavodă, între regiunile Muntenia și Dobrogea. 

Contractul de reabilitare a părții rutiere prevede o serie de lucrări, printre care: 
- înlocuirea hidroizolației și a căii pe partea carosabilă și trotuare; 
- înlocuirea sistemului rutier; 
- înlocuirea parapetului pietonal și direcțional; 
- înlocuirea rosturilor de dilatație; 
- lucrări de reparații cu betoane speciale la placa de suprabetonare a viaductelor de acces și la pile; 
- lucrări de refacere a protecției anticorozive la structura metalică, atât pe podul principal, cât și pe viaductele de acces 

etc. 
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Pe acestă cale, în ceea ce privește reabilitarea Podului de la Cernavodă, doresc să vă supun atenției faptul că ritmul de 
lucru este mult prea lent, iar inexistența unei organizări judicioase a resurselor materiale și umane, dar, mai ales, a activității 
propriu-zise conduc spre întărzierea extrem de mare a lucrărilor de reabilitare de către firmele contractante.  

Ca urmare a celor mai sus menționate, domnule ministru, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Sunt respectate condițiile și termenele, așa cum au fost asumate prin caietul de sarcini? 
2. Care este perioada de finalizare a lucrărilor contractante și ce măsuri aveți în vedere pentru respectarea termenelor 

asumate? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,             Bogdan Huțucă  

*** 
 
 
 

 Interpelare  
 
 
Adresată: domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor  
De către: Alexandru Muraru, deputat 
Obiectul întrebării: Planul Investițional 2020-2030 – Autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș 
 

Stimate domnule ministru, 
Autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș este unul dintre proiectele cele mai importante pentru întreaga Regiune de Nord-

Est. Acest obiectiv de investiții este necesar pentru că reprezintă șansa la dezvoltare economică pentru întreaga regiune de 
peste 4 milioane locuitori și un instrument facil în vederea reducerii decalajelor sociale și economice față de vestul Europei. 

Totodată, autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni face parte din structura centrală (core network) a rețelei de transport 
TEN-T (trans-European transport network), ceea ce creează premisele pentru a fi realizată prin finanțări nerambursabile. 

Cu toate acestea, într-un mod inexplicabil, Proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind aprobarea Planului Investițional 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030 ”retrogradează” proiectul autostrăzii A8  în spatele 
altor proiecte scoase ca din joben, proiecte secundare și imature din perspectivă tehnică. 

Stimate domnule ministru, 
Deși se specifică faptul că Planul Investițional reprezintă actualizarea Strategiei de Implementare a Master Planului 

General de Transport al României,  având în vedere perioada de tranziție între cele două exerciții financiare multianuale 2014-
2020 respectiv 2021-2027 și analizând necesitatea corelării politicilor publice relevante în vederea realizării obiectivelor de 
infrastructură necesare la nivel național, acest demers guvernamental a condus la schimbarea priorităților naționale asumate 
prin Lege și eliminarea ierarhizării implementării proiectelor. 

Vă rog să aveți în vedere că Autostrada Unirii a făcut progrese însemnate în ultimii 2 ani în vederea întocmirii 
documentațiilor tehnice,  

Vă rog, pe această cale, să precizați cum Ministerul pe care îl conduceți va respecta politica TEN-T a Uniunii Europene 
dacă proiectul autostrăzii A8 Ungheni – Iași – Tg. Neamț, aflat pe coridorul principal, nu este prioritizată pentru a fi construită 
până în 2030 în documentul Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030? 

Cu stimă, 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate 
Maghiare din România 

 
 
 

 

 Întrebare 
 
 
 
Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

       
Interzicerea neonicotinoidelor 

 
Neonicotinoidele sunt o clasă de insecticide sistemice care au o persistență de lungă durată în mediu. Aceste insecticide 

sunt folosite pentru tratarea a zeci de culturi diferite și reprezintă un pericol asupra sectorului apicol din România. 
În anul 2012 s-au făcut noi descoperiri care indicau că anumite categorii de neonicotinoide prezintă un risc ridicat de 

mortalitate în rândul populațiilor de albine melifere și o toxicitate față de sistemul corpului uman. Ca urmare în anul 2013, 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a prezentat concluziile unui studiu și în urma acestora Comisia 
Europeană a hotărât să restricționeze utilizarea anumitor substanțe din categoria neonicotinoidelor. 

Întrebare: 
Domnule ministru, vă rog să-mi precizați dacă este interzisă folosirea substanțelor din categoria neonicotinoidelor la 

nivelul Uniunii Europene?  
Cum doriți să protejați sectorul apicol din România? 
Cu stimă, 

Deputat 
Szabó Ödön 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați 
România 
 

 
 

 Declarație 
 
 

Uniunii Europene îi pasă mai mult de sănătatea românilor decât României? 
 
Stimați colegi, 
Săptămâna trecută, Comisia Europeană a hotărât să trimită România DIN NOU în fața Curții de Justiție a UE, de data 

aceasta pentru nerespectarea legislației privind calitatea aerului și depășirea emisiilor industriale. Suntem un punct roșu pe o 
hartă a Europei care face eforturi considerabile să facă tranziția către verde. 

Vă amintesc că România are deja o condamnare pentru că a continuat să ignore faptul că cetățenii din București erau 
expuși la niveluri ridicate de pulberi în suspensie timp de mai bine de aproape două decenii, în ciuda scrisorilor de avertizare 
trimise și procedurilor de infringement inițiate împotriva țării noastre. Măsurile luate au fost clar ineficiente, limitându-se de 
multe ori la hotărâri și decizii care fie nu au putut fi puse în practică, fie au impus sancțiuni care nu i-au împiedicat pe 
poluatori să continue să polueze.  

Cum de nu suntem conștienți de faptul că aerul nu are culoare politică, că îl respirăm cu toții și că, mai devreme sau mai 
târziu, vom vedea consecințele asupra sănătății noastre?  

Cum de am ajuns aici? Sunt oare interesele celor care fac bani din activități poluante mai presus de sănătatea dvs., a 
copiilor, părinților, fraților dvs.? Un alt motiv, aș zice că este neștiința, nepăsarea, indolența. „Am uitat” că trebuia să 
respectăm normele UE privind combaterea poluării industriale prin reducerea emisiilor nocive în aer, apă și sol și prevenirea 
generării de deșeuri. „Am uitat” că România e obligată să adopte un program național de control al poluării atmosferice. „Am 
uitat” că România trebuia să transmită Comisiei primul nostru program de control al poluării atmosferice până în aprilie 2019.  

Europa apasă deja pedala către industrii, economii și un trai cât mai verde de mai bine de un deceniu. România pare însă 
că nu se grăbește, deși ne-am asumat, împreună cu celelalte state membre, reducerea emisiilor de dioxid de carbon din UE cu 
55% până în anul 2030. Tranziția către o Europa neutră din punct de vedere climatic se poate face prin determinare politică și 
doar dacă sănătatea cetățeanul este pusă în centrul preocupărilor noastre.  

Stimați colegi, noi suntem responsabili pentru viețile a milioane de oameni. Legile și hotărârile prin care putem face o 
schimbare reală stau în mâna noastră. Nu este un subiect pe care îl putem lăsa în continuare la capitolul ȘI ALTELE. Putem să 
facem ceva sau putem respira și azi și mâine aer poluat, astfel încât 29.000 dintre noi vor muri, în fiecare an, înainte de vreme.  

Poluarea nu trece de la sine. Am inițiat împreună cu alți colegi mai multe proiecte de lege care au ca scop final 
îmbunătățirea calității aerului și protejarea mediului. Haideți să ne asigurăm că, dincolo de culoarea politică, aerul pe care îl 
respirăm nu ne îmbolnăvește. Haideți să luăm măsuri concrete AZI dacă vrem să putem vorbi de MÂINE. 

 
Deputat 

Oana Alexandra Cambera 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
 

„România condamnă dur extremismul antiromânesc din Republica Serbia” 
 
Domnule președinte, 
Domnule ministru de Externe, 
Stimați colegi deputați și senatori, 
Opinia publică românească este profund îngrijorată de recentele reacții xenofobe, extremiste și antiromânești 

manifestate public în țara vecină și prietenă, Serbia. 
Avem o graniță comună, împărtășim o istorie multiseculară, minorități corespondente, valori democratice și speranța 

unui parcurs european comun. 
30.000 de etnici români, recunoscuți astfel, trăiesc în Banat, regiunea Voivodina. 
Alți 300.000 de etnici de origine română, denumiți local „vlahi”, trăiesc pe Valea Timocului în așteptarea recunoașterii. 
Toți sunt cetățeni loiali, buni patrioți, contribuind la viața socială și la prefacerile economice din Serbia. 
Statul sârb a înființat însă două Consilii naționale pentru minoritatea română de pe teritoriul său, pentru a introduce 

ideea unei „minorități vlahe” și a unei „limbi vlahe”, în mod inacceptabil și în totală contradicție cu adevărul istoric și 
lingvistic. 

Patriotul român Dușan Pârvulovici este închis în Serbia, după ce a condus Consiliul Minoritar Vlah și a votat pentru 
recunoașterea limbii române. 

Prin Comitetul interministerial mixt pe tema minorităților, fondat la Bruxelles, în 2012, Serbia și România și-au propus 
să elimine aceste disparități. 

Problema este că în ultimii 7 ani, țara vecină nu a mai asigurat copreședinția acestui Comitet, iar efectele începem să le 
vedem. 

Etnicii români din Serbia nu au o „voce oficială”, deoarece nu li se asigură un loc un Parlamentul de la Belgrad, așa cum 
România face cu etnicii sârbi de aici. 

Partidul Neamului Românesc din Serbia, legal și reprezentativ, nu este recunoscut de Președintele și Guvernul 
Republicii Serbia ca partener de dialog. 

Invitația acestui partid către Președintele României, Klaus Iohannis, de a vizita Valea Timocului, nu a fost onorată, iar 
de la ultima vizită similară au trecut 10 ani. 

În aceste condiții, persoane din conducerea Statului sârb încep să atace românii și să incite la ură împotriva minorității 
lor etnice, contrar drepturilor fundamentale ale omului. 

România și Serbia trebuie să condamne și să respingă cu tărie ura și extremismul, pentru ca acestea să nu devină un 
fenomen în Serbia. 

Iar ca prim pas, cerem să se asigure copreședinția Comitetului interministerial mixt pe tema minorităților și să fie tratați 
nediscriminatoriu etnicii români din țara vecină.  

Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
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Măsuri urgente pentru evitarea incendiilor din spitale 
Domnule președinte Iohannis,  
Stimați colegi parlamentari,  
În mai puțin de un an, au avut loc 11 incendii în spitalele din România în urma cărora și-au pierdut viața 25 de români.  
Este vorba de incendiul de la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Ploiești, de cel de la Secția ATI a 

Spitalului de Boli infecțioase din Constanța, de incendiul care a avut loc la Spitalul Județean Constanța, de cel de la Secția de 
Psihiatrie a Spitalului Județean din Slatina, de incendiul de la Institutul „Marius Nasta”, de cel de la Institutul „Matei Balș”, de 
la Spitalul de Psihiatrie din Gătaia, de la Secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman, de la Spitalul de Psihiatrie Socola 
Iași și de incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.  

Incendiile au izbucnit doar în spitalele din sistemul medical public. Statul român a construit în ultimii 30 de ani doar un 
spital, respectiv Spitalul Orășenesc Mioveni. Ȋn cadrul Ministerului Sănătății nu există o echipă de specialiști, care să 
coordoneze proiectele de investiții de infrastructură din domeniul sănătății, care să fie capabili să construiască spitale. Toate 
cele peste 400 de spitale din România din sistemul medical public sunt mai vechi de 40 de ani. 

Domnule Președinte Iohannis, 
Aveți obligația constituțională și morală de a cere noului Guvern PNL-PSD să construiască spitale noi, o infrastructură 

sanitară adaptată epocii în care trăim, unde românii să fie tratați în siguranță. În același timp, până la edificarea noilor unități 
sanitare, se impune analiza și reabilitarea instalațiilor electrice, a instalațiilor de alimentare cu apă, de încălzire și a circuitelor 
de gaze pentru spitalele și ambulatoriile de specialitate din România astfel încât să evităm pierderile de vieți omenești cauzate 
de incendii. Pentru rezolvarea acestor probleme, există fonduri europene pe care România întârzie să le acceseze, dar și fonduri 
guvernamentale ce pot fi folosite pentru o cauză bună, corectă, în loc să fie risipite pentru a umple buzunarele celor care 
conduc România. 

La final, vreau să vă spun, Domnule Președinte Iohannis, că românii nu îi vor uita niciodată pe prietenii lor, vecinii lor, 
membrii familiilor lor, care au mers cu încredere la spital pentru a se trata de o viroză și nu s-au mai întors acasă, sfârșind 
carbonizați. Faceți ceva pentru ca asemenea tragedii să nu se mai întâmple! AUR este alături de români și vă cere să schimbați 
urgent această stare de lucruri!  

Așa să ne ajute Dumnezeu!        Deputat 
Adrian George Axinia 

*** 
 

Pierderea clădirilor de patrimoniu – o cedare a suveranității 
 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Este de la sine înțeles că un aspect esențial al suveranității unui stat îl constituie supremația puterii de stat în interiorul 

țării și independență față de puterea altor state, putere exercitată desigur prin resursele, economia și patrimoniul deținut de 
acestea. Ne putem întreba în acest caz, cât de suveran este Statul Român din moment ce an de an puterea altor state se 
manifestă pe teritoriul nostru prin acapararea unui patrimoniu extrem de vast și cu o valoare incalculabilă.  

Vorbim desigur despre tactica pașilor mărunți adoptată de conducerea statului maghiar, prin diferite societăți 
comerciale, asociații, fundații și organizații culturale ori religioase, care prin achiziții strategice sau retrocedări abuzive ajung 
să dețină clădiri declarate monumente istorice, multe din ele cu o importanță remarcabilă în comunitățile locale raportat la 
istoria zonei în care sunt amplasate.  

Cum este posibil ca bunuri imobile în valoare de milioane de euro să ajungă în proprietatea unor societăți aflate în mod 
direct sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei, iar această ingerință în treburile interne ale unui stat să nu 
primească nici o reacție din partea Guvernului Român? Exemple relevante în acest sens sunt Castelul Wesselényi din Jibou, 
Hotelul Crucea Albă din Arad,  Hotelul Dacia din Satu Mare, Casa Teleki din Baia Mare, Hotelul Onix din Harghita, Hotelul 
Ferdinand din Hațeg sau Hotelul Casino din Borsec – toate acestea sunt achiziții de dată relativ recentă ale guvernului maghiar 
în România, realizate cu răbdare și în liniște, sub ochii autorităților române, martore la o situație pe care alte state au taxat-o 
dur. 

Este cu atât mai absurdă atitudinea autorităților centrale precum și a celor de la nivel local când nici măcar nu își 
exercită dreptul de preempțiune în vederea achiziționării acestor clădiri de patrimoniu, declarate monument istoric, imobile 
care în orice stat sunt considerate o prioritate iar integrarea lor în peisajul urban precum și valorificarea lor din punct de vedere 
cultural, turistic și educațional devine un scop în sine. Poate totuși nu ar trebui să ne surprindă neexercitarea dreptului de 
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preempțiune când cercetăm mai atent și observăm că aceste clădiri sunt pierdute în localități cu conducere UDMR-istă iar 
bunul respectiv ajunge inevitabil în proprietatea unor entități cu interese direcționate de statul maghiar. 

Fără a li se impune măcar condiții minimale în momentul înstrăinării, acești noi proprietari obscuri adeseori lasă 
clădirea în paragină, lipsind investițiile ulterioare, ori le transformă în spații culturale maghiare, cu activități dedicate exclusiv 
comunității de limbă maghiară, adevărate centre de expansiune a ideologiei „Ungariei Mari”. 

Din nefericire s-a încetățenit o idee preconcepută și dificil de înțeles într-un stat civilizat, oferindu-se scuza conform 
căreia este mai bine ca aceste clădiri să ajungă la proprietari străini, decât să rămână statului român și să se degradeze. Chiar 
atât de mult am ajuns să ne desconsiderăm propria țară?!  

Pe această logică de ce să păstrăm Armata Națională, când alții ar putea să o doteze și să o pregătească mai bine, de ce 
să păstrăm primăriile, când alții ar fi mai eficienți în a le conduce, și totodată, dacă am ajuns până aici, de ce să mai păstrăm 
pământul de sub picioare, când alții l-ar putea cultiva și îngriji mai bine? Este inadmisibilă această viziune, datoria unui stat 
puternic este aceea de a-și menține bogățiile și de a le valorifica, nu de a le lăsa pradă intereselor meschine. 

În încheiere doresc să atrag atenția că valoarea unei comunități este dată de frumusețea arhitecturală, de grija pe care o 
purtăm pentru cultură și identitate, iar prin înstrăinarea unor bijuterii imobiliare nu facem decât să ne înstrăinăm viitorul și 
potențialul. Adevărate monumente din județe precum Harghita, Covasna, Mureș, Satu Mare, Bihor și lista poate continua sunt 
pierdute pentru totdeauna în fața ambițiilor expansioniste ale statului maghiar, iar autoritățile noastre nu doar că asistă pasiv, 
de multe ori sunt chiar complice prin liderii locali ori centrali care facilitează tranzacții către cumpărători obscuri, asociații 
înființate peste noapte sau către moștenitori inventați din țări străine. 

 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
România la sfârșit de an 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Scena politică românească a fost una extrem de aglomerată și imprevizibilă în acest an politic – un președinte care nu 

numai că a reușit să-și confunde al doilea mandat cu o perpetuă vacanță, dar care a reușit să îngroape viitorul singurului partid 
istoric – măcar cu titulatura, căci materialul uman nu are nimic în comun cu tradiția Brătienilor – PNL-ul, o criză politică 
aproape fără finalitate, doar cu temporizări conjuncturale, în cazul nostru miliardele de euro din PNRR, un veritabil borcan cu 
miere ce a făcut posibilă refacerea vechii alianțe PSD – PNL, USL-ul, alianță acum oficializată. 

Pandemia a răpit și ea viețile a zeci de mii de români, iar cei care supraviețuiesc și nu cad pradă incendiilor din spitale, 
sunt captivi într-un sistem sanitar falimentar. 

Sistemul de învățământ, patronat de un ministru cameleon și total rupt de realitate, a reușit contraperformanța să rateze 
viitorul unei generații și, precum în tristele piese ale lui Caragiale, un interlop și un fel de creator de modă au câștigat cea mai 
importantă licitație pentru teste COVID, teste livrate în bătaie de joc, ambalate parcă în spatele blocului. 

Aceleași personaje politice de mai bine de 20 de ani, veșnic abonați la salariile și privilegiile sistemului, miniștri care nu 
pot dovedi și clarifica datele din CV-uri, dar care, în continuare, pozează drept salvatori ai țărișoarei. 

În toată această debandadă abil întreținută și de o presă, la fel, cumpărată generos din bani publici, singurii conectați la 
realitatea unui coș zilnic ce se apropie de limita supraviețuirii sunt oamenii de rând, românii de care politicienii își amintesc o 
dată la patru ani, când, contra unui vot, le vând speranța unei zile mai bune, dar care nu mai vine niciodată. 

Statul și-a dovedit cu prisosință eșecul, incapacitatea de a-și proteja cetățenii: nu le asigură dreptul la viață, dreptul la un 
învățământ de calitate, dreptul la fericire. Facturi tot mai mari, prețuri tot mai mari, salarii și pensii tot mai mici; asta pare a fi 
deviza noii și vechii, în același timp, coaliții de guvernare. 

Soluția, am mai spus-o, este una singură: resetarea totală a clasei politice românești și conturarea unei majorități 
conservatoare, care să aibă drept puncte cardinale familia, nu clanul,  națiunea, nu internaționalismul, credința, ci nu lipsa 
reperelor morale și libertatea, dar nu libertatea de a jefui țara după bunul plac! 

Iar Alianța pentru Unirea Românilor e singurul partid politic care poate face acest lucru: poate opri jaful generalizat din 
ultimii 30 de ani, poate pune interesul țării și al cetățeanului mai presus decât interesele de partid și poate menține un parcurs 
european demn al României! 

Deputat 
Silviu-Titus Păunescu 

*** 
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Trebuie să ne preocupe păstrarea forței de muncă românești 
 

Putem constata cu durere în suflet cum ultimele trei decenii au lăsat România fără opt milioane de cetățeni și, în mod 
paradoxal, pe timp de pace țara a pierdut din forța de muncă și din elitele sale. Foarte mulți români au găsit în alte țări mediul 
prielnic pentru a se dezvolta personal și profesional, contribuind astfel la dezvoltarea și prosperitatea din statele de adopție. 

Cu toate lipsurile logistice și cu neajunsurile provocate în mod constant de subfinanțările din sistemul de învățământ 
românesc, totuși, și în prezent se remarcă absolvenți de liceu și de facultate pregătiți la cel mai înalte standarde. Țările din UE 
și din toată lumea abundă în medici, profesori, chimiști, matematicieni, informaticieni români, iar marile centre de cercetare 
din lume sau companiile de top din lume performează cu ajutorul profesioniștilor români, care și-au absolvit studiile în țară.  

Cea mai mare pierdere pe care România a înregistrat-o în ultimii ani constă în pierderea forței de muncă, pierderea de 
oameni activi care profesează în domenii în care țara noastră înregistrează un deficit foarte mare.  Niciunul dintre românii care 
au plecat definitiv nu a părăsit țara în scopuri turistice,  fapt cunoscut de toată lumea,  ci pentru a găsi soluții de a-și întreține 
familia  și pentru a scăpa de greutățile întâmpinate în țară, dar și pentru a avea servicii de sănătate și educație mai bune pentru 
el și familia sa. 

De ani buni românii stabiliți în străinătate urmăresc cu interes ce se întâmplă în țara lor  și  unii dintre ei au în 
vedere găsirea unor oportunități pentru a se întoarce în locurile natale și a-și relua traiul într-un  mediu propice printre 
conaționali. 

Noi trebuie să conștientizăm faptul că principala pierdere pentru creșterea și dezvoltarea economică a României este 
reprezentată de lipsa angajaților bine pregătiți, iar soluția nu o reprezintă în opinia mea angajarea personalului din afara 
spațiului comunitar, ci atragerea  acasă a românilor plecați la muncă în străinătate prin  prezentarea unor bune oferte de muncă. 
România are nevoie de forță de muncă atât între muncitori precum: sudori, mecanici, tâmplari, zidari, zugravi, mecanici auto, 
cât și absolvenți cu studii postliceale precum asistenții medicali, dar și de absolvenți cu studii superioare precum: manageri, 
medici, profesori etc 

Consider că este nevoie stringentă de modificarea politicilor publice și de modificări legislative substanțiale care să 
diminueze povara fiscală pe salarii și să se facă investiții publice bine implementate pentru stabilirea în România a unor 
standarde salariale comparabile cu cele oferite de alte state membre ale UE. În plus, este necesar să oferim românilor servicii 
publice de calitate pentru a le da argumente să rămână și să nu plece, din disperare, spre alte meleaguri. Este necesar să se 
genereze prin politici economice și financiare corecte și fiabile salarii echitabile în raport cu munca prestată, care să asigure 
cetățenilor români un trai decent. 

Avem nevoie de o reformă reală, realizată din temelii la nivelul sistemelor publice, pentru a crea premisele unei 
dezvoltări și a unei prosperități construite cu forță de muncă autohtonă și pentru atingerea unui nivel de educație, 
corespunzător nevoilor pieței de muncă. Avem nevoie de un sistem de sănătate fiabil și funcțional pentru acordarea unor 
servicii medicale corespunzătoare. 

În concluzie, doresc să subliniez faptul că, după o viață de experiență profesională în care am cunoscut foarte mulți 
oameni și am condus mai multe instituții publice, esențiale sunt următoarele: forța de muncă, oferirea condițiilor de muncă 
moderne, educația copiilor, îngrijirea pacienților. Acestea sunt aspectele minimale pentru care România, prin administrația 
publică centrală și locală, trebuie să depună eforturi în scopul ridicării nivelului de trai și a menținerii în granițele țării a 
cetățenilor români. Oamenii sunt cea mai importantă resursă și reprezintă cel mai mare capital al unei țări. 

 

Deputat 
Lucian Feodorov 

*** 
“Domnule prim-ministru, opriți abuzurile de la Constanța!” 

Stimate domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
În week-end-ul proaspăt încheiat am experimentat ce înseamnă să fii bruscat de un jandarm cu spate sau pilos, mai pe 

românește. Este vorba de căpitanul Iancu, al cărui comportament a fost similar cu cel al huliganilor în uniformă de jandarmi 
care au gazat și bătut oamenii nevinovați pe 10 august 2018. Acest purtător clandestin de uniformă, căci nu poate fi numit 
jandarm,   m-a busculat și a încercat să mă extragă dintre oamenii alături de care protestam pașnic împotriva segregării copiilor 
și părinților din Constanța pe bază de vaccin în Târgul organizat de Primărie cu ocazia sărbătorilor creștine ale iernii, care au 
ca punct culminant Nașterea Domnului.  
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Tupeul domnului căpitan cu valențe de torționar are și o explicație: dânsul este finul șefului Inspectoratului Județean de 
Jandarmi Constanța, colonelul Daniel-Mihai Ferencz. Cu alte cuvinte, cu nașul ținând spatele, finul poate face orice. Gândiți-
vă, dacă și-a permis să busculeze un parlamentar al României, ce ar păți un om de rând? Evident, ar fi jucat lejer în pulane și 
picioare, după modelul 10 august 2018. 

Totuși, de ce s-a ajuns aici? 
Pentru că inepta administrație a municipiului Constanța, condusă de amiralul făcut la apelul bocancilor, Vergil Chițac, a 

decis ca intrarea în spațiul destinat Târgului de Crăciun să se facă pe bază de Certificat Verde. 
Alături de câteva zeci de constănțeni, în ajunul Sfântului Nicolae, atunci când copiii își lustruiesc ghetuțele și așteaptă 

fremătând de bucurie venirea Sfântului, am protestat pașnic față de această măsură aberantă, lipsită de orice fel de rațiune și 
empatie. 

Lipsită de orice fel de rațiune pentru că județul Constanța este în scenariul verde, incidența la 14 zile ajuns la 1,31 iar 
Târgul de Crăciun este organizat în aer liber; lipsită de orice fel de empatie pentru că trebuie să fii pur și simplu gol pe 
dinăuntru ca să permiți intrarea doar a celor vaccinați, în timp ce copiii cu părinții nevaccinați stau înlăcrimați în spatele 
gardurilor metalice. 

Fac un apel pe această cale la domnul prim-ministru, Nicolae Ciucă, a cărui relație personală cu primarul Chițac este de 
notorietate: domnule prim-ministru, ordonați vâslașului cu veleități de amiral să facă stânga-mprejur, să intre în cazarma de la 
Eforie și să lase Constanța să respire aerul libertății! Ordonați-i să dea jos gardurile care ne separă copii, nu îi mai tolerați 
incompetența și abuzurile! 

De fapt, ordonați-i să demisioneze, ați face tuturor un mare bine: municipiului Constanța, partidului din care faceți parte 
și Guvernul pe care îl conduceți. 

Deputat 
Dumitru Viorel Focşa 

*** 
 

1 Decembrie 2021 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi, declarația mea politică se numește "1 Decembrie 2021 " și vizează un subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați –  
În urmă cu 103 ani, pe 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia a avut loc Marea Adunare ce a votat unirea Transilvaniei cu 

România. 
Ziua Națională a României este sărbătorită în prezent pe 1 Decembrie, iar această dată, stabilită printr-o lege promulgată 

în 1990, marchează un moment important din istoria românilor, cel în care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea 
Transilvaniei cu România, în 1918.  

Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de președintele Ion Iliescu, data de 1 Decembrie a fost adoptată ca zi 
națională și sărbătoare publică în România. 

Pe 1 Decembrie 1918 a fost convocată, la Alba Iulia, Adunarea Națională a Românilor, lucrările finalizându-se cu 
Hotărârea de unire necondiționată a Transilvaniei cu România, votată în unanimitate. Acest act a avut loc după ce, la data de 
27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, organele reprezentative ale Basarabiei și Bucovinei au votat unirea. 

Pe 1 Decembrie 1918, se decide astfel în unanimitate unirea Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului cu România, dar 
cu păstrarea unei autonomii locale, pe baze democratice, cu egalitate între naționalități și religii. 

La Alba Iulia, așa cum a fost și la Cernăuți, la 28 noiembrie, a fost o adunare a tuturor românilor din Austro-Ungaria.  
Tot aici, la Alba Iulia, se constituie Marele Consiliu Național Român, care este format din 200 de membri aleși și încă 

50 cooptați.  
În următoarea zi, Consiliul numește un guvern provizoriu, numit Consiliul Dirigent al Transilvaniei, care îl are în frunte 

pe Iuliu Maniu. La 11 decembrie se ratifică Marea Unire de către Guvernul României, iar declarația de la Alba Iulia este 
înmânată regelui Ferdinand.  

Regele promulgă în aceeași zi decretul de sancționare a unirii (inclusiv a Basarabiei și Bucovinei). Un an mai târziu, pe 
29 decembrie 1919, Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului, 
Banatului, Bucovinei și Basarabiei cu România. 

Recunoașterea internațională a unirii Bucovinei cu România s-a făcut la 10 septembrie 1919, prin semnarea Tratatului 
de la Saint Germain dintre Puterile Aliate și Austria.  
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Recunoașterea unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România s-a făcut prin Tratatul de pace de 
la Trianon, încheiat la 4 iunie 1920, de Puterile Aliate și Asociate și Ungaria. 

Pe 28 octombrie 1920, s-a semnat Tratatul de la Paris, pe de-o parte de România și pe de cealaltă parte de Puterile Aliate 
(Franța, Marea Britanie, Italia și Japonia), care a avut ca scop recunoașterea unirii României cu Basarabia. Dar acesta nu a 
intrat în vigoare pentru că Japonia nu l-a ratificat.  

De asemenea, Uniunea Sovietică nu a recunoscut această unire, iar acțiunile Japoniei au venit ca rezultat al unui 
protocol secret care a făcut parte dintr-un tratat între cele două, din 1925 - 10 mai și 23 august sunt datele care au marcat 
anterior Ziua Națională a României. 

Anterior, în perioada 1866 - 1947, Ziua Națională a României a fost sărbătorită pe 10 mai, apoi, între anii 1948 și 1989, 
pe 23 august. 

Deoarece prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus în data de 10 mai 1866 jurământul în fața adunării 
reprezentative a Principatelor Române Unite, aceasta a fost desemnată Ziua Națională, fiind sărbătorită până în 1947. 

În 2015, Camera Deputaților a decis ca 10 mai să fie sărbătoare națională, fiind ziua care marchează trei momente 
istorice - începutul domniei lui Carol I, Independența de stat și încoronarea primului rege al țării. 

După abdicarea forțată a regelui Mihai I, pe 30 Decembrie 1947, Camera Deputaților a adoptat legea prin care a 
proclamat Republica Populară Română.  

Data de 23 august a fost decisă drept sărbătoare de stat, fiind cunoscută ca ziua insurecției armate antifasciste, începutul 
revoluției populare în România. Data făcea referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și arestarea Guvernului 
condus de Ion Antonescu în anul 1944. 

1 Decembrie 2021 este al doilea an în care românii serbează Ziua Națională în plină pandemie. Divizați în opinii, 
afectați de multiplele crize care domină actualitatea și cu un guvern nou la Palatul Victoria, românii se simt descumpăniți fară 
nici o urmă de speranță. 

Ziua națională ar trebui să fie un moment de reflecție asupra trecutului prin prisma prezentului, însă nici unul, nici 
celălalt nu ne oferă motive prea ridicate de mândrie. 

1 Decembrie este o ocazie de a te simți parte a unei națiuni unite și puternice, iar realitatea ne găsește dezbinați și 
incapabili de a oferi măcar servicii publice vitale concetățenilor noștri. 

În acest moment, probabil că majoritatea cetățenilor sunt preocupați mai ales de un prezent incert și periculos. Însă, 
oricum, nu suntem o societate care să își înțeleagă istoria într-un mod critic și realist. 

Ziua Națională a României este marcată an de an prin evenimente patriotice, în special prin parade militare - cele mai 
celebre fiind cea de la București de la Arcul de Triumf și cea de la Alba Iulia. Totodată peste tot în țară au loc parade militare 
mai mici sau ceremonii de depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor. 

Ziua Națională a României este marcată în acest an cu tradiționala paradă militară de la Arcul de Triumf, după ce anul 
trecut ceremoniile au fost organizate într-un cadru mult mai restrâns. Anul acesta oamenii au din nou voie să urmărească 
parada, însă sunt anumite restricții. 

Acces în zona oficială au cel mult 400 de persoane, în București, iar în municipiile reședință de județ, cel mult 200 de 
persoane, dacă sunt vaccinate anti-COVID sau au trecut prin boală. Pentru cei care a vrut să ia parte la manifestări în afara 
zonei oficiale nu a fost nevoie de certificat COVID-19. 

Anul acesta de Ziua Națională, aproximativ 1.500 de militari și angajați din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul 
Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, la care se alătură 
militari străini, cu aproximativ 100 de mijloace tehnice, au participat, începând cu ora 11.00, la parada militară organizată de 
Ziua Națională în Piața Arcului de Triumf din București. 

Serviciul de Telecomunicații Speciale a participat pentru prima dată, cu un detașament de ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri în blocul de Paradă Militară organizată la 1 Decembrie. 

La Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României, a fost organizată o defilare militară. La paradă au participat peste 
300 de soldați, alături de tehnică militară. 

În catedralele, bisericile și mănăstirile din țară este oficializată slujba specifică ”Te Deum”, prin care sunt pomeniți eroii 
neamului românesc care au luptat pentru Marea Unire de la 1918.  

De 1 decembrie au loc și ceremonii organizate de școli, deși în ultimii ani situația creată de pandemia COVID-19 au 
limitat mult aceste manifestații.  

De obicei în școli și grădinițe sunt organizate serbări, iar copii îmbracă portul popular. Drapelul național este arborat în 
toate instituțiile de stat din țară, dar și în casele românilor patrioți.  
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Pentru a aminti și a sărbători cu demnitate valoarea unui asemenea eveniment și pentru a nu lăsa să cadă în uitarea 
timpului sacrificiul atâtor eroi care și-au jertfit viața lor, visând pe câmpurile de luptă o națiune unită, pentru a realiza România 
Mare, sărbătorim cu îndreptățită mândrie această zi de 1 Decembrie, Ziua Națională a tuturor românilor.  

Ziua de 1 Decembrie este Sărbătoarea Națională a României pentru a ne aminti că trebuie să ne iubim patria, să ne 
rugăm pentru ea, să promovăm tot ceea ce contribuie la apărarea drepturilor cucerite. 

Românii trebuie să se bucure de această zi plină de emoție și semnificație pentru ei toți, să fie uniți, pentru că doar 
împreună putem înfrunta orice pericol.  

Avem nevoie să fim demni și să fim mândri de istoria noastră și de simbolurile naționale, să ne iubim țara cu aceeași 
forță cu care au făcut-o înaintașii noștri. 

Avem nevoie să fim plini de credință, pentru că românii au învins întotdeauna punându-și încrederea în Dumnezeu. 
Credința i-a unit pe români în toate momentele grele ale țării și credința trebuie să ne țină uniți pentru a răzbate prin toate 
încercările. 

Astăzi de 1 Decembrie reînnoim, împreună cu tot poporul creștin, rugăciunea pentru unitatea tuturor românilor, din țară 
și de peste hotare, pentru binele și prosperitatea fiecărui cetățean.  

Într-un context în care aceste valori tind să fie date la o parte, ne reînnoim prețuirea și rugăciunea pentru toate familiile 
țării noastre, pentru toți copiii și tinerii poporului nostru de care depinde viitorul neamului nostru credincios. 

Consider că ne putem apropia mai ușor de anumite evenimente dacă ne simțim legați de ele decât așa doar dacă le citim 
dintr-o carte sau vedem documentare despre ele. 

Ziua de 1 Decembrie și-a păstrat semnificația împlinirii unui ideal național, pe care l-au visat și pentru care au luptat, 
patru generații în toată epoca modernă.  

Este sărbătoarea unui ideal împlinit. 
1 Decembrie este o construcție comună la care au participat strămoșii noștri și e bine să știm asta, să ne amintim și să-i 

omagiem. Ziua de 1 Decembrie este a străbunilor noștri, care au luptat să aibă această țară, noi avem țara pe care au visat-o ei.  
Aceasta este ziua în care nu trebuie să uităm că ceea ce privim pe hartă este visul împlinit al celor trecuți pe aici, cu 

fiecare generație în urmă. 
Este necesar ca noi românii să avem responsabilitatea unui vis împlinit, iar pentru acest lucru trebuie să devenim 

conștienți că este în continuare o luptă mare pentru a-l păstra. 1 Decembrie este o zi a responsabilității. 
Tuturor românilor din țară și de pretutindeni, vă doresc sănătate, prosperitate, unitate și bucurie !.  
La mulți ani, români din țară și din toată lumea!  
La mulți ani, România!       Deputat 
Vă mulțumesc!                Nagy Vasile 

*** 
 

Mortalitatea COVID-19 din România este legată direct de soluțiile medicale alese de autorități.  
De ce doar vaccin și antivirale nu? 

 

În orice problemă, de orice natură ar fi ea, întotdeauna există mai multe alternative pentru rezolvarea acesteia. La fel ca 
în trafic, pentru a ajunge la locul destinație putem alege câteva trasee diferite. Chiar dacă unul dintre trasee poate fi mai lung 
sau mai anevoios, șansele cresc să ajungem unde dorim dacă avem la îndemână mai multe variante. Opțiunile alternative ajută 
la fluidizarea traficului și evitarea blocării unui singur traseu.  

La fel se poate întâmpla și în cazul crizei noastre medicale în care ne aflăm astăzi. Guvernanții, însă, ne-au indicat o 
singură soluție, vaccinul, neoferindu-ne și alte modalități de a lupta cu virusul. Pe lângă faptul că acest remediu nu este pe 
deplin verificat (acesta stârnește controverse în ceea ce ține eficacitatea lui), nu poate să fie considerat singura soluție 
salvatoare în stoparea crizei Covid-19. Existenta  preparatelor antivirale demonstrează faptului că acestea au rezultate 
măsurabile. Anticorpii monoclonali, care la o singură administrare pot schimba radical starea pacientului, hidroxiclorochina, 
ivermectina, faviperavir, umifenovir, molnuperavir și altele, toate acestea sunt alternative la ce ni se oferă din partea 
autorităților și care nu sunt acceptate de către Ministerul Sănătății și de către Agenția Medicamentelor.  

Întrebarea mea este dacă acest fenomen este întâmplător sau premeditat?! Dacă dorești binele acestui popor, accepți 
orice soluție care dă roade, nu te opui soluțiilor aplicând restricții românilor. Nu le interzici să supraviețuiască dacă nu merg pe 
sensul unic indicat de autorități.  Dacă nu-i ajuți, măcar lasă-i să se descurce singuri, așa cum pot ei, nu îi condamna la pieire. 
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Guvernul a acceptat doar soluția vaccinării, iar mortalitatea este legată direct de soluțiile medicale alese. Astfel, în 2020, 
fără vaccin și fără medicamente antivirale, am avut 15.000 de morți legate direct de Covid-19.  În  2021, când am avut  vaccin, 
avem circa 40.000 de morți - în contextul vaccinării a aproximativ 40 la sută din populația României. Am toate premisele să 
cred că datele statistice din România care prezintă raportul îmbolnăvirilor între cei vaccinați și nevaccinați nu reflectă 
realitatea. Astfel, în România statistica prezintă ca 1/9 raportul dintre vaccinați și nevaccinați care ajung la spital. În Marea 
Britanie, statistica ne spune însă că 8/2 este raportul dintre vaccinații și nevaccinații care ajung la spital. Pe cine să credem? 

Deputat 
Lilian Scripnic 

*** 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 
Clarificări asupra bugetului de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare de stat pe anul 2022 

 
Stimate domnule ministru, 
Vă rugăm să ne precizați dacă la construcția bugetului de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare de stat pe anul 

2022 s-a ținut cont de legea 195/2020 privind statutul personalului feroviar modificat perin OUG 8/2021, în ceea ce privește 
capitolul de salarizare – cheltuieli cu personalul. 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu mulțumiri,      Vasile Nagy 

*** 
 

Adresată domnului  Alexandru Rafila, ministru al Sănătății 
 

Clarificări asupra situației dramatice privind accesul la tratament al pacienților cu HIV si TBC 
 

Stimate domnule ministru, 
Doresc să vă atrag atenția asupra situației dramatice privind accesul pacienților cu HIV si TBC la  
tratament, situație care s-a înrăutățit pe parcursul anului în curs, conducând la lipsa tratamentului pentru  
numeroase cazuri cât și la afectarea calității și, potențial, chiar a duratei vieții pacienților. 

Este de notorietate faptul că pentru prevenirea HIV/SIDA și TBC în rândul grupurilor vulnerabile și a populației 
generale, nu s-au alocat fonduri de la bugetul de stat, Strategia Națională HIV/SIDA este încă în proces de aprobare la 
Ministerul Sănătății, iar lipsa acțiunilor în acest sens crește cheltuielile cu tratamentul și îngrijirea acestor patologii.  

În acest sens este imperios necesar a fi avute în vedere următoarele aspecte, pe această cale solicitandu-vă să îmi 
precizați cum le veți gestiona/rezolva: 

1. Acoperirea necesarului de medicamente pentru HIV/SIDA, astfel încât toți pacienții să primească, la timp și în mod 
corespunzător, schema completă, pentru a evita dezvoltarea de rezistențe la tratament și, în ultimă instanță, epuizarea tuturor 
schemelor de tratament posibile 

2. Urmărirea îndeaproape a situației stocurilor pentru tratamentul antituberculos, astfel încât să nu se ajungă în aceeași 
situație dramatică și pentru acești pacienți 

3. Informarea de urgență, pe linie guvernamentală, asupra insuficienței  fondurilor alocate programelor naționale de 
sănătate, simultan cu  solicitarea ca bugetul Ministerului Sănătății, pentru anul 2022, să cuprindă sumele necesare pentru 
acoperirea tratamentelor complete și corespunzătoare fiecărui pacient și pentru asigurarea unui flux continuu al medicației 
împotriva acestor boli 

4. Implementarea unui sistem clar de achiziție, iar comenzile catre producători să fie făcute în cantități care să acopere 
necesarul pe 6 luni și cu cel puțin 2 luni înainte de epuizarea stocului, precum si constituirea unui stoc de siguranță pentru 
minimum 3 luni 
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Pentru a rezolva situația gravă cu care se confruntă pacienții cu HIV si TBC, cât și pentru a contribui la lupta împotriva 
acestor două maladii, doresc un răspuns cât mai rapid, complet și care să cuprindă soluții viabile la aspectele menționate.   

Solicit răspuns scris. 
Cu respect,         Deputat 

Mitrea Dumitrina 
*** 

          
Adresată domnului  Lucian Romașcanu, ministru al Culturii,  

 

Clarificări asupra deciziei de demolare a unei clădiri, monument istoric, din Târgu Neamț 
 

Stimate domnule ministru, 
Este imperios necesar să vă aduc în atenție un fapt care nu trebuie să treacă neobservat și care impune adoptarea unor 

măsuri urgente.  
Sub pretextul că este nevoie de un spațiu perfect funcțional și compatibil cu necesitățile Judecătoriei Târgu 

Neamț,Comisia Zonală a Monumentelor Istorice a emis cu cinism o serie de documente pentru a face posibilă demolarea 
actualului sediu al Judecătoriei, clădire de patrimoniu, unde a avut  biroul Mihail Kogălniceanu, și care a fost, ulterior, sediu al 
primăriei și muzeu. 

Consider că aceste avize, emise cu o lejeritate inacceptabilă, nu constituie un argument pentru faptul că o clădire, 
monumet istoric, nu-și mai are locul în România ”modernă” și ”democratică”.  

Cum o astfel de decizie poate constitui un precedent periculos, putem aprecia, foarte ușor, câte astfel de construcții pot 
dispărea, cu toate avizele în regulă, spre consolidarea bunăstării dezvoltatorilor imobiliari. De aceea, domnule ministru, 
văsolicit să analizați de urgență, cu celeritate, situația menționată și să îmi transmiteți clarificări asupra următoarelor aspecte: 

1. Care vor fi, concret, măsurile pe care le veți dispune pentru a stopa demolarea acestei clădiri, monument istoric? 
2. Ce sancțiuni aveți în vedere a fi aplicate celor care au emis, cu atâta lejeritate, în speță Comisiei Zonale a 

Monumentelor Istorice, avizul pentru demolarea acestei clădiri? 
3. Ce soluții înaintați pentru a împiedica astfel de decizii și, nu în ultimul rând, pentru a  stopa distrugerea patrimoniului 

cultural național? 
 Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu respect,            Mitrea Dumitrina 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Arborarea drapelului României pe turla Primăriei Sfântu Gheorghe 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Întrucât am sărbătorit recent Ziua Națională, în data de 1 Decembrie, omagiind clipa de aur a istoriei românești prin 

amplasarea tricolorului pe fațada clădirilor particulare și prin manifestații dedicate Marii Uniri, considerăm că este cu atât mai 
potrivit să aducem prinosul nostru patriei prin arborarea drapelului României în spații simbolice, încărcate cu semnificație 
istorică. 

Un astfel de spațiu îl reprezintă și turla Primăriei din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, unde cu mari 
sacrificii oștenii Armatei Române au reușit într-un moment de referință a istoriei noastre să amplaseze simbolul național, 
tricolorul românesc, acum mai bine de 70 de ani. 

Sfântu Gheorghe a fost primul oraș din Ardealul de Nord eliberat de sub ocupație străină în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, pe 8 septembrie 1944, zi în care Armata Română a arborat drapelul tricolor pe turla Primăriei, ca simbol al 
libertății. Tricolorul a fost reînălțat în acest loc pe data de 8 septembrie 1991 în cadrul unei ceremonii desfășurate în prezența 
Ministrului Apărării Naționale, generalul Nicolae Spiroiu, în care a fost dezvelită și o placă de marmură comemorativă. 

Drapelul a fluturat neîntrerupt din anul 1991 și fost înlăturat de către primarul UDMR din Sfântu Gheorghe, Antal 
Arpad, în anul 2016 sub pretextul unor lucrări de realibitare a clădirii. 
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Dumneavoastră în calitate de general al Armatei Române, fost Ministru al Apărării, iar acum în calitate de Prim-
Ministru, înțelegeți mai bine ca oricine importanța unui astfel de simbol și a respectului datorat înaintașilor care s-au jertfit 
pentru patrie pe câmpurile de luptă. 

Vă solicit pe această cale, în mod respectuos, să îmi comunicați dacă veți întreprinde acțiunile necesare pentru 
reamplasarea drapelului tricolor pe turla Primăriei din municipiul Sfântu Gheorghe, înfăptuind prin aceasta un act de reparație 
față de soldații armatei române și față de eroii care au luptat pentru eliberarea Transilvaniei. 

Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Clarificări privind situația din domeniul construcțiilor 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că sectorul construcţiilor a înregistrat o creștere importantă în pandemie, pe un volum de două cifre, și 

că, acum, dezvoltarea sa începe să devină ameninţată de creşterea puternică a preţului materiilor prime, de perspectiva unor 
modificări fiscal reale, de lipsa unor plase de siguranţă, precum și faptul că prin Programului de guvernare și PNRR, în cadrul 
măsurilor de revizuire a cadrului fiscal v-ați asumat că veți elimina. în mod treptat, stimulentele fiscale, în special cele de care 
benficiază în mod direct angajații din construcții, vă rog să îmi precizați următoarele: 

1. Întrucât ponderea semnificativă a sectorului construcțiilor în economia românească este de circa 4%, considerați că 
România se va confrunta cu un nou val de emigrație al forței de muncă? 

2. Aplicarea cotei reduse de TVA de 5% la vânzarea locuințelor noi cu preț până la 140 000 euro (750.000lei) este 
suspendată până la data de 01.01.2022, iar în viziunea Programului de guvernare sunt eliminate facilitățile fiscale, intenționați 
să renunțați la această măsură? 

 Cu mulțumiri,         Deputat 
Silviu-Titus Păunescu 

*** 
 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Azomureș Târgu Mureș, primul colos industrial din România afectat de scumpirile la energie 
 

Stimate domnule ministru, 
Primul mare producător afectat de scumpirile la energie, Azomureș, a anunțat că va opri temporar producția de 

îngrășăminte din cauza prețului ridicat la gaze și energie electrică. Cel mai important producător de îngrășăminte utilizate de 
agricultură și industrie, anunță că se pregătește să oprească temporar activitățile de producție, din cauza prețului foarte mare  al 
gazului natural și energiei electrice.Directorul general,  Harri Kiiski a declarat „nivelul ridicat al prețului solicitat de furnizori 
pentru materia primă principală, gazul metan, nu ne mai permite continuarea sustenabilă a activității. Din această cauză, la 
nivel european, și alte platforme industriale au oprit total sau au restrâns foarte mult activitățile de producție. Reluarea 
activității depinde de prețul gazului metan și de disponibilitate acestuia în piață. Decizia managementului, aprobată de 
Consiliul de Administrație, încă nu are efecte imediate asupra angajaților. Ne așteptăm ca lunile ianuarie și februarie să fie 
perioadele critice pe care trebuie să le depășim, deși situația incertă pe piața gazelor ne determină să rămânem flexibili pe tot 
parcursul primului trimestru din 2022.” 

 ”Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale evaluează consecințele directe asupra producției din anul 2022 ale unei 
eventuale întreruperi a producției de îngrășăminte de către principalul producător de fertilizanți pentru agricultură din 
România”, se arată într-un comunicat remis luni, 6 decembrie.”Evaluăm impactul economic și social generat de sistarea 
temporară a producției de fertilizanți. Suntem preocupați de menținerea producției agricole la un nivel care să asigure 
necesarul de consum la prețuri care să nu afecteze populația. Abandonarea fertilizării de bază cu azot sau reducerea cantităților 
de îngrășământ utilizate pentru culturile agricole crește riscul reducerii producției de anului viitor cu până la 30%. Azomureș 
este producătorul de îngrășăminte pe bază de azot care asigură 50% din fertilizanții necesari agriculturii românești”, se mai 
precizează în comunicat. 

 Cunosc faptul că la nivel global, actuala criză de pe piața energiei afectează industria îngrășămintelor din Europa și din 
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întreaga lume, prin urmare, Uniunea Europeană a recunoscut faptul că se confruntă deja cu o criză în agricultură și industrie. 
Comisia Europeană a lăsat la latitudinea fiecărui stat membru să ia măsurile necesare având în vedere perturbarea securității 
alimentare la nivel continental din cauza diminuării producției din industria fertilizanților. Ce măsuri a luat în această privință 
România având în vedere faptul că Azomureș este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze naturale din România, 
aproximativ 10% din consumul național, furnizează 50% din îngrășămintele utilizate în fermele românești? „Este un moment 
important pentru toate industriile din România care folosesc ca materie primă gazul metan. Facem toate eforturile pentru a 
readuce situația la normal, în ciuda faptului că suntem și victimele unui context internațional nefavorabil. Solicităm 
Guvernului și Parlamentului României să acționeze în concordanță cu legislația europeană pentru a atenua problema gazelor și 
a prețurilor ridicate la energie în timp util, astfel încât securitatea alimentară a României să nu fie compromisă în 2022”, a 
transmis companiaAzomureș. 

 Având în vedere aceste considerente, vă adresez întrebarea următoare: care sunt măsurile concrete pe care le veți lua 
pentru susținerea fermierilor și menținerea stabilității producției de produse agricole și produse agroalimentare procesate având 
în vedere securitatea alimentară a României? Cum veți ajuta, în calitate de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, 
Azomureș - acest agent economic important al României? 

 Solicit răspuns în scris.        Deputat   
 Cu deosebită considerație,              Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Azomureș Târgu Mureș, primul colos industrial din România afectat de scumpirile la energie 
 

Stimate domnule ministru, 
Primul mare producător afectat de scumpirile la energie, Azomureș a anunțat că va opri temporar producția de 

îngrășăminte din cauza prețului ridicat la gaze și energie electrică. Cel mai important producător de îngrășăminte utilizate de 
agricultură și industrie, anunță că se pregătește să oprească temporar activitățile de producție, din cauza prețului foarte mare  al 
gazului natural și energiei electrice.Directorul general,  Harri Kiiski a declarat „nivelul ridicat al prețului solicitat de furnizori 
pentru materia primă principală, gazul metan, nu ne mai permite continuarea sustenabilă a activității. Din această cauză, la 
nivel european, și alte platforme industriale au oprit total sau au restrâns foarte mult activitățile de producție. Reluarea 
activității depinde de prețul gazului metan și de disponibilitate acestuia în piață. Decizia managementului, aprobată de 
Consiliul de Administrație, încă nu are efecte imediate asupra angajaților. Ne așteptăm ca lunile ianuarie și februarie să fie 
perioadele critice pe care trebuie să le depășim, deși situația incertă pe piața gazelor ne determină să rămânem flexibili pe tot 
parcursul primului trimestru din 2022.” 

 Cunosc faptul că la nivel global, actuala criză de pe piața energiei afectează industria îngrășămintelor din Europa și din 
întreaga lume, prin urmare, Uniunea Europeană a recunoscut faptul că se confruntă deja cu o criză în agricultură și industrie. 
Comisia Europeană a lăsat la latitudinea fiecărui stat membru să ia măsurile necesare având în vedere perturbarea securității 
alimentare la nivel continental din cauza diminuării producției din industria fertilizanților. Ce măsuri a luat în această privință 
România având în vedere faptul că Azomureș este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze naturale din România, 
aproximativ 10% din consumul național, furnizează 50% din îngrășămintele utilizate în fermele românești? „Este un moment 
important pentru toate industriile din România care folosesc ca materie primă gazul metan. Facem toate eforturile pentru a 
readuce situația la normal, în ciuda faptului că suntem și victimele unui context internațional nefavorabil. Solicităm 
Guvernului și Parlamentului României să acționeze în concordanță cu legislația europeană pentru a atenua problema gazelor și 
a prețurilor ridicate la energie în timp util, astfel încât securitatea alimentară a României să nu fie compromisă în 2022”, a 
transmis companiaAzomureș. 

 Având în vedere aceste considerente, vă adresez întrebarea următoare: de ce România s-a angajat să liberalizeze piața 
de energie electrică și gaze naturale fără să fie anticipate consecințele pe termen scurt și mediu? Care sunt măsurile concrete pe 
care le veți lua având în vedere afectarea securității energetice și alimentare a României? Cum veți ajuta, în calitate de ministru 
al energiei, Azomureș - acest agent economic important al României? 

 Solicit răspuns în scris. 
 Cu deosebită considerație,          Deputat                   

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Vaccinarea copiilor de la vârsta de 5 ani 
Stimate domnule ministru, 
Agenția Europeană pentru Medicamente fiind o autoritate de monitarizare a medicamentelor comercializate în UE, în 

raportul susținut la un an de activitate, ne spune clar că vaccinurile sunt rezultatul unor cercetări complexe, cumva, acordând 
acestui tip de tratament întâietatea în defavoarea altor metode alternative. 

Domnule ministru, vă rog să-mi specificați care este punctul de vedere al ministerului pe care îl conduceți asupra 
vaccinării copiilor de la vârsta de 5 ani? 

Cunoscând faptul că Agenția EMA recomandă BioNTech/Pfizer (vaccinul „Comirnaty”) la copiii cu vârsta cuprinsă 
între 5 – 11 ani (1/3 din doza normală), vă rog să îmi comunicați dacă dețineți informația referitoare la calitatea datelor 
furnizate de laboratoare referitor la acest vaccin. 

De asemenea, domnule ministru, vă rog să îmi comunicați dacă cunoașteți care sunt efectele secundare ale vaccinului 
„Comirnaty” pentru copii. Solicit răspuns scris 

Cu mulțumiri,          Deputat 
Raisa Enachi 

*** 
 

Adresată domnului Mihai Culeafă, vicepreședinte, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (exercită 
atribuțiile funcției de președinte ANPC) 

 

Motivul pentru care ANPC nu a răspuns în termen legal unei solicitări scrise  
a Comisarului-șef CRPC SVO Craiova, dl. Radu Preda 

 Stimate domn, 
 Printr-un memoriu pe careComisarul-șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-

Vest Oltenia Craiova, dl. Radu Preda, l-a adresat Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) 
și Membrilor Echipei de control constituită prin Ordinul ANPC nr. 403/2021 la data de 8 noiembrie 2021, acesta v-a 
comunicat următoarele (cităm): 

” Referitor la cele dispuse prin Ordinul domnului Președinte al ANPC (OdPANPC) mai sus menționat, prin care s-a 
dispus verificarea activității CRPC Regiunea Sus-Vest Oltenia Craiova în ultimele 12 luni anterioare datei începerii 
controlului, 

 Prin prezenta vă rog să luați act de următoarele aspecte și, în baza art. 2 alin. (2) din Ordin, după caz, să extindeți 
controlul: 

 Dețin această funcție publică de conducere din noiembrie 2014, în urma unui concurs organizat de Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici. În calitate de comisar-șef al CRPC Oltenia, dețin și calitățile de ordonator (terțiar) de credite și 
angajator la nivelul instituției. 

 Am fost evaluat în mod abuziv cu calificativul ”satisfăcător” pe anii 2018 și 2019, iar aceste abuzuri au fost definitiv 
anulate de instanță/ 

 Ulterior, după instituirea stării de urgență / alertă din 2020 încoace, am fost în mod sistematic detașat în diferite județe 
și localități din țară sau în municipiul București, în mod nelegal și abuziv, cu toate că am dovedit o stare precară a sănătății, 
Autoritatea le-a ignorat, punându-mi în pericol sănătatea, pentru care subsemnatul am solicitat efectuarea de demersuri 
administrative, parlamentare și chiar penale. 

 În dovedirea celor mai sus menționate, invoc și vă depun în copie: 
   1. Rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public petent întocmite pentru 

perioadele 28.03.2018 – 31.12.2018, respectiv, 08.08.2019 – 27.11.2019, emise de foștii Președinți ai ANPC Horia 
Constantinescu (care nu are nicio calitate morală să mă verifice în prezent, fiind dovedite actele nelegale anterioare săvârșite 
de acesta împotriva subsemnatului) și Eduardt Cozminschi, prin care petentul a fostevaluat cu calificativul ”satisfăcător” și 
care au fost anulate definitiv în instanță în Dosarul nr. 1969/63/2020, în care Tribunalul Dolj a emis Sentința nr. 1675/2020, iar 
Curtea de Apel Craiova Decizia nr.855/2021. 

   2. Ordinul nr. 118 / 12.03.2020, emis de fostul Președinte al ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care am fostdelegat să 
desfășor ”acțiuni comune” cu personalul din cadrul CRPC Regiunea Nord-Vest Cluj, imediat după declararea stării de urgență, 
în perioada 16.03 – 14.05.2020, motivul invocat fiind ”pentru eficientizarea activității” CRPC Regiunea NV Cluj. 
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 Dețin un înscris din care reiese că omologul meu din cadrul CRPC Regiunea NV Cluj solicitase un funcționar de 
execuție (comisar), pe un post de execuție vacant, și nu un funcționar de conducere, cu atât mai mult un șef de instituție cum 
este subsemnatul, iar faptul că Președintele Autorității m-a desemnat pe mine îl apreciez ca un abuz. 

 Comisariatul regional pentru protecţia consumatorilor Sud-Vest Oltenia, pe care îl conduc, este o entitate cu 
personalitate juridică, iar subsemnatul dețin funcția de Comisar-șef, care îmi conferă calitatea de ordonator terţiar de credite şi 
îndeplinesc în această calitate toate atribuţiile legale care îmi revin pentru comisariatul regional, în condițiile art. 7 din HG nr. 
700/2012, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 

 Comisariatele regionale, inclusiv CRPC-RSVOC, au în structură, potrivit legii, comisariate judeţene pentru protecţia 
consumatorilor, instituţii publice fără personalitate juridică, ce sunt coordonate de comisari-şefi adjuncţi, asimilaţi din punct 
de vedere salarial cu funcţia de conducere de şef serviciu sau şef birou, după caz. 

 Nesocotind complet aceste prevederi legale, prin Ordinul emis, mi s-a impus ca în doar 24 de ore să predau lucrările și 
bunurile care mi-au fost încredințate unui subaltern, domnul Manta Felix Daniel, actualul Secretar general interimar al ANPC, 
pe atunci comisar șef adjunct din cadrul Comisariatului județean Mehedinți, în vederea exercitării de către acesta, și nu de 
către subsemnatul, a atribuțiilor de serviciu specifice funcției publice de conducere și de ordonator de credite bugetare pe care 
o dețin, aspect de natură a ridica grave semne de întrebare privind buna credință a măsurii dispuse, atunci, ca și acum. 
Învederez încă o dată că, potrivit legii, comisarii șefi adjuncți au o funcție și rol de ”coordonare” strict la nivel județean a 
instituției fără personalitate juridică, similar unui șef serviciu sau șef birou, în timp ce subsemnatul deține o funcție și rol de 
conducere, iar printr-un astfel de ordin abuziv și ilegal, unei persoane cu rol de coordonare i s-a atribuit nejustificat o funcția 
de conducere a petentului, în timp ce subsemnatul a primit, contrar legii, atribuții de execuție. 

 În vederea aducerii la îndeplinire a ordinului nu mi s-a întocmit sau completat Fișa postului, ceea ce în opinia mea, 
arată caracterul excesiv și abuziv al măsurii dispuse. 

   3. Ordinul nr. 175 / 24.04.2020, emis de fostul Președinte al ANPC, Eduardt Cozminschi, pentru a efectua ”un 
control” la CRPC Oltenia și comisariatele județene din structura acestuia, constând în ”verificarea activității”  pentru ultimele 
12 luni anterioare datei începerii controlului, control efectuat în perioada 27-30.04.2020 și condus chiar de emitentul actului. 

 În urma misiunii de control nu au fost identificate probleme în gestionarea treburilor instituției, însă, rolul prezenței în 
instituție a însuși Președintelui Autorității a avut rolul de a mă intimida pe mine și pe subalterni și de a crea o stare de 
neîncredere. 

   4. Ordinul nr. 233 / 11.06.2020, emis de fostul Președinte al ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care am fost delegatsub 
amenințarea sancțiunilor disciplinare din Codul administrativsă fac parte dintr-un ”Grup de lucru” care să ”însoțească echipe 
de control” la operatori economici din București și județul Ilfov, sub coordonarea omologului meu, Comisarul-șef al CRPC 
Regiunea București - Ilfov, în perioada stării de alertă, 15.05 – 17.06.2020, motivul invocat fiind ”în vederea instituirii unei 
practici unitarela nivelul întregii țări”. 

 Prin acest Ordin, în mod abuziv și discreționar am fost scos din dispozitivul de comandă și conducere a instituției 
publice organizată la nivel regional și am fost situat sub nivelul funcționarilor de execuție din echipele de control din cadrul 
unei alte regiuni, CRPC Regiunea București – Ilfov, pe care eram obligat doar să-i ”însoțesc”. 

 În vederea aducerii la îndeplinire a ordinului nu mi s-a întocmit sau completat Fișa postului, ceea ce arată caracterul 
excesiv al măsurii dispuse. 

 În plus, prin emiterea acestui ordin sunt încălcate în mod abuziv dispozițiile art.6 alin. (3) pct. 1. dinOrdinul ANPC nr. 
214 / 20.05.2020, ce fusese recent emis. 

 Prin acest Ordin a fost aprobat Planul de acțiune pentru asigurarea activităților de bază la nivelul Autorității pentru 
Protecția Consumatorilor în situația producerii și declarării unei pandemii, iar la articolul mai sus citat se prevede prioritate 
maximăpentru telemuncă / munca la domiciliu pentru persoanele cu risc (boli cardio-vasculare, diabet, boli respiratorii cronice, 
hipertensiune, cancer, diferite alergii, femei gravide), adică exact cazul subsemnatului care, în loc să fiu protejat, am fost 
expus. 

   5. Ordinul nr. 280 / 25.06.2020, emis de fostul Președinte al ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care am fost delegat, în 
perioada stării de alertă, 29.06 – 10.07.2020, în cadrul ”Colectivului temporar” constituit la nivelul autorității, la sediul ANPC, 
București. 

 Am arătat mai sus ce presupune funcția subsemnatului, ansamblul de atribuții și responsabilități pe care eram chemat 
să le satisfac, precum și gravitatea unei asemenea măsuri excesive de a mă îndepărta de la conducerea instituției bugetare, 
chiar și temporar. 
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   6. Ordinul nr. 330 / 24.07.2020, emis de fostul Președinte al ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care am fost delegat, în 
perioada stării de alertă, 27.07 – 14.08.2020, în cadrul ”Colectivului temporar” constituit la nivelul autorității, la sediul ANPC, 
București. 

 Toate celelalte considerații mai sus expuse se mențin și de această dată. 
 Trebuie însă reținut că, deși fusesem recent externat din spital, la data de 9 iulie 2020, iar starea sănătății mele a fost 

adusă la cunoștința Președintelui de atunci al instituției, acest lucru nu a împiedicat emiterea Ordinului de delegare a 
subsemnatului. 

   7. Ordinul nr. 399 / 26.08.2020, emis de exPreședintele ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care am fost detașat, în 
perioada stării de alertă, începând chiar din ziua imediat următoare comunicării Ordinului emis,  adică în perioada 28.08 – 
27.09.2020, pe funcția publică vacantă de Comisar șef al CRPC Regiunea Centru, Brașov. 

 Nu exista niciun motiv întemeiat ca pe o funcție de conducere similară vacantă, să fie detașat un comisar șef de la 
comanda instituției pentru care are toate responsabilitățile legale, în loc de a fi numită o altă persoană, chiar prin promovare, în 
timp ce respectiva promovare să fie făcută, în lipsa mea, pe postul acestuia. Această măsură arată că, de fapt, în mod repetat 
conducerea ANPC a căutat să mă înlăture, chiar și temporar, de la conducerea instituției pe care sunt îndreptățit să o conduc, 
potrivit legii. 

   8. Ordinul nr. 400 / 26.08.2020, emis de Președintele ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care în perioada 28.08 – 
27.09.2020, pentru funcția publică de conducere de Comisar șef al CRPC SV Oltenia, ocupată de petent, s-a delegat dreptul de 
semnătură și reprezentare altei persoane: d-lui Felix Manta, actual Secretar general interimar al Autorității, pe atunci comisar 
șef adjunct, CJPC Mehedinți. 

 Din nou situația descrisă mai sus, în care îndepărtarea mea s-a produs în mod deliberat și repetat, spre a deschide calea 
unuia și aceluiași subaltern,care avea pe atunci o funcție de ”coordonare”, nu de conducere, ca și acum având o funcție 
interimară la conducerea ANPC, meritul său, în fața altor colegi din regiune (Olt, Gorj, Vâlcea, Dolj) fiind acela că este 
concitadinul ministrului Economiei de la acea vreme, care, la rândul său, era superiorul ierarhic al Președintelui ANPC, 
emitentului Ordinelor. 

   9. Adresa nr. 2414 / 26.08.2020, emisă de subsemnatul, adresată Președintelui de atunci al ANPC, Eduardt 
Cozminschi, prin care ceream revocarea Ordinului 399/2020, întrucât în perioada 01 – 30.09.2020, urma misiunea de audit 
financiar asupra contului de execuție a bugetului instituției pe care o conduc, misiune efectuată de Camera de Conturi Dolj. 

 Practic, chiar dacă subsemnatul deținea/deține funcția de Comisar șef, având calitatea de ordonator de credite bugetare, 
calitate în care trebuia să răspund direct și personal în fața auditorilor Curții de Conturi, Președintele de la acea vreme al 
Autorității, în mod abuziv și discreționar, a dorit îndepărtarea mea chiar și în perioada în care urma o astfel de misiune de 
audit. 

   10.Ordinul nr. 445 / 28.09.2020, emis de ex-Președintele APC, Eduardt Cozminschi, prin care am fost detașat, în 
perioada stării de alertă, începând chiar din ziua imediat următoare,  adică în perioada 29.09 – 31.12.2020, pe funcția publică 
vacantă de Comisar șef al CRPC Regiunea Sud(-Est), Galați. 

 Ordinul a fost atacat de mine la Tribunalul Dolj în vederea suspendării, în cauza care a făcut obiectul Dosarului nr. 
6798/63/2020, însă cauza a rămas fără obiect după ce, prin Ordinul nr. 448 / 28.09.2020 au fost încetate prevederile 
Ordinuluice fusese atacat, fără a se arăta motivele încetării, ceea ce dovedește din nou caracterul abuziv și discreționar al 
măsurii dispuse în dauna mea. Astfel, cauza a rămas fără obiect. 

   11.Ordinul nr. 446 / 28.09.2020, emis de exPreședintele ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care în perioada 29.09 – 
31.12.2020, pentru funcția publică de conducere de Comisar șef al CRPC SV Oltenia, ocupată de mine, s-a delegat dreptul de 
semnătură și reprezentare altei persoane: d-lui Felix Manta, actualul Secretar general interimat al Autorității, pe atunci comisar 
șef adjunct, CJPC Mehedinți. 

 Povestea aceasta s-a repetat la nesfârșit cu comisarul șef adjunct cu rol de ”coordonare” pus în permanență pe funcția 
de comandă și conducere la nivel regional al instituției, pentru care, de cele mai multe ori exercita funcția de pe același scaun 
de adjunct, de la Drobeta Tr. Severin, și nu de la sediul central al instituției, din Craiova. După instalarea acestuia ca SG 
interimar al ANPC, este de așteptat ca abuzurile să continue, nicidecum să înceteze. 

   12.Ordinul nr. 112 / 14.04.2021, emis de actualul Președinte al ANPC, Claudiu Daniel Dolot, prin care am fost 
detașat, în perioada stării de alertă, pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 19.04 – 18.10.2021, pe funcția publică vacantă de 
Comisar șef al CRPC Regiunea Sud-Est, Galați. 

 În baza acestui Ordin, prin care de asemenea s-aîncălcat Planul de acțiune pentru asigurarea activităților de bază la 
nivelul Autorității pentru Protecția Consumatorilor în situația producerii și declarării unei pandemii, aprobat prin Ordinul 
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ANPC nr. 214 / 20.05.2020, m-am detașat la Galați, unde, pe data de 27 aprilie 2021, am fost luat cu Salvarea de la locul de 
muncă și dus la Spitalul Județean Galați, unde a fost confirmat COVID pozitiv. 

Acest Ordin a fost suspendat în mod definitiv de instanță și astfel s-a curmat și acest abuz. 
   13. Ordinul nr. 113 / 14.04.2021, emis de actualul nostru Președinte al ANPC, domnul Claudiu Daniel Dolot, prin care 

în perioada 19.04 – 18.10.2021, pentru funcția publică de conducere de Comisar șef al CRPC SV Oltenia, ocupată de 
subsemnatul, a fost delegat dreptul de semnătură și reprezentare aceleiași persoane: d-lui Felix Manta, actualul SG-interimar al 
ANPC, pe atuncicomisar șef adjunct, CJPC Mehedinți. 

 Prin această hărțuială permanentă mi-a fost subminată autoritatea față de subordonați și personalul din ANPC, 
creându-mi-se o stare de neîncredere și îndoială în relațiile cu aceștia. 

Vă rog prin prezenta să analizați și aspectele sesizate cu privire la împrejurările mai sus descrise, având în vedere că 
acestea au legătură cu respectarea prevederilor legale referitoare la organizarea, funcționarea și activitatea Comisariatului 
Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Regiunea Sud-Vest Oltenia Craiova, precum și la managementul desfășurat 
la nivelul acestei instituții publice în perioada indicată în Ordinul prin care s-a constituit Echipa de control, potrivit art. 3 din 
Ordin, și să îmi comunicați concluziile și rezultatul final al verificării acestor aspecte. 

Solicit Echipei de control să sesizeze organele de cercetare penală cu privire la aspectele vizând abuzurile și ilegalitățile 
pe care vi le sesizez prin prezenta.” 

Având în vedere lipsa răspunsului ANPC în termen legal, vă adresăm următoarele întrebări: 
1. Cum explicați lipsa unui răspuns în termenul legal din partea ANPC la solicitarea scrisă a domnului Radu 

Preda, Comisarul-șef CRPC SVO Craiova, adresată acestei instituții la data de 8 noiembrie 2021 ? 
2.  Având în vedere cele dispuse prin OrdinulANPCnr. 118 / 12.03.2020, prin care petentul a fost delegat în 

cadrul CRPC Regiunea Nord-Vest Cluj, în perioada 16.03 – 14.05.2020, pentru eficientizarea activității respectivei instituții, 
dispunându-i-se să predea lucrările și bunurile domnului Manta Felix Daniel, actualul Secretar general interimar al ANPC, pe 
atunci comisar șef adjunct din cadrul Comisariatului județean Mehedinți, în vederea exercitării de către acesta a atribuțiilor de 
serviciu specifice funcției publice de conducere și de ordonator de credite bugetare pe care petentul o deținea,  

 vă rugăm să ne comunicați:  
a) dacă în perioada mai sus menționată domnul Manta Felix Daniel a exercitat prerogativele funcției de comisar șef de la 

sediul CRPC Sud-Vest Oltenia din Craiova sau de la sediul CJPC Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, mai exact unde a 
semnat condica de prezență și unde a fost pontat în perioada respectivă  

b) dacă în acea perioadă atribuțiile funcției acestuia, de comisar șef adjunct la nivelul CJPC Mehedinți, au fost exercitate 
tot de domnia sa sau delegate unei alte persoane și, de asemenea,  

c) câte persoane au exercitat efectiv funcții de execuție în perioada menționată în cadrul CJPC Mehedinți; 
3. Având în vedere cele dispuse prin OrdinulANPC nr. 400 / 26.08.2020, prin care în perioada 28.08 – 

27.09.2020, pentru funcția publică de conducere de Comisar șef al CRPC SV Oltenia, ocupată de petent a fost delegat dreptul 
de semnătură și reprezentare d-lui Felix Manta Daniel, actual Secretar general interimar al Autorității, pe atunci comisar șef 
adjunct, CJPC Mehedinți,  

 vă rugăm să ne comunicați:  
a) dacă în perioada mai sus menționată domnul Manta Felix Daniel a exercitat prerogativele funcției de comisar șef de la 

sediul CRPC Sud-Vest Oltenia din Craiova sau de la sediul CJPC Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, mai exact unde a 
semnat condica de prezență și unde a fost pontat în perioada respectivă  

b) dacă în acea perioadă atribuțiile funcției acestuia, de comisar șef adjunct la nivelul CJPC Mehedinți, au fost exercitate 
tot de domnia sa sau delegate unei alte persoane și, de asemenea,  

c) câte persoane au exercitat efectiv funcții de execuție în perioada menționată în cadrul CJPC Mehedinți; 
4.  Având în vedere cele dispuse prin OrdinulANPCnr. 446 / 28.09.2020, prin care în perioada 29.09 – 31.12.2020, pentru 

funcția publică de conducere ocupată de petent a fost delegat dreptul de semnătură și reprezentare d-lui Felix Manta Daniel, 
actualul Secretar general interimar al Autorității, pe atunci comisar șef adjunct, CJPC Mehedinți,  

 vă rugăm să ne comunicați:  
a) dacă în perioada mai sus menționată domnul Manta Felix Daniel a exercitat prerogativele funcției de comisar șef de la 

sediul CRPC Sud-Vest Oltenia din Craiova sau de la sediul CJPC Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, mai exact unde a 
semnat condica de prezență și unde a fost pontat în perioada respectivă  

b) dacă în acea perioadă atribuțiile funcției acestuia, de comisar șef adjunct la nivelul CJPC Mehedinți, au fost exercitate 
tot de domnia sa sau delegate unei alte persoane și, de asemenea,  
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c) câte persoane au exercitat efectiv funcții de execuție în perioada menționată în cadrul CJPC Mehedinți; 
5. Având în vedere cele dispuse prin OrdinulANPCnr. 113 / 14.04.2021, prin care în perioada 19.04 – 

18.10.2021, pentru funcția publică de conducere ocupată de petent a fost delegat dreptul de semnătură și reprezentare d-lui 
Felix Manta Daniel, actualul Secretar General interimar al ANPC, pe atuncicomisar șef adjunct, CJPC Mehedinți,  

 vă rugăm să ne comunicați:  
a) dacă în perioada mai sus menționată domnul Manta Felix Daniel a exercitat prerogativele funcției de comisar șef de la 

sediul CRPC Sud-Vest Oltenia din Craiova sau de la sediul CJPC Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, mai exact unde a 
semnat condica de prezență și unde a fost pontat în perioada respectivă  

b) dacă în acea perioadă atribuțiile funcției acestuia, de comisar șef adjunct la nivelul CJPC Mehedinți, au fost exercitate 
tot de domnia sa sau delegate unei alte persoane și, de asemenea,  

c) câte persoane au exercitat efectiv funcții de execuție în perioada menționată în cadrul CJPC Mehedinți. 
6. Cum răspunde ANPC la solicitarea domnului Radu Preda, Comisarul-șef CRPC SVO Craiova, adresată acestei 

instituții la data de 8 noiembrie 2021 ? 
Solicit răspuns scris și oral.      Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
   domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Motivul pentru care ANPC nu a răspuns în termen legal unei solicitări scrise  
a Comisarului-șef CRPC SVO Craiova, domnul Radu Preda 

 Stimate domn, 
 Printr-un memoriu pe careComisarul-șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-

Vest Oltenia Craiova, dl. Radu Preda, l-a adresat Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) 
și Membrilor Echipei de control constituită prin Ordinul ANPC nr. 403/2021 la data de 8 noiembrie 2021, acesta v-a 
comunicat următoarele (cităm): 

” Referitor la cele dispuse prin Ordinul domnului Președinte al ANPC (OdPANPC) mai sus menționat, prin care s-a 
dispus verificarea activității CRPC Regiunea Sus-Vest Oltenia Craiova în ultimele 12 luni anterioare datei începerii controlului, 

 Prin prezenta vă rog să luați act de următoarele aspecte și, în baza art. 2 alin. (2) din Ordin, după caz, să extindeți 
controlul: 

 Dețin această funcție publică de conducere din noiembrie 2014, în urma unui concurs organizat de Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici. În calitate de comisar-șef al CRPC Oltenia, dețin și calitățile de ordonator (terțiar) de credite și 
angajator la nivelul instituției. 

 Am fost evaluat în mod abuziv cu calificativul ”satisfăcător” pe anii 2018 și 2019, iar aceste abuzuri au fost definitiv 
anulate de instanță/ 

 Ulterior, după instituirea stării de urgență / alertă din 2020 încoace, am fost în mod sistematic detașat în diferite județe 
și localități din țară sau în municipiul București, în mod nelegal și abuziv, cu toate că am dovedit o stare precară a sănătății, 
Autoritatea le-a ignorat, punându-mi în pericol sănătatea, pentru care subsemnatul am solicitat efectuarea de demersuri 
administrative, parlamentare și chiar penale. 

 În dovedirea celor mai sus menționate, invoc și vă depun în copie: 
   1. Rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public petent întocmite pentru 

perioadele 28.03.2018 – 31.12.2018, respectiv, 08.08.2019 – 27.11.2019, emise de foștii Președinți ai ANPC Horia 
Constantinescu (care nu are nicio calitate morală să mă verifice în prezent, fiind dovedite actele nelegale anterioare săvârșite 
de acesta împotriva subsemnatului) și Eduardt Cozminschi, prin care petentul a fostevaluat cu calificativul ”satisfăcător” și 
care au fost anulate definitiv în instanță în Dosarul nr. 1969/63/2020, în care Tribunalul Dolj a emis Sentința nr. 1675/2020, iar 
Curtea de Apel Craiova Decizia nr.855/2021. 

   2. Ordinul nr. 118 / 12.03.2020, emis de fostul Președinte al ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care am fostdelegat să 
desfășor ”acțiuni comune” cu personalul din cadrul CRPC Regiunea Nord-Vest Cluj, imediat după declararea stării de urgență, 
în perioada 16.03 – 14.05.2020, motivul invocat fiind ”pentru eficientizarea activității” CRPC Regiunea NV Cluj. 
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 Dețin un înscris din care reiese că omologul meu din cadrul CRPC Regiunea NV Cluj solicitase un funcționar de 
execuție (comisar), pe un post de execuție vacant, și nu un funcționar de conducere, cu atât mai mult un șef de instituție cum 
este subsemnatul, iar faptul că Președintele Autorității m-a desemnat pe mine îl apreciez ca un abuz. 

 Comisariatul regional pentru protecţia consumatorilor Sud-Vest Oltenia, pe care îl conduc, este o entitate cu 
personalitate juridică, iar subsemnatul dețin funcția de Comisar-șef, care îmi conferă calitatea de ordonator terţiar de credite şi 
îndeplinesc în această calitate toate atribuţiile legale care îmi revin pentru comisariatul regional, în condițiile art. 7 din HG nr. 
700/2012, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 

 Comisariatele regionale, inclusiv CRPC-RSVOC, au în structură, potrivit legii, comisariate judeţene pentru protecţia 
consumatorilor, instituţii publice fără personalitate juridică, ce sunt coordonate de comisari-şefi adjuncţi, asimilaţi din punct 
de vedere salarial cu funcţia de conducere de şef serviciu sau şef birou, după caz. 

 Nesocotind complet aceste prevederi legale, prin Ordinul emis, mi s-a impus ca în doar 24 de ore să predau lucrările și 
bunurile care mi-au fost încredințate unui subaltern, domnul Manta Felix Daniel, actualul Secretar general interimar al ANPC, 
pe atunci comisar șef adjunct din cadrul Comisariatului județean Mehedinți, în vederea exercitării de către acesta, și nu de 
către subsemnatul, a atribuțiilor de serviciu specifice funcției publice de conducere și de ordonator de credite bugetare pe care 
o dețin, aspect de natură a ridica grave semne de întrebare privind buna credință a măsurii dispuse, atunci, ca și acum. 
Învederez încă o dată că, potrivit legii, comisarii șefi adjuncți au o funcție și rol de ”coordonare” strict la nivel județean a 
instituției fără personalitate juridică, similar unui șef serviciu sau șef birou, în timp ce subsemnatul deține o funcție și rol de 
conducere, iar printr-un astfel de ordin abuziv și ilegal, unei persoane cu rol de coordonare i s-a atribuit nejustificat o funcția 
de conducere a petentului, în timp ce subsemnatul a primit, contrar legii, atribuții de execuție. 

 În vederea aducerii la îndeplinire a ordinului nu mi s-a întocmit sau completat Fișa postului, ceea ce în opinia mea, 
arată caracterul excesiv și abuziv al măsurii dispuse. 

   3. Ordinul nr. 175 / 24.04.2020, emis de fostul Președinte al ANPC, Eduardt Cozminschi, pentru a efectua ”un 
control” la CRPC Oltenia și comisariatele județene din structura acestuia, constând în ”verificarea activității”  pentru ultimele 
12 luni anterioare datei începerii controlului, control efectuat în perioada 27-30.04.2020 și condus chiar de emitentul actului. 

 În urma misiunii de control nu au fost identificate probleme în gestionarea treburilor instituției, însă, rolul prezenței în 
instituție a însuși Președintelui Autorității a avut rolul de a mă intimida pe mine și pe subalterni și de a crea o stare de 
neîncredere. 

   4. Ordinul nr. 233 / 11.06.2020, emis de fostul Președinte al ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care am fost delegatsub 
amenințarea sancțiunilor disciplinare din Codul administrativsă fac parte dintr-un ”Grup de lucru” care să ”însoțească echipe 
de control” la operatori economici din București și județul Ilfov, sub coordonarea omologului meu, Comisarul-șef al CRPC 
Regiunea București - Ilfov, în perioada stării de alertă, 15.05 – 17.06.2020, motivul invocat fiind ”în vederea instituirii unei 
practici unitarela nivelul întregii țări”. 

 Prin acest Ordin, în mod abuziv și discreționar am fost scos din dispozitivul de comandă și conducere a instituției 
publice organizată la nivel regional și am fost situat sub nivelul funcționarilor de execuție din echipele de control din cadrul 
unei alte regiuni, CRPC Regiunea București – Ilfov, pe care eram obligat doar să-i ”însoțesc”. 

 În vederea aducerii la îndeplinire a ordinului nu mi s-a întocmit sau completat Fișa postului, ceea ce arată caracterul 
excesiv al măsurii dispuse. 

 În plus, prin emiterea acestui ordin sunt încălcate în mod abuziv dispozițiile art.6 alin. (3) pct. 1. dinOrdinul ANPC nr. 
214 / 20.05.2020, ce fusese recent emis. 

 Prin acest Ordin a fost aprobat Planul de acțiune pentru asigurarea activităților de bază la nivelul Autorității pentru 
Protecția Consumatorilor în situația producerii și declarării unei pandemii, iar la articolul mai sus citat se prevede prioritate 
maximăpentru telemuncă / munca la domiciliu pentru persoanele cu risc (boli cardio-vasculare, diabet, boli respiratorii cronice, 
hipertensiune, cancer, diferite alergii, femei gravide), adică exact cazul subsemnatului care, în loc să fiu protejat, am fost expus. 

   5. Ordinul nr. 280 / 25.06.2020, emis de fostul Președinte al ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care am fost delegat, în 
perioada stării de alertă, 29.06 – 10.07.2020, în cadrul ”Colectivului temporar” constituit la nivelul autorității, la sediul ANPC, 
București. 

 Am arătat mai sus ce presupune funcția subsemnatului, ansamblul de atribuții și responsabilități pe care eram chemat 
să le satisfac, precum și gravitatea unei asemenea măsuri excesive de a mă îndepărta de la conducerea instituției bugetare, 
chiar și temporar. 
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   6. Ordinul nr. 330 / 24.07.2020, emis de fostul Președinte al ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care am fost delegat, în 
perioada stării de alertă, 27.07 – 14.08.2020, în cadrul ”Colectivului temporar” constituit la nivelul autorității, la sediul ANPC, 
București. 

 Toate celelalte considerații mai sus expuse se mențin și de această dată. 
 Trebuie însă reținut că, deși fusesem recent externat din spital, la data de 9 iulie 2020, iar starea sănătății mele a fost 

adusă la cunoștința Președintelui de atunci al instituției, acest lucru nu a împiedicat emiterea Ordinului de delegare a 
subsemnatului. 

   7. Ordinulnr. 399 / 26.08.2020, emis de exPreședintele ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care am fost detașat, în 
perioada stării de alertă, începând chiar din ziua imediat următoare comunicării Ordinului emis,  adică în perioada 28.08 – 
27.09.2020, pe funcția publică vacantă de Comisar șef al CRPC Regiunea Centru, Brașov. 

 Nu exista niciun motiv întemeiat ca pe o funcție de conducere similară vacantă, să fie detașat un comisar șef de la 
comanda instituției pentru care are toate responsabilitățile legale, în loc de a fi numită o altă persoană, chiar prin promovare, în 
timp ce respectiva promovare să fie făcută, în lipsa mea, pe postul acestuia. Această măsură arată că, de fapt, în mod repetat 
conducerea ANPC a căutat să mă înlăture, chiar și temporar, de la conducerea instituției pe care sunt îndreptățit să o conduc, 
potrivit legii. 

   8. Ordinul nr. 400 / 26.08.2020, emis de Președintele ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care în perioada 28.08 – 
27.09.2020, pentru funcția publică de conducere de Comisar șef al CRPC SV Oltenia, ocupată de petent, s-a delegat dreptul de 
semnătură și reprezentare altei persoane: d-lui Felix Manta, actual Secretar general interimar al Autorității, pe atunci comisar 
șef adjunct, CJPC Mehedinți. 

 Din nou situația descrisă mai sus, în care îndepărtarea mea s-a produs în mod deliberat și repetat, spre a deschide calea 
unuia și aceluiași subaltern,care avea pe atunci o funcție de ”coordonare”, nu de conducere, ca și acum având o funcție 
interimară la conducerea ANPC, meritul său, în fața altor colegi din regiune (Olt, Gorj, Vâlcea, Dolj) fiind acela că este 
concitadinul ministrului Economiei de la acea vreme, care, la rândul său, era superiorul ierarhic al Președintelui ANPC, 
emitentului Ordinelor. 

   9. Adresa nr. 2414 / 26.08.2020, emisă de subsemnatul, adresată Președintelui de atunci al ANPC, Eduardt 
Cozminschi, prin care ceream revocarea Ordinului 399/2020, întrucât în perioada 01 – 30.09.2020, urma misiunea de audit 
financiar asupra contului de execuție a bugetului instituției pe care o conduc, misiune efectuată de Camera de Conturi Dolj. 

 Practic, chiar dacă subsemnatul deținea/deține funcția de Comisar șef, având calitatea de ordonator de credite bugetare, 
calitate în care trebuia să răspund direct și personal în fața auditorilor Curții de Conturi, Președintele de la acea vreme al 
Autorității, în mod abuziv și discreționar, a dorit îndepărtarea mea chiar și în perioada în care urma o astfel de misiune de audit. 

   10. Ordinul nr. 445 / 28.09.2020, emis de ex-Președintele APC, Eduardt Cozminschi, prin care am fost detașat, în 
perioada stării de alertă, începând chiar din ziua imediat următoare,  adică în perioada 29.09 – 31.12.2020, pe funcția publică 
vacantă de Comisar șef al CRPC Regiunea Sud(-Est), Galați. 

 Ordinul a fost atacat de mine la Tribunalul Dolj în vederea suspendării, în cauza care a făcut obiectul Dosarului nr. 
6798/63/2020, însă cauza a rămas fără obiect după ce, prin Ordinul nr. 448 / 28.09.2020 au fost încetate prevederile 
Ordinuluice fusese atacat, fără a se arăta motivele încetării, ceea ce dovedește din nou caracterul abuziv și discreționar al 
măsurii dispuse în dauna mea. Astfel, cauza a rămas fără obiect. 

   11. Ordinul nr. 446 / 28.09.2020, emis de exPreședintele ANPC, Eduardt Cozminschi, prin care în perioada 29.09 – 
31.12.2020, pentru funcția publică de conducere de Comisar șef al CRPC SV Oltenia, ocupată de mine, s-a delegat dreptul de 
semnătură și reprezentare altei persoane: d-lui Felix Manta, actualul Secretar general interimat al Autorității, pe atunci comisar 
șef adjunct, CJPC Mehedinți. 

 Povestea aceasta s-a repetat la nesfârșit cu comisarul șef adjunct cu rol de ”coordonare” pus în permanență pe funcția 
de comandă și conducere la nivel regional al instituției, pentru care, de cele mai multe ori exercita funcția de pe același scaun 
de adjunct, de la Drobeta Tr. Severin, și nu de la sediul central al instituției, din Craiova. După instalarea acestuia ca SG 
interimar al ANPC, este de așteptat ca abuzurile să continue, nicidecum să înceteze. 

   12. Ordinul nr. 112 / 14.04.2021, emis de actualul Președinte al ANPC, Claudiu Daniel Dolot, prin care am fost 
detașat, în perioada stării de alertă, pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 19.04 – 18.10.2021, pe funcția publică vacantă de 
Comisar șef al CRPC Regiunea Sud-Est, Galați. 

 În baza acestui Ordin, prin care de asemenea s-aîncălcat Planul de acțiune pentru asigurarea activităților de bază la 
nivelul Autorității pentru Protecția Consumatorilor în situația producerii și declarării unei pandemii, aprobat prin Ordinul 
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ANPC nr. 214 / 20.05.2020, m-am detașat la Galați, unde, pe data de 27 aprilie 2021, am fost luat cu Salvarea de la locul de 
muncă și dus la Spitalul Județean Galați, unde a fost confirmat COVID pozitiv. 

 Acest Ordin a fost suspendat în mod definitiv de instanță și astfel s-a curmat și acest abuz. 
   13. Ordinul nr. 113 / 14.04.2021, emis de actualul nostru Președinte al ANPC, domnul Claudiu Daniel Dolot, prin care 

în perioada 19.04 – 18.10.2021, pentru funcția publică de conducere de Comisar șef al CRPC SV Oltenia, ocupată de 
subsemnatul, a fost delegat dreptul de semnătură și reprezentare aceleiași persoane: d-lui Felix Manta, actualul SG-interimar al 
ANPC, pe atuncicomisar șef adjunct, CJPC Mehedinți. 

 Prin această hărțuială permanentă mi-a fost subminată autoritatea față de subordonați și personalul din ANPC, 
creându-mi-se o stare de neîncredere și îndoială în relațiile cu aceștia. 

 Vă rog prin prezenta să analizați și aspectele sesizate cu privire la împrejurările mai sus descrise, având în vedere că 
acestea au legătură cu respectarea prevederilor legale referitoare la organizarea, funcționarea și activitatea Comisariatului 
Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Regiunea Sud-Vest Oltenia Craiova, precum și la managementul desfășurat 
la nivelul acestei instituții publice în perioada indicată în Ordinul prin care s-a constituit Echipa de control, potrivit art. 3 din 
Ordin, și să îmi comunicați concluziile și rezultatul final al verificării acestor aspecte. 

 Solicit Echipei de control să sesizeze organele de cercetare penală cu privire la aspectele vizând abuzurile și 
ilegalitățile pe care vi le sesizez prin prezenta.” 

Având în vedere lipsa răspunsului ANPC în termen legal, vă adresăm următoarele întrebări: 
1. Cum explicați lipsa unui răspuns în termenul legal din partea ANPC la solicitarea scrisă a domnului Radu Preda, 

Comisarul-șef CRPC SVO Craiova, adresată acestei instituții la data de 8 noiembrie 2021 ? 
2.  Având în vedere cele dispuse prin OrdinulANPCnr. 118 / 12.03.2020, prin care petentul a fost delegat în cadrul CRPC 

Regiunea Nord-Vest Cluj, în perioada 16.03 – 14.05.2020, pentru eficientizarea activității respectivei instituții, dispunându-i-
se să predea lucrările și bunurile domnului Manta Felix Daniel, actualul Secretar general interimar al ANPC, pe atunci comisar 
șef adjunct din cadrul Comisariatului județean Mehedinți, în vederea exercitării de către acesta a atribuțiilor de serviciu 
specifice funcției publice de conducere și de ordonator de credite bugetare pe care petentul o deținea,  

 vă rugăm să ne comunicați:  
d) dacă în perioada mai sus menționată domnul Manta Felix Daniel a exercitat prerogativele funcției de comisar șef de la 

sediul CRPC Sud-Vest Oltenia din Craiova sau de la sediul CJPC Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, mai exact unde a 
semnat condica de prezență și unde a fost pontat în perioada respectivă  

e) dacă în acea perioadă atribuțiile funcției acestuia, de comisar șef adjunct la nivelul CJPC Mehedinți, au fost exercitate 
tot de domnia sa sau delegate unei alte persoane și, de asemenea,  

f) câte persoane au exercitat efectiv funcții de execuție în perioada menționată în cadrul CJPC Mehedinți; 
3. Având în vedere cele dispuse prin Ordinul ANPC nr. 400 / 26.08.2020, prin care în perioada 28.08 – 27.09.2020, 

pentru funcția publică de conducere de Comisar șef al CRPC SV Oltenia, ocupată de petent a fost delegat dreptul de semnătură 
și reprezentare d-lui Felix Manta Daniel, actual Secretar general interimar al Autorității, pe atunci comisar șef adjunct, CJPC 
Mehedinți,  

 vă rugăm să ne comunicați:  
d) dacă în perioada mai sus menționată domnul Manta Felix Daniel a exercitat prerogativele funcției de comisar 

șef de la sediul CRPC Sud-Vest Oltenia din Craiova sau de la sediul CJPC Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, mai exact 
unde a semnat condica de prezență și unde a fost pontat în perioada respectivă  

e) dacă în acea perioadă atribuțiile funcției acestuia, de comisar șef adjunct la nivelul CJPC Mehedinți, au fost 
exercitate tot de domnia sa sau delegate unei alte persoane și, de asemenea,  

f) câte persoane au exercitat efectiv funcții de execuție în perioada menționată în cadrul CJPC Mehedinți; 
4. Având în vedere cele dispuse prin OrdinulANPCnr. 446 / 28.09.2020, prin care în perioada 29.09 – 31.12.2020, 

pentru funcția publică de conducere ocupată de petent a fost delegat dreptul de semnătură și reprezentare d-lui Felix Manta 
Daniel, actualul Secretar general interimar al Autorității, pe atunci comisar șef adjunct, CJPC Mehedinți,  

 vă rugăm să ne comunicați:  
d) dacă în perioada mai sus menționată domnul Manta Felix Daniel a exercitat prerogativele funcției de comisar șef de la 

sediul CRPC Sud-Vest Oltenia din Craiova sau de la sediul CJPC Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, mai exact unde a 
semnat condica de prezență și unde a fost pontat în perioada respectivă  

e) dacă în acea perioadă atribuțiile funcției acestuia, de comisar șef adjunct la nivelul CJPC Mehedinți, au fost exercitate 
tot de domnia sa sau delegate unei alte persoane și, de asemenea,  
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f) câte persoane au exercitat efectiv funcții de execuție în perioada menționată în cadrul CJPC Mehedinți; 
5. Având în vedere cele dispuse prin OrdinulANPCnr. 113 / 14.04.2021, prin care în perioada 19.04 – 

18.10.2021, pentru funcția publică de conducere ocupată de petent a fost delegat dreptul de semnătură și reprezentare d-lui 
Felix Manta Daniel, actualul Secretar General interimar al ANPC, pe atuncicomisar șef adjunct, CJPC Mehedinți,  

 vă rugăm să ne comunicați:  
d) dacă în perioada mai sus menționată domnul Manta Felix Daniel a exercitat prerogativele funcției de comisar șef de la 

sediul CRPC Sud-Vest Oltenia din Craiova sau de la sediul CJPC Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, mai exact unde a 
semnat condica de prezență și unde a fost pontat în perioada respectivă  

e) dacă în acea perioadă atribuțiile funcției acestuia, de comisar șef adjunct la nivelul CJPC Mehedinți, au fost exercitate 
tot de domnia sa sau delegate unei alte persoane și, de asemenea,  

f)  câte persoane au exercitat efectiv funcții de execuție în perioada menționată în cadrul CJPC Mehedinți.  
6. Cum răspunde ANPC la solicitarea domnului Radu Preda, Comisarul-șef CRPC SVO Craiova, adresată acestei 

instituții la data de 8 noiembrie 2021 ? 
Solicit răspuns scris și oral.      Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Cartea de identitate secuiască 
Stimate domnule ministru, 
Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) are în intenție să introducă o carte de identitate secuiască, ce ar urma să aibă, pe 

lângă elemente clasice precum numele și domiciliul, și un angajament față de autonomia teritorială a așa-zisului ținut secuiesc. 
Comitetul permanent al consiliului a supus luni dezbaterii publice proiectul hotărâre privind introducerea cărții de 

identitate secuiești, conform agenției maghiare de presă Hirado. Potrivit wikipedia.org, în accepțiunea istorico-etnografică, 
regiunea din partea sud-estică a Transilvaniei, locuită în majoritate de secui (subgrup etnic maghiar cu o conștiință istorică 
aparte, cu specificități etnografice, respectiv de dialect) și, care cuprinde teritoriile fostelor scaune secuiești.Ținutul secuiesc 
este considerată regiunea istorică a României, situată în sud-estul Transilvaniei, într-o zonă locuită majoritar de secui, pe 
teritorii care aparțin administrativ în principal de județele Covasna, Harghita, o parte din Mureș, dar și din Alba, Bacău, Cluj și 
Neamț. Statul român nu recunoaște autonomia ținutului secuiesc, deși Camera Deputaților a adoptat tacit o hotărâre în acest 
sens, în aprilie 2020. 

Potrivit proiectului prezentat de Hirado, cartea de identitate secuiască poate fi obţinută de orice persoană de peste 18 ani 
care are domiciliul în ținutul secuiesc sau locuieşte în afara acestuia, dar se declară secui şi este de acord cu autonomia 
teritorială a ținutului secuiesc aşa cum se prevede în Statutul de autonomie elaborat de Consiliul Naţional Secuiesc.Cartea de 
identitate secuiască poate fi solicitată prin completarea unui formular, care trebuie să conţină numele şi prenumele 
solicitantului, data şi locul naşterii, domiciliul permanent şi sexul.Formularul va conţine în mod obligatoriu, în formă pre-
tipărită, angajamentul solicitantului faţă de autonomia teritorială a ținutului secuiesc. Documentul secuiesc ar conţine în mod 
lizibil doar numele şi secvenţa de cifre de identificare generate de sistem, celelalte date personale ar fi afişate într-un cod QR. 
Baza de date a cardurilor ar fi gestionată de o organizaţie sau instituţie desemnată de comitetul permanent al CNS. În 
preambulul proiectului de rezoluţie, CNS a reamintit: în cursul pregătirii autonomiei teritoriale a ținutului secuiesc, a elaborat 
până acum Statutul de autonomie al ținutului secuiesc, a trasat graniţele administrative externe şi interne ale ținutului secuiesc 
şi a creat simbolurile acestuia: steagul, stema şi simbolul prescurtat al ţinutului. 

În plus, CNS a declarat că limba regiunii este maghiara, a desemnat sărbătorile oficiale ale ținutului secuiesc (Ziua 
Libertăţii Secuieşti pe 10 martie şi Ziua Autonomiei ținutului eecuiesc în ultima duminică din octombrie) şi a avansat 
propunerea în urma căreia Marea Adunare a Administraţiilor Locale Secuieşti a declarat “Imnul secuiesc” imnul ținutului 
secuiesc. 

Solicit Ministerului Afacerilor Interne demararea de urgenţă a unei anchete asupra acestor demersuri ale organizațiilor 
coordonate de CNS.  Vă solicit să îmi comunicați ce măsuri ați întreprins în calitatea dvs. de ministru al internelor.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,            Deputat           

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministru al Sănătății 
 

Numărul de posturi pentru specializările Medicina dentară și Farmacie 
Stimate domnule ministru, 
În ultima dumneavoastră declarație ați afirmat nevoia suplimentării posturilor în cadrul specialităților deficitare pe țară 

în domeniul medicină. Deși necesitatea de suplimentare a acestor posturi este mult mai mare decât prevăd ultimele modificări 
legislative adoptate în luna iulie a anului curent, specializările Stomatologie și Farmacie au rămas pe dinafară (Ordonanța nr. 
18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului a fost modificată prin Legea nr. 212/2021 – art.3, alin.  2). 

Anul acesta au fost scoase la concurs 6 311 posturi în condițiile în care au fost înscriși la concurs peste 12 000 de 
candidați. Acest număr record de pretendenți, mai mare decât cel de anul trecut, reflectă dorința tinerilor de a profesa în 
domeniul Medicină.  

Dacă analizăm puțin numărul posturilor, observăm că specializărilor Medicină dentară și Farmacie li s-au alocat un total 
de 2277 de locuri, dintre care 1 190 locuri – Medicină dentară și, respectiv, 1 087 locuri – Farmacie.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să ne transmiteți punctual:  
1. Ce se va întâmpla cu restul absolvenților de Medicină dentară și Farmacie care nu au putut dobândi un post pentru a 

profesa în domeniul specializării lor?  
2. Care este sprijinul acordat de câtre Ministerul Sănătății absolvenților care își deschid cabinete private din cauza lipsei 

de posturi?  
3. Pe ce se bazează criteriul de suplimentare a locurilor la Medicină? 
4. Cum solutionam problema unui numar egal si nediscriminatoriu, intre studentii cu profil stomatologic si cei de la 

medicina generală, referitor la un numar egal taxa/buget, raportat la numarul concuretilor?  
5. Majorarea cu 25% a taxei de participare la concursul de rezidențiat, privind contextul pandemic, instabilitatea 

financiară și lipsa de predictibilitate, duce la demotivarea viitorilor specialiști. Ce explicații suplimentare ne puteți oferi cu 
privire la Ordinul nr.1697 emis în data de 05.10.2020? 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,        Deputat 

Ciprian-Titi Stoica 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu,  ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Studiului de Fezabilitate pentru tronsonul Târgu Mureș- Târgu Neamț, parte  
din Autostrada Unirii A8 predat incomplet la al treilea termen 

Stimate domnule ministru, 
În răspunsul Cabinetului de Ministru nr. 9036 din 30.09.2021 la întrebarea înregistrată la Departamentul pentru Relația 

cu Parlamentul nr. 8534/DRP/2021, având ca obiect “Respingerea Studiului de Fezabilitate pentru tronsonul Târgu Mureș- 
Târgu Neamț, parte din Autostrada Unirii A8”, s-a precizat faptul că un nou termen de predare al Studiului de Fezabilitate 
pentru Autostrada Târgu-Mureș - Târgu Neamț a fost stabilit pentru data de 07.08.2021.  

Conform comunicării CNAIR, prestatorul Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial S.A a predat un Studiu de 
Fezabilitate incomplet și la al treilea termen. Deasemenea, în răspunsul furnizat, ați precizat că veți aplica o penalizare de 
0,01%  pe zi din prețul contractului, până la îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor.   

Având în vedere că opinia publică este indignată de această veste și că acest obiectiv de interes național trebuie să fie 
demarat în cel mai scurt timp, vă rog să precizați dacă ați demarat prodedurile de aplicare a penațităților către prestator. 
Totodată vă rog să precizați dacă aveți în vedere schimbarea prestatorului și care sunt soluțiile pe care le propuneți pentru ca 
acest Studiu de Fezabilitate să fie finalizat în cel mai scurt timp. Menționez că acceptarea unui al patrulea termen pentru 
predare a studiului de Fezabilitate acestui prestator este inacceptabil.    

 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
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Adresată domnului Vlad Stoica, președintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) 

Situația personalului și a organizării ANCOM 
Stimate domnule președinte, 
1. Potrivit OUG 22/2009 (Art. 18, pct 6) privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații,  "Salariații ANCOM nu pot deține acțiuni sau părți sociale la societățile comerciale cu obiect de activitate în 
domeniul comunicațiilor electronice, al serviciilor poștale, audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în 
competența ANCOM și nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăți" 

În acest sens, vă rog să precizați dacă există în prezent angajați care dețin acțiuni, părți sociale, funcții de conducere în 
organele unor societăți comerciale care intră sub incidența activității ANCOM, ținând cont inclusiv de activitățile de control pe 
piața echipamentelor electronice și de telecomunicații pe care o desfășoară personalul ANCOM. 

  Vă rog să țineți cont în răspunsul dumneavoastră și de prevederile contractului colectiv de muncă (dacă există o 
reglementare în acest sens) și de orice alt document intern al instituției. 

 De asemenea, considerați că este etic și moral ca un angajat ANCOM, care nu se supune legislației privind salarizarea 
în instituțiile bugetare, adică beneficază de un salariu cu mult peste media din unitățile publice din România, să desfășoare și 
activități private, mai ales dacă acestea se derulează în domenii care au legătură sau sunt apropiate de cele ce intră sub 
incidența legislației ANCOM? Există vreo structură în instituția dumneavoastră ce veghează la evitarea riscurilor privind 
eventualele conflicte de interese, având în vedere faptul că o bună parte din personalul ANCOM deține legitimație de control 
în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, vamale și a pieței echipamentelor? Ați avut sesizări în legătură cu 
eventuale situații de acest gen?Dacă da, cum le-ați soluționat, ținând cont de Codul de etică și conduită profesională al 
ANCOM - 3.8, Conflictul de interese? 

 2. Vă rugăm să ne prezentați o situație cu dinamica angajărilor în ANCOM, începând din anul 2015 și până în prezent, 
diferențiată între sediul central și structurile ANCOM din teritoriu -  cele cinci Direcții Regionale și Oficiile Județene. În acest 
sens, vă rog să precizați dacă activitățile de monitorizare și control - derulate în principal în teritoriu - au crescut în volum și 
dacă s-au diversificat, în ultimii șase ani. 

 3. Vă rog să ne explicați de ce în cadrul ANCOM există două structuri diferite de consilieri ai demnitarilor, de 
specialitate și personali. Care este diferența dintre cele două structuri, ce activități principale au consilierii de specialitate și ce 
activități au cei personali? 

 4. Chiar dacă legislația nu interzice decât celor trei demnitari - președinte, vicepreședinți - să dețină calitatea de 
membru de partid, vă rugăm ne prezentați o situație cu anagajații ANCOM cu funcții de decizie și conducere - potrivit 
organigramei - care au calitatea de membri de partid, acest lucru fiind probabil evidențiat și în declarațiile de interese pe care le 
depun anual angajații ANCOM, adică discutăm despre informații publice. În acest sens, vă rugăm să ne comunicați dacă există 
poziții strategice în ANCOM, ținând cont de specificul instituției - ocupate de membri de partid și dacă da, considerați că 
aceștia pot să fie tot timpul obiectivi în demersurile lor, având în vedere că discutăm despre o autoritate de reglementare și 
control pe mai multe domenii, unde există și o componentă strategică a statului român? Aici nu vorbim despre funcții 
numite/alese politic, ci despre poziții în interiorul arbitrului național telecom! Iar un arbitru, mai ales că vorbim despre o 
instituție, trebuie să fie imparțial, pentru a veni în beneficiul utilizatorului final, adică al fiecărui cetățean român. 

Solicit răspuns in scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Sprijinirea antreprenoriatului românesc 
Stimate domnule ministru, 
Efectele pandemiei, dublate de o legislație în domeniu lipsită de predictibilitate și de întârzierile mari în plata ajutoarelor 

de stat au adus antreprenorii în pragul falimentului, multe dintre micile afaceri de familie dispărând, deja, de pe piață, spre 
exemplu.   

Desigur, dacă România s-ar fi dezvoltat după fiecare promisiune din programele de guvernare din ultimii 30 de ani, 
situația ar fi fost alta, dar, cum, în realitate, nu este așa, vă rog să-mi precizați următoarele: 

1. Care sunt masurile de sprijin efectiv, din punct de vedere fiscal-bugetar pe care le aveți în vedere pentru sprijinirea 
antreprenoriatului romanesc? 

2. Dacă luati în calcul taxarea la sursă - în țara unde își desfășoară activiatea companiile și corporațiile? 
 Cu mulțumiri,      

Deputat 
Silviu-Titus Păunescu 

*** 
 

 Interpelare 
 
Adresată:  domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministru al Transporturilor și Infrastructurii 
De către: Ciprian-Titi Stoica, deputat 
Obiectul interpelării: Măsuri urgente pentru ameliorarea situației dezastruoase privind materialul rulant al SNTFC ”CFR 
Călători” S.A. 
 

Stimate domnule ministru, 
În prezent, rețeaua feroviară din România se confruntă cu un deficit accentuat de vagoane de călători, în condițiile 

diminuării sistematice a parcului de material rulant în ultimii ani, dar și a creșterii numărului biletelor de călătorie emise. 
Prin HG 42/2017, Guvernul acorda gratuitate la achiziționarea biletelor de tren pentru studenții înscriși la cursuri cu 

frecvență la zi. Astfel, din datele puse la dispoziție de CFR Călători, numărul biletelor emise în 2017 a crescut cu peste 30%. 
Odată cu fluxul de călători ar fi trebuit să crească și capacitatea trenurilor, pentru a nu se ajunge la supraaglomerare și la 
probleme legate de confortul și siguranța călătorilor, însă numărul vagoanelor nu doar că nu a crescut, ci a început să se 
diminueze. Conform rapoartelor anuale de activitate ale CFR Călători: 

În 2017 rulau 1 426 de trenuri pe întreaga rețea feroviară din România.  
În 2018, numărul lor scădea cu 4,3%, la 1 366. 
În 2019 mai circulau doar 1 329 de trenuri.  
În 2020, au circulat, în medie, doar 1 175 de trenuri ale CFR Călători.  
Chiar dacă 2020 a fost an pandemic, circumstanța nu este una atenuantă, deoarece parcul de vagoane al CFR Călători a 

rămas într-un stadiu deplorabil. 
În 2018, parcul activ număra doar 797 de vagoane. Fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii, Lucian Șova, 

declara în 2018 că numărul vagoanelor vagoanelor pe care CFR Călători ar trebui să-l aibă în circulație era de 1 200. 
Succesorul său în funcție, Răzvan Cuc, promitea 300 de vagoane modernizate până la sfârșitul lui 2019.  

Niciuna din aceste promisiuni nu s-a materializat. Abia în 2020 au fost reparate aproape 200 de vagoane (deși programul 
de reparații al CFR Călători pe 2020 prevedea oficial peste 700 de vagoane), iar parcul a crescut la 1 028 tocmai în decembrie 
2020. 

La nivel declarativ, CFR a scos multe vagoane din circulație pe motiv că nu pot acoperi vitezele propuse pe anumite 
linii. Însă aceste viteze sunt oricum departe de a putea fi atinse, din cauza stării deplorabile a rețelei de căi ferate din România. 
Anul trecut, se circula cu frâna trasă în 437 de zone din țară, iar 60% dintre aceste restricții obligau trenurile să circule cu mai 
puțin de 40 km/h, fapt ce atrage și întârzieri de mii de ore pe an.  

Tot anul trecut, s-au reparat doar 21 de km de cale ferată în România, iar suma alocată de la bugetul de stat către CFR 
pentru repararea șinelor, podurilor și tunelurilor de pe calea ferată a fost doar 144 de milioane de lei. Anul 2020 nu este însă 
singurul an în care căile ferate au fost subfinanțate. An de an, banii de la stat au acoperit doar 56% din necesarul de lucrări de 
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întreținere, ceea ce reprezintă sub 20% din necesarul de reparații și doar 2,5% din necesarul de lucrări de reînnoire a șinelor. 
Aceste date apar negru pe alb inclusiv în strategia de dezvoltare feroviară 2021-2025.  

Observăm, astfel, o fractură evidentă de logică. Pe de-o parte vagoanele sunt scoase din circulație pe motiv că nu pot 
acoperi vitezele propuse pe anumite linii, dar pe de altă parte nu există o alternativă viabilă, iar liniile rămân în același stadiu 
dezastruos de dezvoltare. Deși strategiile feroviare și rapoartele de activitate ale CFR Călători promit sistematic modernizarea 
și repararea materialului rulant existent și achiziționarea de material rulant modern, realitatea se află mult sub obiectivele 
asumate pe hârtie.  

Acest fapt înseamnă că vagoanele ar putea fi lăsate în circulație cel punțin până când situația infrastructurii feroviare se 
va schimba, deoarece este nevoie de material rulant acum, nu în 2026, 2027 sau 2030. Călătorii au nevoie de un minimum de 
confort și siguranță acum, nu peste cinci sau zece ani.  

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți punctual: 
1. Numărul actual de vagoane și locomotive care constituie materialul rulant al SNTFC ”CFR Călători” S.A., precum și 

numărul mediu de trenuri care circulă pe zi pe căile ferate ale României. 
2. Ce măsuri concrete veți întreprinde, ca ministru de resort, pentru asigurarea unui număr de vagoane de călători adecvat 

și adaptat fluxului de călători în timp real, acum, până ce liniile vor fi modernizate. 
3. Ce proiecție bugetară aveți în vedere pentru anul 2022 suficientă pentru a acoperi costurile necesare atât reparării, cât 

și modernizării materialului rulant existent și dacă ați avansat oficial aceste propuneri Guvernului în procesul de elaborare a 
proiectului Legii bugetului de stat pentru anul viitor. 

4. Dacă Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) conține și proiecte care vizează dezvoltarea rețelei feroviare 
din România, repararea liniilor de cale ferată sau reînnoirea și lărgirea parcului de material rulant (în special vagoane de 
călători). În cazul unui răspins pozitiv, vă rugăm să specificați care care sunt sumele alocate fiecăruia dintre aceste proiecte. 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră oral și în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

*** 
  

 


