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Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
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   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 

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 30.06.2022) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1905 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 436 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 344 

395 

– votate  
 

393 

             din care: - înaintate la Senat      31 

                            - în procedura de promulgare 97 

                            - promulgate* 160 

                            - respinse definitiv 105 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1509 

a) pe ordinea de zi 404 

b) la comisii  
 

1077 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

8 

3) Desesizări 12 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor  

          (în faza de prezentare la Biroul Permanent) 18 

 
 

  Cele 393 de iniţiative legislative votate privesc: 
                             163 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
                                  91 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  15 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  57 de proiecte de legi 
                         230 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 193 de legi, dintre care 33 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

 

Şedinţele din zilele de luni, 27, marți, 28 și miercuri, 29 iunie 2022 
 

     
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 83  

- la vot final 5 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         52               

56        

   - votate 56 
 

                      - la Senat   4 
 

                      - la promulgare 50 

                      - respinse definitiv   2 

Retrimise la comisii 2 
 

 
 
 
   Cele 56 de iniţiative legislative votate privesc: 
Nnn      35 de proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                       13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                              1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                       21 de proiecte de legi 
Nnnn         21 de propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în ședința  
din 29 iunie 2022, condusă de domnul Președinte Ion-Marcel Ciolacu 

 
 

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

1.  PL-x 172/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri 
referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor 
sectoriale  
 

2.  PL-x 194/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență și a altor acte normative  
 

3.  PL-x 261/2022 - Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor 
europene  
 

4.  PL-x 198/2022 - Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale 
aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea 
formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2022 pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de 
intrare în România  
 

5.  PL-x 174/2022 - Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne  
 

6.  PL-x 279/2022 - Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de şedere 
eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor    
             

7.  PL-x 499/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, pentru 
modificarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și pentru modificarea art.25 alin.(1) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora  
 

8.  PL-x 294/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de 
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice   
 

9.  Pl-x 175/2022 - Lege pentru modificarea art.363 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ  

 
10.  PL-x 385/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2020 pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și 
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat 
pentru susținerea activității   IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19     
 

11.  PL-x 37/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea 
supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenţa 
efectivă a copiilor în unităţile de învățământ şi în unităţile de educație timpurie antepreşcolară, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2  
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12.  PL-x 490/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și 

funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România  
 

13.  PL-x 407/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital   
 

14.  PL-x 415/2022 - Lege privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de 
Interoperabilitate  
 

15.  PL-x 73/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte 
normative  
 

16.  PL-x 259/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 
2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996  
 

17.  PL-x 546/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate  
 

18.  PL-x 408/2022 - Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a contribuţiei publice naţionale, 
pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2021-2027  
 

19.  PL-x 205/2022 - Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989  
 

20.  PL-x 400/2021 - Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de 
soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea 
Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
şi a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca 
urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 
Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte normative  
 

21.  PL-x 716/2018 - Legea tinerilor  
 

22.  PL-x 230/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială  
 

23.  PL-x 352/2022 - Lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor  
 

24.  PL-x 234/2022 - Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România  
 

25.  PL-x 374/2022 - Lege privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul financiar  
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26.  PL-x 19/2022 - Lege privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”  
 

27.  PL-x 165/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie  
 

28.  PL- x  232/2021/2022 - Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 
 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.56 din                               16 februarie 2022, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.367  din 13 aprilie 2022  
 

29.  PL-x 349/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea 
preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

 
30.  PL-x 224/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice  
 

31.  PL-x 218/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea 
cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu 
medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul sănătății  
 

32.  PL-x 356/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991  
 

33.  PL-x 333/2022 - Lege privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval  
 

34.  PL-x 199/2022 - Lege pentru anularea unor obligații fiscale  
 

35.  PL-x 350/2022 – Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

36.  PL-x 280/2022 – Lege pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind 
interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora   
 

37.  PL-x 351/2022 – Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, a Legii nr.74/2015 
privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi a Legii nr.24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă  
 

38.  PL-x 195/2022 – Lege pentru modificarea art.183 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 
a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal  
 

39.  PL-x 149/2019 – Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și de completare a 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții  
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40.  PL-x 531/2021 – Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991  
 

41.  PL-x 257/2022 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de 
control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare  
 

42.  PL-x 426/2020 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2020 pentru 
implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru 
acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii  
 

43.  PL-x 219/2022 – Lege privind protecția avertizorilor în interes public 
               

44.  PL-x 409/2022 – Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală         
 

45.  PL-x 474/2021 – Legea acvaculturii  
 

46.  PL-x 190/2022 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea 
art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat  
 

47.  PL-x 353/2022 – Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din 
domeniul justiției instituite pe perioada  stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor 
pandemiei de COVID-19  
 

48.  Pl-x 402/2021 – Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice  
 

49.  PL-x 133/2022 – Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative 
cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului   
 

50.  PL-x 406/2022 – Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare  a Regulamentului (UE) 2020/1503 
al Parlamentului European şi al Consiliului din   7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de 
finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 
2019/1937  
 
 

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

spre dezbatere Senatului: 

 

1. PL-x 247/2022 - Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului 
Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022  
 

2. Pl-x 167/2022 - Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor 
militare  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

( la data de  30  iunie 2022 ) 
 

I.  În perioada  28  –  30 iunie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 43 rapoarte, din care 4 rapoarte 
suplimentare și  1 raport comun pentru sedințele comune cu Senatul.                . 

Comisiile permanente au depus  76 avize. 
Cele 43 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare                                 39 
♦ rapoarte de respingere      4 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțede urgență ale Guvernului    12  
♦ Ordonanțe ale Guvernului       3 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative     28  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1065 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  128 pentru raport 

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

ordinară a anului 2022.  

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  1133  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 363 

♦ rapoarte suplimentare 
73 36 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 13 

TOTAL 721 412 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 28 – 30  iunie  2022 

I. Comisia economică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 259/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.46/2022 
privind măsurile de 
punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 
2019/452 al 
Parlamentului 
European şi al 
Consiliului din 19 
martie 2019 de stabilire 
a unui cadru pentru 
examinarea investiţiilor 
străine directe în 
Uniune, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
industrii și Comisia 
pentru apărare 

Stabilirea la nivel naţional a cadrului normativ privind 
examinarea investiţiilor străine directe, stabilirea punctului 
naţional de contact pentru cooperarea cu statele membre şi 
Comisia Europeană, pragurile şi domeniile de activitate 
ale investiţiilor pentru ca acestea să fie supuse autorizării, 
informaţiile care trebuie să fie incluse obligatoriu în 
cererea de autorizare, tipurile de decizii care vor fi emise, 
precum şi elementele care se iau în considerare în 
emiterea unei decizii privind autorizarea sau respingerea 
unei investiţii străine directe, posibilitatea autorizării cu 
angajamente asumate de către investitorul străin, prevederi 
privind confidenţialitatea informaţiilor primite, 
posibilitatea exercitării dreptului la apărare, sancţiuni în 
cazul nerespectprii prevederilor legale 

Guvern 
21.06.22 
27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(331/R din 
28.06.22) 

2 PLx 230/2022 
PLx 78/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.33/2022 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.219/2015 privind 
economia social 
 
 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 vizând, în 
principal, redefinirea domeniului economiei sociale, 
completarea categoriilor de persoane juridice care pot fi 
întreprinderi sociale, completarea principiilor care stau la 
baza economiei sociale cu principiul privind procesul 
decizional transparent şi responsabil în interesul 
colectivităţii pe care o serveşte, actualizarea rolului 
economiei sociale în dezvoltarea comunităţilor locale, 
crearea de locuri de muncă, dezvoltarea incluziunii şi 
coeziunii sociale, tranziţia către economia circulară şi 
inovarea socială, implicarea persoanelor din grupul 

 
 

Guvern 
 

 
44 parlam. 

5.04.22 
20.06.22 
27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(333/R din 
28.06.22) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiect de Lege pentru 
modificarea art.6 din 
Legea nr.219/2015 
privind economia 
social – raport comun 
cu Comisia pentru 
industrii și Comisia 
pentru muncă 
 

vulnerabil în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi 
economice, introducerea întreprinderilor sociale ca 
beneficiar al mecanismelor de sprijinire, dezvoltate de 
către autorităţile locale, modificarea condiţiilor de 
acordare a atestatului de întreprindere socială, fiind 
diminuat procentul alocat rezervei statutare sau realizării 
scopului social la minimum 70% din profitul/excedentul 
realizat, revizuirea obligaţiilor întreprinderilor sociale 
privind termenul de comunicare a raportului de activitate 
anual şi realizarea accesului persoanelor interesate la 
documentele pe care acestea le transmit agenţiei de 
ocupare, la cerere, reglementarea modului de renunţare la 
statutul de întreprindere socială care se poate face prin 
notificarea agenţiei de ocupare, modificarea criteriilor de 
acordare a certificatului de întreprindere socială de inserţie 
prin eliminarea cumulului privind procentul de 30% din 
personalul angajat şi timpul de lucru cumulat al acestor 
angajaţi, fiind prevăzută condiţia alternativă de realizare a 
acestui procent în vederea stimulării înfiinţării de noi 
întreprinderi sociale de inserţie, măsuri de finanţare a 
întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de 
inserţie şi mecanisme de sprijinire şi încurajare a acestora, 
introducerea posibilităţii ca întreprinderile sociale să 
beneficieze de subvenţiile prevăzute la art.80 şi 85 din 
Legea nr.76/2002, subvenţionarea cheltuielilor cu 
formarea profesională pentru angajaţii care aparţin 
grupului vulnerabil, în procent de 50% din cheltuielile cu 
serviciile de formare profesională, din bugetul pentru 
şomaj, completarea atribuţiilor compartimentului de 
economie socială din cadrul agenţiilor pentru ocuparea 
forţei de muncă, modificarea structurii CNES, prin 
reducerea numărului de membri la 8, completarea 
Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale cu 
date privind contractele de voluntariat 
Modificarea art.6 din Legea nr.219/2015, în sensul ca 
definiţia grupului vulnerabil să se refere în mod expres şi 
la persoanele sau familiile care prezintă riscul de a-şi 
pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, 
în conformitate cu strategiile naţionale aferente diferitelor 
domenii care vizează grupuri vulnerabile sau 
dezavantajate/defavorizate în ocupare, educaţie, sănătate, 
locuire sau altele asemenea. Totodată, se preconizează ca 



 

apartenenţa la grupul vulnerabil să poată fi dovedită prin 
acte eliberate inclusiv de structurile independente de 
exercitare a profesiei de asistent social. 

3 Plx 606/2021 

Propunere legislativă 
pentru protejarea 
românilor şi 
întreprinderilor 
româneşti de creşterile 
de preţuri la energie 
electrică şi gaze 
naturale – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget, Comisia 
pentru industrii și 
Comisia pentru 
turism 

Instituirea unor măsuri cu caracter temporar, în vederea 
protejării consumatorilor ca urmare a creşterii preţurilor la 
energie electrică şi gaze naturale 

48 paralam. 

1.03.22 
3.03.22 
22.03.22 
4.05.22 

Raport de 
respingere 
(335/R din 
28.06.22) 

4 PLx 374/2022 

Proiect de Lege privind 
obligaţiunile garantate, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
financiar – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Stabilirea cadrului general şi a condiţiilor pentru 
emisiunea de obligaţiuni garantate de către emitenţi, 
persoane juridice române, precum şi reglementarea 
drepturilor şi obligaţiilor conferite de acestea deţinătorilor 
lor. Potrivit proiectului, acesta stabileşte cerinţele privind 
emisiunea de obligaţiuni garantate, caracteristicile 
structurale ale obligaţiunilor garantate, supravegherea 
publică a emitenţilor de obligaţiuni garantate, precum şi 
cerinţele de publicare în ceea ce priveşte obligaţiunile 
garantate. Iniţiativa vizează transpunerea parţială în 
legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/2162 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 
2019 privind emisiunea de obligaţiuni garantate şi 
supravegherea publică a obligaţiunilor garantate şi de 
modificare a Directivelor 2009/65/CE şi 2014/59/UE 

Guvern 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente  
(337/R din 
28.06.22) 

5 PLx 73/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului 
nr.143/2021 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
energiei electrice şi a 
gazelor naturale 
nr.123/2012, precum şi 

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 
2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 
iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de 
energie electrică şi de modificare a Directivei 
2012/27/UE. 

Guvern 
15.06.22 
27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(338/R din 
28.06.22) 



 

pentru modificarea 
unor acte normative – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
industrii 

6 PLx 349/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.64/2022 
privind ajustarea 
preţurilor şi a valorii 
devizelor generale în 
cadrul proiectelor 
finanţate din fonduri 
externe nerambursabile 
– raport comun cu 
Comisia pentru buget, 
Comisia pentru 
industrii și Comisia 
pentru administrație 

Reglementarea unor măsuri pentru ajustarea preţurilor 
necesare actualizării costurilor investiţiei în contractele de 
achiziţie publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, 
precum şi în alte categorii de contracte, respectiv ajustarea 
devizelor generale de investiţii în cadrul contractelor 
finanţate care au asigurate sursele financiare, parţial sau 
integral, din fonduri externe nerambursabile. Totodată, 
prin proiect se reglementează metodologia de ajustare a 
preţurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în 
cadrul contractelor de achiziţie publică/contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru, precum şi a altor categorii de 
contracte. Costurile investiţiilor pentru proiectele de 
infrastructură publică, respectiv devizele generate de 
investiţii pentru proiectele a căror procedură de atribuire 
nu a început sau pentru cele a căror proceduri de atribuire 
sunt reluate se pot actualiza cu indicii de cost în 
construcţii total, utilizând ca an de referinţă, anul 2022 

Guvern 27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(349/R din 
28.06.22) 

7 PLx 474/2021 

Proiectul Legii 
acvaculturii – raport 
comun cu Comisia 
pentru agricultură și 
Comisia pentru mediu 

Stabilirea cadrului legal privitor la activitatea de 
acvacultură şi de comercializare a produselor obţinute din 
acvacultură, în scopul asigurării competitivităţii acestei 
activităţi, în acord cu normele şi exigenţele europene în 
domeniu 

48 parlam. 28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(361/R din 
28.06.22) 

 
II. Comisia pentru pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 606/2021 

Propunere legislativă pentru 
protejarea românilor şi 
întreprinderilor româneşti de 
creşterile de preţuri la energie 
electrică şi gaze naturale – raport 
comun cu Comisia economică, 
Comisia pentru industrii și 
Comisia pentru turism 

Instituirea unor măsuri cu caracter temporar, în 
vederea protejării consumatorilor ca urmare a 
creşterii preţurilor la energie electrică şi gaze 
naturale 

48 paralam. 

1.03.22 
3.03.22 
22.03.22 
4.05.22 

Raport de 
respingere 
(335/R din 
28.06.22) 



 

2 PLx 374/2022 

Proiect de Lege privind 
obligaţiunile garantate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul 
financiar – raport comun cu 
Comisia economică 

Stabilirea cadrului general şi a condiţiilor pentru 
emisiunea de obligaţiuni garantate de către 
emitenţi, persoane juridice române, precum şi 
reglementarea drepturilor şi obligaţiilor conferite 
de acestea deţinătorilor lor. Potrivit proiectului, 
acesta stabileşte cerinţele privind emisiunea de 
obligaţiuni garantate, caracteristicile structurale ale 
obligaţiunilor garantate, supravegherea publică a 
emitenţilor de obligaţiuni garantate, precum şi 
cerinţele de publicare în ceea ce priveşte 
obligaţiunile garantate. Iniţiativa vizează 
transpunerea parţială în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 2019/2162 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2019 
privind emisiunea de obligaţiuni garantate şi 
supravegherea publică a obligaţiunilor garantate şi 
de modificare a Directivelor 2009/65/CE şi 
2014/59/UE 

Guvern 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(337/R din 
28.06.22) 

3 PLx 400/2021 

Proiect de Lege privind stabilirea 
unor măsuri în vederea finalizării 
procedurilor administrative de 
soluţionare a cererilor aflate pe 
rolul comisiilor judeţene, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti pentru aplicarea Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940 şi a 
Legii nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a 
stării de război şi a aplicării 
tratatului de Pace între România 
şi Puterile Aliate şi Asociate, 

Adoptarea de măsuri în vederea finalizării 
procedurilor administrative de soluţionare a 
cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea 
Legii nr.9/1998. Potrivit expunerii de motive, 
proiectul vizează introducerea atribuţiei Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de a 
soluţiona dosarele din punct de vedere al existenţei 
şi întinderii dreptului la despăgubiri, în termen de 
60 luni de la data intrării în vigoare a legii, şi 
eliminarea competenţei de control a hotărârilor 
comisiilor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi a 
Legii nr.90/2003. Totodată, se modifică şi 
modalitatea de calcul a despăgubirilor ce urmează a 
se acorda pentru terenurile intravilane pentru care 
au fost formulate cereri în temeiul Legii nr.9/1998, 
aceasta urmând a se stabili prin raportare la valorile 
şi limitele prevăzute în anexele acestui act 
normativ 

10 deputați 28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(339/R din 
28.06.22) 



 

semnat la Paris la 10 februarie 
1947 şi pentru modificarea unor 
acte normative – Raport comun 
cu Comisia juridică 

4 PLx 406/2022 

Proiect de Lege privind stabilirea 
unor măsuri de punere în aplicare 
a Regulamentului (UE) 
2020/1503 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 7 
octombrie 2020 privind furnizorii 
europeni de servicii de finanţare 
participativă pentru afaceri şi de 
modificare a Regulamentului 
(UE) 2017/1129 şi a Directivei 
(UE) 2019/1937 

Stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 
privind furnizorii europeni de servicii de finanţare 
participativă pentru afaceri şi de modificare a 
Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei 
(UE) 2019/1937. Regulamentul a fost elaborat cu 
scopul de a promova serviciile de finanţare 
participativă la nivel transfrontalier, pentru a 
facilita exercitarea libertăţii de a presta şi de a 
beneficia de aceste servicii pe piaţa internă UE, 
având în vedere faptul că la nivelul mai multor 
state membre există deja un cadru naţional de 
reglementare a finanţării participative, adaptat la 
caracteristicile şi nevoile pieţelor locale şi ale 
investitorilor locali, iar diferenţele dintre normele 
de drept intern ale ficărui stat membru sunt de 
natură să obstrucţioneze prestarea transfrontalieră 
de servicii de finanţare participativă, având un 
efect direct asupra funcţionării pieţei interne a 
Uniunii Europene pentru aceste servicii 

Guvern 28.06.22 

Raport de 
aprobare 

(340/R din 
28.06.22) 

5 PLx 407/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2012 privind 
organismele de plasament 
colectiv în valori mobiliare şi 
societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.297/2004 privind piaţa de 
capital 

Transpunerea integrală în legislaţia naţională a 
prevederilor Directivei (UE) 202111270 a Comisiei 
din 21 aprilie 2021 de modificare a Directivei 
2010I43IUE în ceea ce priveşte riscurile legate de 
durabilitate şi factorii de durabilitate de care 
trebuie să ţină seama organismele de plasament 
colectiv în valori mobiliare (OPCVM). Potrivit 
expunerii de motive, modificările şi completările 
aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2012, sunt necesare în vederea 
alinierii/actualizării regulilor şi procedurilor 
aplicabile SAI/societăţilor de investiţii 
autoadministrate contemplate, cu prevederile 
directivei europene cu privire la riscurile legate de 
durabilitate şi factorii de durabilitate de care 
trebuie să ţină seama organismele de plasament 

Guvern 28.06.22 

Raport de 
aprobare 

(341/R din 
28.06.22) 



 

colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum 
sunt transpuse prin proiectul de lege. De asemenea, 
proiectul vizează asigurarea unor condiţii de 
concurenţă echitabile, conferind în acelaşi timp o 
protecţie uniformă investitorilor 

6 PLx 408/2022 

Proiect de Lege privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor 
Interreg şi a contribuţiei publice 
naţionale, pentru obiectivul 
„Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2021-
2027 

Crearea cadrului legal cu privire la modul de 
alocare a fondurilor Interreg şi a contribuţiei 
publice naţionale, în bugetul instituţiilor implicate 
în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru 
obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, 
precum şi pentru stabilirea circuitelor financiare ale 
programelor Interreg pe care România le 
gestionează, în calitate de autoritate de 
management/autoritate naţională. Astfel, în 
proiectul vizează modul de cuprindere a sumelor 
reprezentând contribuţia naţională în documentele 
bugetare, precum şi a fondurilor Interreg primite de 
România în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene, fiind specificate tipurile de sume necesar 
a fi cuprinse în bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei în vederea 
asigurării unei bune gestiuni financiare a acestor 
fonduri. Având în vedere faptul că, prin 
regulamentele europene se solicită asigurarea unei 
contribuţii din fonduri naţionale de către 
participanţii la programe, prin prezentul act 
normativ se acordă pentru partea română 
posibilitatea suportării de la bugetul de stat a unei 
părţi din această contribuţie necesar a fi asigurată. 
De asemenea, proiectul reglementează modul de 
realizare a transferului de fonduri, din alocarea 
financiară nerambursabilă de la Uniunea 
Europeană şi din contribuţia de la bugetul de stat, 
de la autoritatea de management/autoritatea 
naţională la parteneri, precum şi responsabilităţile 
acestora privind asigurarea recuperării oricăror 
sume plătite necuvenit în cadrul programelor 
Interreg. Sunt reglementate, de asemenea, şi 
transferurile de fonduri către structurile de 
gestionare a programelor pentru care autoritatea de 
management este situată în alt stat, pentru buna 

Guvern 28.06.22 

Raport de 
aprobare 

(342/R din 
28.06.22) 



 

funcţionare a programelor 

7 PLx 349/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii 
devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile – raport 
comun cu Comisia economică, 
Comisia pentru industrii și 
Comisia pentru administrație 

Reglementarea unor măsuri pentru ajustarea 
preţurilor necesare actualizării costurilor investiţiei 
în contractele de achiziţie publică/contractele 
sectoriale/acordurile-cadru, precum şi în alte 
categorii de contracte, respectiv ajustarea devizelor 
generale de investiţii în cadrul contractelor 
finanţate care au asigurate sursele financiare, 
parţial sau integral, din fonduri externe 
nerambursabile. Totodată, prin proiect se 
reglementează metodologia de ajustare a preţurilor 
în vederea restabilirii echilibrului contractual în 
cadrul contractelor de achiziţie publică/contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru, precum şi a altor 
categorii de contracte. Costurile investiţiilor pentru 
proiectele de infrastructură publică, respectiv 
devizele generate de investiţii pentru proiectele a 
căror procedură de atribuire nu a început sau pentru 
cele a căror proceduri de atribuire sunt reluate se 
pot actualiza cu indicii de cost în construcţii total, 
utilizând ca an de referinţă, anul 2022 

Guvern 27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(349/R din 
28.06.22) 

8 PLx 165/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă 
auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule 
şi tramvaie – raport comun cu 
Comisia pentru industrii, 
Comisia pentru transporturi și 
Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, 
pentru asigurarea respectării obligaţiilor ce revin 
României potrivit Directivei 2009/138/CE şi 
Directivei 2009/103/CE, având în vedere emiterea 
de către Comisia Europeană a Avizului motivat din 
26.07.2019. Intervenţiile legislative vizează 
schimbarea modului de funcţionare a „asiguratului 
cu risc ridicatˮ, abrogarea prevederilor ce limitează 
cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei 
de asigurare ce pot fi incluse de către asiguratori în 
calculul tarifelor de primă. De asemenea, se 
propune eliminarea obligaţiei A.S.F. de 
reglementare a modului de calcul al tarifelor de 
primă, a criteriilor de risc, a indicilor de încadrare, 
a coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie ori alte 
instrumente de ajustare a tarifelor de primă, 
condiţii în care calculul va avea în vedere 
respectarea principiilor actuariale general acceptate 

Guvern 

22.04.22 
3.06.22 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare 

(351/R din 
29.06.22) 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

9 PLx 199/2022 

Proiect de Lege pentru anularea 
unor obligaţii fiscal – raport 
comun cu Comisia pentru 
muncă 

Anularea unor obligaţii fiscale stabilite de organul 
fiscal, ca urmare a reîncadrării din categoria 
veniturilor din alte surse, în categoria veniturilor 
din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din 
tichetele cadou obţinute de către persoanele fizice 
de la alte persoane decât angajatorii acestora 

45 senatori 
14.06.22 
27.06.22 

Raport de 
aprobare 

(352/R din 
29.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 163/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 
– raport de aprobare cu 
Comisia pentru transporturi, 
Comisia juridică și Comisia 
pentru apărare 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în scopul adaptării 
mecanismelor de sancţionare a abaterilor de la regulile 
de circulaţie pe drumurile publice prin raportare la 
gradul de pericol social al acestora, în scopul creşterii 
siguranţei în trafic 

Guvern 
31.05.22 
7.06.22 
14.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(325/R din 
27.06.22) 

2 PLx 259/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.46/2022 privind măsurile de 
punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2019/452 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 19 martie 2019 
de stabilire a unui cadru pentru 
examinarea investiţiilor străine 
directe în Uniune, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei 
nr.21/1996 – raport comun cu 
Comisia economică și Comisia 
pentru apărare 

Stabilirea la nivel naţional a cadrului normativ privind 
examinarea investiţiilor străine directe, stabilirea 
punctului naţional de contact pentru cooperarea cu 
statele membre şi Comisia Europeană, pragurile şi 
domeniile de activitate ale investiţiilor pentru ca 
acestea să fie supuse autorizării, informaţiile care 
trebuie să fie incluse obligatoriu în cererea de 
autorizare, tipurile de decizii care vor fi emise, precum 
şi elementele care se iau în considerare în emiterea unei 
decizii privind autorizarea sau respingerea unei 
investiţii străine directe, posibilitatea autorizării cu 
angajamente asumate de către investitorul străin, 
prevederi privind confidenţialitatea informaţiilor 
primite, posibilitatea exercitării dreptului la apărare, 
sancţiuni în cazul nerespectprii prevederilor legale 

Guvern 
21.06.22 
27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(331/R din 
28.06.22) 



 

3 
PLx 230/2022 

PLx 78/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.33/2022 pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.219/2015 privind economia 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 vizând, 
în principal, redefinirea domeniului economiei sociale, 
completarea categoriilor de persoane juridice care pot 
fi întreprinderi sociale, completarea principiilor care 
stau la baza economiei sociale cu principiul privind 
procesul decizional transparent şi responsabil în 
interesul colectivităţii pe care o serveşte, actualizarea 
rolului economiei sociale în dezvoltarea comunităţilor 
locale, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea 
incluziunii şi coeziunii sociale, tranziţia către economia 
circulară şi inovarea socială, implicarea persoanelor din 
grupul vulnerabil în activităţi cu caracter social şi/sau 
activităţi economice, introducerea întreprinderilor 
sociale ca beneficiar al mecanismelor de sprijinire, 
dezvoltate de către autorităţile locale, modificarea 
condiţiilor de acordare a atestatului de întreprindere 
socială, fiind diminuat procentul alocat rezervei 
statutare sau realizării scopului social la minimum 70% 
din profitul/excedentul realizat, revizuirea obligaţiilor 
întreprinderilor sociale privind termenul de comunicare 
a raportului de activitate anual şi realizarea accesului 
persoanelor interesate la documentele pe care acestea le 
transmit agenţiei de ocupare, la cerere, reglementarea 
modului de renunţare la statutul de întreprindere 
socială care se poate face prin notificarea agenţiei de 
ocupare, modificarea criteriilor de acordare a 
certificatului de întreprindere socială de inserţie prin 
eliminarea cumulului privind procentul de 30% din 
personalul angajat şi timpul de lucru cumulat al acestor 
angajaţi, fiind prevăzută condiţia alternativă de 
realizare a acestui procent în vederea stimulării 
înfiinţării de noi întreprinderi sociale de inserţie, 
măsuri de finanţare a întreprinderilor sociale şi a 
întreprinderilor sociale de inserţie şi mecanisme de 
sprijinire şi încurajare a acestora, introducerea 
posibilităţii ca întreprinderile sociale să beneficieze de 
subvenţiile prevăzute la art.80 şi 85 din Legea 
nr.76/2002, subvenţionarea cheltuielilor cu formarea 
profesională pentru angajaţii care aparţin grupului 
vulnerabil, în procent de 50% din cheltuielile cu 
serviciile de formare profesională, din bugetul pentru 
şomaj, completarea atribuţiilor compartimentului de 

 
 

Guvern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.04.22 
20.06.22 
27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(333/R din 
28.06.22) 



 

 
Proiect de Lege pentru 
modificarea art.6 din Legea 
nr.219/2015 privind economia 
social – raport comun cu 
Comisia economică și 
Comisia pentru muncă 
 

economie socială din cadrul agenţiilor pentru ocuparea 
forţei de muncă, modificarea structurii Comisiei 
Naţionale pentru Economia Socială, prin reducerea 
numărului de membri la 8, completarea Registrului 
unic de evidenţă a întreprinderilor sociale cu date 
privind contractele de voluntariat 
Modificarea art.6 din Legea nr.219/2015, în sensul ca 
definiţia grupului vulnerabil să se refere în mod expres 
şi la persoanele sau familiile care prezintă riscul de a-şi 
pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de 
trai, în conformitate cu strategiile naţionale aferente 
diferitelor domenii care vizează grupuri vulnerabile sau 
dezavantajate/defavorizate în ocupare, educaţie, 
sănătate, locuire sau altele asemenea. Totodată, se 
preconizează ca apartenenţa la grupul vulnerabil să 
poată fi dovedită prin acte eliberate inclusiv de 
structurile independente de exercitare a profesiei de 
asistent social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 

parlam. 

4 Plx 606/2021 

Propunere legislativă pentru 
protejarea românilor şi 
întreprinderilor româneşti de 
creşterile de preţuri la energie 
electrică şi gaze naturale – 
raport comun cu Comisia 
economică  Comisia pentru 
buget și Comisia pentru 
turism 

Instituirea unor măsuri cu caracter temporar, în vederea 
protejării consumatorilor ca urmare a creşterii 
preţurilor la energie electrică şi gaze naturale 

48 
paralam. 

1.03.22 
3.03.22 
22.03.22 
4.05.22 

Raport de 
respingere 
(335/R din 
28.06.22) 

5 PLx 73/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.143/2021 pentru modificarea 
şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, precum şi pentru 
modificarea unor acte 
normative – raport comun cu 
Comisia pentru economică 

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 
2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa 
internă de energie electrică şi de modificare a 
Directivei 2012/27/UE. 

Guvern 
15.06.22 
27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(338/R din 
28.06.22) 

6 PLx 169/2019 

Proiect de Lege pentru 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice – raport 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, în sensul stabilirii obligaţiei autorităţilor 
administraţiei publice locale de a asigura iluminatul 
public al trecerilor pentru pietoni nesemaforizate 

51 
parlam. 

22.03.22 
5.04.22 
24.05.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(344/R din 
28.06.22) 



 

comun cu Comisia pentru 
transporturi, Comisia juridică 
și Comisia pentru apărare 

7 PLx 224/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.26/2022 pentru modificarea 
şi completarea unor acte 
normative în domeniul 
investiţiilor publice  – raport 
comun cu Comisia pentru 
transporturi, și Comisia 
juridică 

Adoptarea unor măsuri care să conducă la 
implementarea mai rapidă a proiectelor de 
infrastructură de transport de interes naţional, a 
proiectelor de investiţii a căror valoare se încadrează în 
pragurile prevăzute la art.42, alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.500/2002, precum şi a proiectelor de infrastructură 
finanţate din fonduri europene implementate de 
operatorii regionali, definiţi la art.2 lit.h) din Legea 
nr.51/2006, prin amendarea legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice, precum şi cea conexă, astfel încât 
să permită realizarea proiectelor propuse a fi finanţate 
prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în 
termenele asumate 

Guvern 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(345/R din 
28.06.22) 

8 PLx 234/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea anexei nr.2 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România 
– raport comun cu Comisia 
pentru transporturi 

Modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002, în sensul actualizării cuantumului 
amenzilor contravenţionale pentru lipsa rovinietei 
valabile 

Guvern 28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(346/R din 
28.06.22) 

9 PLx 349/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.64/2022 privind ajustarea 
preţurilor şi a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile – raport 
comun cu Comisia economică, 
Comisia pentru buget și 
Comisia pentru administrație 

Reglementarea unor măsuri pentru ajustarea preţurilor 
necesare actualizării costurilor investiţiei în contractele 
de achiziţie publică/contractele sectoriale/acordurile-
cadru, precum şi în alte categorii de contracte, respectiv 
ajustarea devizelor generale de investiţii în cadrul 
contractelor finanţate care au asigurate sursele 
financiare, parţial sau integral, din fonduri externe 
nerambursabile. Totodată, prin proiect se 
reglementează metodologia de ajustare a preţurilor în 
vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul 
contractelor de achiziţie publică/contractelor 
sectoriale/acordurilor-cadru, precum şi a altor categorii 
de contracte. Costurile investiţiilor pentru proiectele de 
infrastructură publică, respectiv devizele generate de 
investiţii pentru proiectele a căror procedură de 
atribuire nu a început sau pentru cele a căror proceduri 

Guvern 27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(349/R din 
28.06.22) 



 

de atribuire sunt reluate se pot actualiza cu indicii de 
cost în construcţii total, utilizând ca an de referinţă, 
anul 2022 

10 PLx 240/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor – raport 
comun cu Comisia pentru 
mediu 

Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în 
sensul interzicerii transportului deşeurilor de către alte 
persoane sau operatori decât cei autorizaţi sau 
înregistraţi, precum şi al creşterii sancţiunilor, până la 
confiscarea mijloacelor de transport utilizate de 
producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri care au 
obligaţia să supună deşeurile care nu au fost 
valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de 
siguranţă 

4 
deputați 

31.05.22 
15.06.22 

Raport de 
respingere 
(350/R din 
29.06.22) 

11 PLx 165/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi 
tramvaie – raport comun cu 
Comisia pentru buget, 
Comisia pentru transporturi 
și Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, pentru 
asigurarea respectării obligaţiilor ce revin României 
potrivit Directivei 2009/138/CE şi Directivei 
2009/103/CE, având în vedere emiterea de către 
Comisia Europeană a Avizului motivat din 26.07.2019. 
Intervenţiile legislative vizează schimbarea modului de 
funcţionare a „asiguratului cu risc ridicatˮ, abrogarea 
prevederilor ce limitează cheltuielile administrative şi 
de vânzare ale poliţei de asigurare ce pot fi incluse de 
către asiguratori în calculul tarifelor de primă. De 
asemenea, se propune eliminarea obligaţiei A.S.F. de 
reglementare a modului de calcul al tarifelor de primă, 
a criteriilor de risc, a indicilor de încadrare, a 
coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie ori alte 
instrumente de ajustare a tarifelor de primă, condiţii în 
care calculul va avea în vedere respectarea principiilor 
actuariale general acceptate 

Guvern 

22.04.22 
3.06.22 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare 

(351/R din 
29.06.22) 

12 PLx 352/2022 

Proiect de Lege privind 
cerinţele de accesibilitate 
aplicabile produselor şi 
serviciilor – raport comun cu 
Comisia pentru turism 

Transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/882 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile 
produselor şi serviciilor, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 151/70 din 7 
iunie 2019. Potrivit proiectului, acesta vizează 
stabilirea cadrului legal pentru buna funcţionare a 
pieţei interne în ceea ce priveşte cerinţele de 
accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor, prin 
eliminarea şi prevenirea barierelor din calea liberei 
circulaţii a acestora 

Guvern 27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(356/R din 
29.06.22) 



 

 
IV. Comisia pentru transporturi 

13 PLx 142/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de 
locuinţe – raport comun cu 
Comisia pentru administrație 
și Comisia pentru mediu 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009. Potrivit expunerii de motive, 
intervenţiile legislative vizează actualizarea legislaţiei 
privind performanţa energetică în raport de cerinţele 
tehnico-economice şi de mediu care vizează creşterea 
procentului clădirilor verzi, în condiţiile în care 
Uniunea Europeană îşi propune decarbonarea clădirilor 
până în anul 2050. Totodată, se prevede colaborarea 
dintre Comisiile tehnice de amenjare a teritoriului cu 
filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din 
România care sunt înregistrate în Tabloul Naţional al 
Arhitecţilor şi cu Asociaţiile profesionale ale 
auditorilor energetici pentru clădiri care sunt 
înregistraţi în lista auditorilor energetici pentru clădiri. 
Potrivit iniţiatorilor, trebuie acordată o importanţă 
deosebită reparării/înlocuirii ascensoarelor sau a 
componentelor mecanice ale acestora pe baza 
raportului tehnic de specialitate, întocmit de o persoană 
juridică autorizată în domeniul ascensoarelor, conform 
reglementărilor în vigoare. De asemenea, este avută în 
vedere reabilitarea şarpantei în cazul podurilor 
neîncîlzite, o condiţie necesară pentru creşterea 
performanţei energetice 

41 
parlam. 

10.05.22 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(362/R din 
29.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 163/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2022 pentru 
modificarea şi completarea OUG 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport de 
aprobare cu Comisia pentru 
industrii, Comisia juridică și 
Comisia pentru apărare 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în scopul 
adaptării mecanismelor de sancţionare a 
abaterilor de la regulile de circulaţie pe 
drumurile publice prin raportare la gradul de 
pericol social al acestora, în scopul creşterii 
siguranţei în trafic 

Guvern 
31.05.22 
7.06.22 
14.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(325/R din 
27.06.22) 



 

2 PLx 169/2019 

Proiect de Lege pentru 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii, Comisia juridică și 
Comisia pentru apărare 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, în sensul stabilirii obligaţiei 
autorităţilor administraţiei publice locale de a 
asigura iluminatul public al trecerilor pentru 
pietoni nesemaforizate 

51 parlam. 

22.03.22 
5.04.22 
24.05.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(344/R din 
28.06.22) 

3 PLx 224/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea OUG nr.26/2022 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
în domeniul investiţiilor publice  
– raport comun cu Comisia 
pentru industrii, și Comisia 
juridică 

Adoptarea unor măsuri care să conducă la 
implementarea mai rapidă a proiectelor de 
infrastructură de transport de interes naţional, a 
proiectelor de investiţii a căror valoare se 
încadrează în pragurile prevăzute la art.42, 
alin.(1) lit.a) din Legea nr.500/2002, precum şi a 
proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri 
europene implementate de operatorii regionali, 
definiţi la art.2 lit.h) din Legea nr.51/2006, prin 
amendarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor 
publice, precum şi cea conexă, astfel încât să 
permită realizarea proiectelor propuse a fi 
finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă în termenele asumate 

Guvern 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(345/R din 
28.06.22) 

4 PLx 234/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea anexei nr.2 la OG 
nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului 
de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii 

Modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002, în sensul actualizării 
cuantumului amenzilor contravenţionale pentru 
lipsa rovinietei valabile 

Guvern 28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(346/R din 
28.06.22) 

5 PLx 165/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă 
auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de 
vehicule şi tramvaie – raport 
comun cu Comisia pentru 
buget, Comisia pentru 
industrii și Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, 
pentru asigurarea respectării obligaţiilor ce revin 
României potrivit Directivei 2009/138/CE şi 
Directivei 2009/103/CE, având în vedere 
emiterea de către Comisia Europeană a Avizului 
motivat din 26.07.2019. Intervenţiile legislative 
vizează schimbarea modului de funcţionare a 
„asiguratului cu risc ridicatˮ, abrogarea 
prevederilor ce limitează cheltuielile 
administrative şi de vânzare ale poliţei de 
asigurare ce pot fi incluse de către asiguratori în 
calculul tarifelor de primă. De asemenea, se 

Guvern 

22.04.22 
3.06.22 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare 

(351/R din 
29.06.22) 



 

 
V. Comisia pentru agricultură 

 
              
 
 
 

propune eliminarea obligaţiei A.S.F. de 
reglementare a modului de calcul al tarifelor de 
primă, a criteriilor de risc, a indicilor de 
încadrare, a coeficienţilor de majorare şi/sau 
corecţie ori alte instrumente de ajustare a 
tarifelor de primă, condiţii în care calculul va 
avea în vedere respectarea principiilor actuariale 
general acceptate 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 19/2022 

Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea art.4 din Legea 
nr.526/2003 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare a 
turismului "Schi în România " – 
raport comun cu Comisia pentru 
turism 

Modificarea Legii nr.526/2003, în scopul de a 
facilita dezvoltarea acestui sector turistic. Astfel, 
se propune scutirea unităţii administrativ-
teritoriale şi, respectiv, a asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară de la plata tarifelor de 
scoatere definitivă a terenurilor din fondul 
forestier. 

12 
deputați 

7.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(332/R din 
28.06.22) 

2 PLx 356/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 – 
raport comun cu Comisia pentru 
mediu 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2013, în vederea 
utilizării pajiştilor aflate în domeniul public al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi 
de către crescătorii de animale, persoane fizice 
sau juridice, care au animalele înscrise în 
Sistemul de Identificare şi Înregistrare a 
Ecvideelor - SIIE 

20 
deputați 

28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(360/R din 
29.06.22) 

3 PLx 474/2021 
Proiectul Legii acvaculturii – raport 
comun cu Comisia economică și 
Comisia pentru mediu 

Stabilirea cadrului legal privitor la activitatea de 
acvacultură şi de comercializare a produselor 
obţinute din acvacultură, în scopul asigurării 
competitivităţii acestei activităţi, în acord cu 
normele şi exigenţele europene în domeniu 

48 
parlam. 

28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(361/R din 
28.06.22) 



 

 VI. Comisia pentru drepturile omului 

 
VII. Comisia pentru administrație 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 271/2022 

Propunere legislativă privind 
asistenţa spiritual-religioasă în spitale 
şi statutul clerului spitalicesc – 
raport comun cu Comisia pentru 
sanatate 

Modul de exercitare a asistenţei spiritual-religioase 
asociată clericilor, anume desemnaţi de cultul din 
care fac parte, care îşi desfăşoară activitatea în 
incinta şi în perimetrul unităţilor spitaliceşti în 
beneficiul pacienţilor, al cadrelor medicale şi a 
personalului auxiliar 

26 parlam. 
14.06.22 
21.06.22 

Raport de 
respingere 
(329/R din 
28.06.22 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 

Plx 175/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului 363 
alin.(1) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57 din 3 iulie 
2019 privind Codul 
administrative – raport 
comun cu Comisia juridică 

Modificarea art.363 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019, cu privire la procedura de 
vânzare a bunurilor din domeniul privat. Astfel, se 
propune ca selectarea evaluatorilor care determină 
valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă şi valoarea 
de inventar a imobilului, în vederea stabilirii preţului 
minim de vânzare a bunurilor din domeniul privat al 
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, să se 
facă potrivit prevederilor Legii nr.98/2016, şi nu prin 
licitaţie publică, cum este stipulat în prezent 

23 parlam. 
15.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(326/R din 
27.06.22) 

2 PLx 491/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 – raport comun 
cu Comisia juridică 

Modificarea Legii nr.7/1996, în sensul includerii 
avocaţilor în categoria profesioniştilor care colaborează, 
în desfăşurarea profesiei, cu Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi asigurarea 
accesului gratuit al acestora în mod direct, permanent, 
personal sau prin reprezentant, la platforma şi serviciile 
on-line ale sistemului integrat de cadastru şi carte 
funciară 

1 deputat 
10.05.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(328/R din 
28.06.22) 



 

 
 

3 PLx 349/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.64/2022 privind ajustarea 
preţurilor şi a valorii 
devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din 
fonduri externe 
nerambursabile – raport 
comun cu Comisia 
economică, Comisia pentru 
buget și Comisia pentru 
administrație 

Reglementarea unor măsuri pentru ajustarea preţurilor 
necesare actualizării costurilor investiţiei în contractele 
de achiziţie publică/contractele sectoriale/acordurile-
cadru, precum şi în alte categorii de contracte, respectiv 
ajustarea devizelor generale de investiţii în cadrul 
contractelor finanţate care au asigurate sursele 
financiare, parţial sau integral, din fonduri externe 
nerambursabile. Totodată, prin proiect se reglementează 
metodologia de ajustare a preţurilor în vederea 
restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor 
de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-
cadru, precum şi a altor categorii de contracte. Costurile 
investiţiilor pentru proiectele de infrastructură publică, 
respectiv devizele generate de investiţii pentru proiectele 
a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru 
cele a căror proceduri de atribuire sunt reluate se pot 
actualiza cu indicii de cost în construcţii total, utilizând 
ca an de referinţă, anul 2022 

Guvern 27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(349/R din 
28.06.22) 

4 PLx 142/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe – 
raport comun cu Comisia 
pentru industrii și Comisia 
pentru mediu 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009. Potrivit expunerii de motive, 
intervenţiile legislative vizează actualizarea legislaţiei 
privind performanţa energetică în raport de cerinţele 
tehnico-economice şi de mediu care vizează creşterea 
procentului clădirilor verzi, în condiţiile în care Uniunea 
Europeană îşi propune decarbonarea clădirilor până în 
anul 2050. Totodată, se prevede colaborarea dintre 
Comisiile tehnice de amenjare a teritoriului cu filialele 
teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România care 
sunt înregistrate în Tabloul Naţional al Arhitecţilor şi cu 
Asociaţiile profesionale ale auditorilor energetici pentru 
clădiri care sunt înregistraţi în lista auditorilor energetici 
pentru clădiri. Potrivit iniţiatorilor, trebuie acordată o 
importanţă deosebită reparării/înlocuirii ascensoarelor 
sau a componentelor mecanice ale acestora pe baza 
raportului tehnic de specialitate, întocmit de o persoană 
juridică autorizată în domeniul ascensoarelor, conform 
reglementărilor în vigoare. De asemenea, este avută în 
vedere reabilitarea şarpantei în cazul podurilor 
neîncîlzite, o condiţie necesară pentru creşterea 
performanţei energetice 

41 parlam. 
10.05.22 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(362/R din 
29.06.22) 



 

VIII. Comisia  pentru mediu 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 240/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii 

Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în sensul 
interzicerii transportului deşeurilor de către alte persoane 
sau operatori decât cei autorizaţi sau înregistraţi, precum şi 
al creşterii sancţiunilor, până la confiscarea mijloacelor de 
transport utilizate de producătorii de deşeuri şi deţinătorii 
de deşeuri care au obligaţia să supună deşeurile care nu au 
fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de 
siguranţă 

4 deputați 
31.05.22 
15.06.22 

Raport de 
respingere 
(350/R din 
29.06.22) 

2 PLx 356/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991 – raport 
comun cu Comisia pentru 
agricultură 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013, în vederea utilizării pajiştilor aflate 
în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor şi de către crescătorii de animale, persoane 
fizice sau juridice, care au animalele înscrise în Sistemul de 
Identificare şi Înregistrare a Ecvideelor - SIIE 

20 
deputați 

28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(360/R din 
29.06.22) 

3 PLx 474/2021 

Proiectul Legii acvaculturii – 
raport comun cu Comisia 
economică și Comisia 
pentru agricultură 

Stabilirea cadrului legal privitor la activitatea de 
acvacultură şi de comercializare a produselor obţinute din 
acvacultură, în scopul asigurării competitivităţii acestei 
activităţi, în acord cu normele şi exigenţele europene în 
domeniu 

48 parlam. 28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(361/R din 
28.06.22) 

4 PLx 142/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de 
locuinţe – raport comun cu 
Comisia pentru industrii și 
Comisia pentru 
administrație 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009. Potrivit expunerii de motive, 
intervenţiile legislative vizează actualizarea legislaţiei 
privind performanţa energetică în raport de cerinţele 
tehnico-economice şi de mediu care vizează creşterea 
procentului clădirilor verzi, în condiţiile în care Uniunea 
Europeană îşi propune decarbonarea clădirilor până în anul 
2050. Totodată, se prevede colaborarea dintre Comisiile 
tehnice de amenjare a teritoriului cu filialele teritoriale ale 
Ordinului Arhitecţilor din România care sunt înregistrate în 
Tabloul Naţional al Arhitecţilor şi cu Asociaţiile 
profesionale ale auditorilor energetici pentru clădiri care 

41 parlam. 
10.05.22 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(362/R din 
29.06.22) 



 

 
              IX. Comisia pentru muncă 

sunt înregistraţi în lista auditorilor energetici pentru clădiri. 
Potrivit iniţiatorilor, trebuie acordată o importanţă deosebită 
reparării/înlocuirii ascensoarelor sau a componentelor 
mecanice ale acestora pe baza raportului tehnic de 
specialitate, întocmit de o persoană juridică autorizată în 
domeniul ascensoarelor, conform reglementărilor în 
vigoare. De asemenea, este avută în vedere reabilitarea 
şarpantei în cazul podurilor neîncîlzite, o condiţie necesară 
pentru creşterea performanţei energetice 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 

Plx 
402/2021 

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(5) al art.65 
din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de 
pensii publice 

Modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010, 
urmărindu-se extinderea categoriilor de persoane care 
beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 
ani, fără penalizare, cu persoanele care au locuit cel puţin 30 
de ani în zone afectate de poluare, respectiv în localităţile 
Craiova şi Işalniţa din judeţul Dolj, precum şi pe o rază de 8 
km în jurul acestora 

8 parlam. 22.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(327/R din 
28.06.22) 

2 

PLx 
230/2022 

PLx 
78/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.33/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.219/2015 privind 
economia social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 vizând, în 
principal, redefinirea domeniului economiei sociale, 
completarea categoriilor de persoane juridice care pot fi 
întreprinderi sociale, completarea principiilor care stau la 
baza economiei sociale cu principiul privind procesul 
decizional transparent şi responsabil în interesul colectivităţii 
pe care o serveşte, actualizarea rolului economiei sociale în 
dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, 
dezvoltarea incluziunii şi coeziunii sociale, tranziţia către 
economia circulară şi inovarea socială, implicarea 
persoanelor din grupul vulnerabil în activităţi cu caracter 
social şi/sau activităţi economice, introducerea 
întreprinderilor sociale ca beneficiar al mecanismelor de 
sprijinire, dezvoltate de către autorităţile locale, modificarea 
condiţiilor de acordare a atestatului de întreprindere socială, 
fiind diminuat procentul alocat rezervei statutare sau 
realizării scopului social la minimum 70% din 
profitul/excedentul realizat, revizuirea obligaţiilor 
întreprinderilor sociale privind termenul de comunicare a 
raportului de activitate anual şi realizarea accesului 

 
 

Guvern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.04.22 
20.06.22 
27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(333/R din 
28.06.22) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiect de Lege pentru 
modificarea art.6 din Legea 
nr.219/2015 privind 
economia social – raport 
comun cu Comisia 
economică și Comisia 
pentru industrii 
 

persoanelor interesate la documentele pe care acestea le 
transmit agenţiei de ocupare, la cerere, reglementarea 
modului de renunţare la statutul de întreprindere socială care 
se poate face prin notificarea agenţiei de ocupare, 
modificarea criteriilor de acordare a certificatului de 
întreprindere socială de inserţie prin eliminarea cumulului 
privind procentul de 30% din personalul angajat şi timpul de 
lucru cumulat al acestor angajaţi, fiind prevăzută condiţia 
alternativă de realizare a acestui procent în vederea 
stimulării înfiinţării de noi întreprinderi sociale de inserţie, 
măsuri de finanţare a întreprinderilor sociale şi a 
întreprinderilor sociale de inserţie şi mecanisme de sprijinire 
şi încurajare a acestora, introducerea posibilităţii ca 
întreprinderile sociale să beneficieze de subvenţiile 
prevăzute la art.80 şi 85 din Legea nr.76/2002, 
subvenţionarea cheltuielilor cu formarea profesională pentru 
angajaţii care aparţin grupului vulnerabil, în procent de 50% 
din cheltuielile cu serviciile de formare profesională, din 
bugetul pentru şomaj, completarea atribuţiilor 
compartimentului de economie socială din cadrul agenţiilor 
pentru ocuparea forţei de muncă, modificarea structurii 
Comisiei Naţionale pentru Economia Socială, prin reducerea 
numărului de membri la 8, completarea Registrului unic de 
evidenţă a întreprinderilor sociale cu date privind contractele 
de voluntariat 
Modificarea art.6 din Legea nr.219/2015, în sensul ca 
definiţia grupului vulnerabil să se refere în mod expres şi la 
persoanele sau familiile care prezintă riscul de a-şi pierde 
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în 
conformitate cu strategiile naţionale aferente diferitelor 
domenii care vizează grupuri vulnerabile sau 
dezavantajate/defavorizate în ocupare, educaţie, sănătate, 
locuire sau altele asemenea. Totodată, se preconizează ca 
apartenenţa la grupul vulnerabil să poată fi dovedită prin 
acte eliberate inclusiv de structurile independente de 
exercitare a profesiei de asistent social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 parlam. 

3 PLx 
199/2022 

Proiect de Lege pentru 
anularea unor obligaţii fiscal 
– raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Anularea unor obligaţii fiscale stabilite de organul fiscal, ca 
urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse, 
în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a 
veniturilor din tichetele cadou obţinute de către persoanele 
fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora 

45 senatori 
14.06.22 
27.06.22 

Raport de 
aprobare 

(352/R din 
29.06.22) 



 

4 PLx 
133/2022 

Proiect de Lege privind 
registrul comerţului şi 
pentru modificarea si 
completarea altor acte 
normative cu incidenţă 
asupra înregistrării în 
registrul comerţului – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Codificarea dispoziţiilor referitoare la operaţiunile de 
înregistrare în registrul comerţului şi în alte registre ţinute de 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), pe baza 
controlului registratorului sau, după caz, pe baza hotărârii 
instanţei judecătoreşti, reglementarea statutului 
registratorului de registrul comerţului, a modului de 
organizare şi funcţionare a ONRC şi a oficiilor registrului 
comerţului de pe lângă tribunale, a procedurii de înregistrare 
în registrul comertului, pe baza controlului de legalitate 
realizat de registrator, stabilirea actelor şi faptelor care se 
înregistrează în registrul comerţului, a procedurii în faţa 
registratorului şi în faţa instanţei de judecată, în vederea 
simplificării procedurilor de înregistrare în registrul 
comerţului, pentru a permite, astfel, depunerea documentelor 
în format electronic, prin verificarea îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de lege, în sensul comunicării între autorităţi şi 
utilizarea informaţiilor sau a documentelor aflate deja la 
dispoziţia acestora şi pentru a permite accesul online a 
tuturor formalităţilor pentru constituirea unei societăţi şi 
înregistrarea unei sucursale prin utilizarea mijloacelor de 
identificare electronică şi a mijloacelor electronice de 
comunicare, reglementarea accesului online la informaţiile 
privind societăţile, inclusiv la informaţiile privind societăţile 
înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene, în 
scopul îmbunătăţirii accesibilităţii serviciului public al 
registrului comerţului, al asigurării disponibilităţii 
informaţiilor extinse şi actualizate privind înfiinţarea şi 
funcţionarea societăţilor, precum şi pentru asigurarea unor 
proceduri unitare la înregistrare a persoanelor fizice şi 
juridice, în raport de reglementările în domeniul societăţilor, 
în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a 
protecţiei datelor cu caracter personal 

30 parlam. 
28.06.22 
29.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(359/R din 
29.06.22) 

5 PLx 
604/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996 şi a Legii 
nr.53/2003 Codul Muncii – 
raport comun cu Comisia 
pentru cultură 

Modificarea şi completarea Legii nr.16/1996, precum şi a 
Legii nr.53/2003. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile 
legislative au ca scop evitarea situaţiilor în care solicitanţii 
de documente de muncă nu pot identifica entitatea care a 
preluat documentele practice/arhiva de la angajatorul care a 
falimentat 

26 parlam. 
24.05.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(363/R din 
29.06.22) 



 

 
X. Comisia pentru sănătate 

6 PLx 
190/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.23/2022 pentru 
completarea art.43 din 
Legea nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii 
administrate privat 

Modificarea art.43 alin.(3) din Legea nr.411/2004, 
urmărindu-se majorarea contribuţiilor la fondurile private de 
pensii de la 3,75% la 4,75%, începând cu data de 1 ianuarie 
2024 

Guvern 27.06.22 

Raport 
suplimentar  
de aprobare  
(198/RS din 

28.06.22) 

7 PLx 
413/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.86/2021 privind 
transferul drepturilor de 
pensie ale funcţionarilor şi 
agenţilor Uniunii Europene 

Stabilirea procedurii de calcul şi de transfer a drepturilor de 
pensie ale funcţionarilor Uniunii Europene, către sistemul de 
pensii al UE, respectiv a valorii de capital a drepturilor de 
pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România (transfer 
in), precum şi procedura de transfer către România, a valorii 
de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE, 
dobândite în sistemul de pensii al UE (transfer out), precum 
şi asigurarea respectării hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene din 16.12.2004, pronunţată în cauza C-293/03 
Gregorio My v Office naţional des pensions (ONP). De 
asemenea, măsurile preconizate sunt menite a evita posibile 
situaţii de conflict care ar putea conduce la deschiderea 
procedurii pre-contencioase împotriva României de către 
Comisia Europeană pentru neaplicarea prevederilor 
Regulamentului (CEE, Euratom, CECO) nr.259/68, 
versiunea consolidată 

Guvern 27.06.22 

Raport 
suplimentar  
de aprobare  

cu 
amendamente 
(137/RS din 

28.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 271/2022 

Propunere legislativă privind 
asistenţa spiritual-religioasă în 
spitale şi statutul clerului 
spitalicesc – raport comun cu 
Comisia pentru drepturile 
omului 

Modul de exercitare a asistenţei spiritual-religioase 
asociată clericilor, anume desemnaţi de cultul din 
care fac parte, care îşi desfăşoară activitatea în 
incinta şi în perimetrul unităţilor spitaliceşti în 
beneficiul pacienţilor, al cadrelor medicale şi a 
personalului auxiliar 

26 parlam. 
14.06.22 
21.06.22 

Raport de 
respingere 
(329/R din 
28.06.22 

2 PLx 546/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.185/2017 
privind asigurarea calităţii în 
sistemul de sănătate 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017, în 
scopul stimulării activităţii Autorităţii Naţionale de 
Management a Calităţii în Sănătate prin 
clarificarea unor definiţii şi procese, astfel încât să 
se asigure îndeplinirea scopului şi obiectivelor 
ANMCS 

Guvern 27.06.22 

Raport de 
aprobare 

(330/R din 
28.06.22 



 

 
XI. Comisia pentru cultură 

 

3 PLx 218/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.29/2022 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi a 
măsurilor necesare pentru punerea 
în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.536/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 
aprilie 2014 privind studiile 
clinice intervenţionale cu 
medicamente de uz uman şi de 
abrogare a Directivei 2001/20/CE, 
precum şi pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul 
sănătăţii 

Crearea cadrului legal necesar implementării în 
legislaţia naţională a prevederilor Regulamentului 
(UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile 
clinice intervenţionale cu medicamente de uz 
uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, pe 
coordonatele alinierii legislaţiei naţionale la 
normele şi exigenţele europene incidente în 
domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor 
ce-i revin României în calitatea sa de stat membru 
al Uniunii Europene 

Guvern 27.06.22 

Raport 
suplimentar  
de aprobare  

cu 
amendamente 
(245/RS din 

28.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 205/2022 

Proiect de Lege privind 
înfiinţarea Muzeului Naţional al 
Revoluţiei Anticomuniste din 
Decembrie 1989 

Înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei 
Anticomuniste din Decembrie 1989, instituţie 
publică de importanţă naţională, cu personalitate 
juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii 

189 
parlam. 

28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(348/R din 
28.06.22) 

2 Px 115/2022 

Propunere legislativă privind 
desfiinţarea Institutului de Studii 
Avansate pentru Cultura şi 
Civilizaţia Levantului 

Desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru 
Cultura şi Civilizaţia Levantului. Iniţiativa 
legislativă cuprinde dispoziţii cu privire la 
patrimoniul Institutului de Studii Avansate pentru 
Cultura şi Civilizaţia Levantului după desfiinţarea 
acestuia. Totodată, se preconizează şi abrogarea 
Legii nr.117/2017 privind înfiinţarea Institutului 
de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia 
Levantului. 

32 parlam. 28.06.22 

Raport de 
respingere 
(357/R din 
29.06.22) 

3 PLx 604/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
Arhivelor Naţionale nr.16/1996 
şi a Legii nr.53/2003 Codul 
Muncii – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea Legii nr.16/1996, 
precum şi a Legii nr.53/2003. Potrivit expunerii 
de motive, intervenţiile legislative au ca scop 
evitarea situaţiilor în care solicitanţii de 
documente de muncă nu pot identifica entitatea 
care a preluat documentele practice/arhiva de la 
angajatorul care a falimentat 

26 parlam. 
24.05.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(363/R din 
29.06.22) 



 

   XII. Comisia  juridică 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 163/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport de 
aprobare cu Comisia pentru 
industrii, Comisia pentru 
transporturi și Comisia pentru 
apărare 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002, în scopul adaptării 
mecanismelor de sancţionare a abaterilor de la 
regulile de circulaţie pe drumurile publice prin 
raportare la gradul de pericol social al acestora, în 
scopul creşterii siguranţei în trafic 

Guvern 
31.05.22 
7.06.22 
14.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(325/R din 
27.06.22) 

2 Plx 175/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea articolului 363 
alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrative – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație 

Modificarea art.363 alin.(6) din OUG nr.57/2019, 
cu privire la procedura de vânzare a bunurilor din 
domeniul privat. Astfel, se propune ca selectarea 
evaluatorilor care determină valoarea cea mai 
mare dintre preţul de piaţă şi valoarea de inventar 
a imobilului, în vederea stabilirii preţului minim 
de vânzare a bunurilor din domeniul privat al 
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, 
să se facă potrivit prevederilor Legii nr.98/2016, şi 
nu prin licitaţie publică, cum este stipulat în 
prezent 

23 parlam. 
15.06.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(326/R din 
27.06.22) 

3 PLx 491/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație 

Modificarea Legii nr.7/1996, în sensul includerii 
avocaţilor în categoria profesioniştilor care 
colaborează, în desfăşurarea profesiei, cu Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
precum şi asigurarea accesului gratuit al acestora 
în mod direct, permanent, personal sau prin 
reprezentant, la platforma şi serviciile on-line ale 
sistemului integrat de cadastru şi carte funciară 

1 deputat 
10.05.22 
21.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(328/R din 
28.06.22) 

4 PLx 341/2022 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Tratatului între România şi 
Guvernul Malaysiei privind 
asistenţa judiciară reciprocă în 
materie penală, semnat la Kuala 
Lumpur la 6 decembrie 2021 

Ratificarea Tratatului între România şi Guvernul 
Malaysiei privind asistenţa judiciară reciprocă în 
materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 
decembrie 2021. Tratatul are în vedere facilitarea 
cooperării dintre autorităţile judiciare române şi 
cele malaysiene, existând totodată posibilitatea 
recurgerii şi la alte forme de asistenţă, în măsura în 
care acestea sunt permise de legislaţia ambelor 

Guvern 27.06.22 

Raport de 
aprobare  

(334/R din 
28.06.22) 



 

state. Prin prevederile sale, tratatul reglementează: 
domeniile în care părţile urmează să îşi acorde 
asistenţă reciprocă, precum şi domeniile exceptate, 
localizarea sau identificarea persoanelor şi a 
obiectelor, efectuarea de comisii rogatorii, inclusiv 
audierea prin video-conferinţă, autorităţile centrale 
competente, executarea cererilor de percheziţie, 
sechestru şi confiscare, transmiterea de 
documente, materiale de probă şi obiecte. 
Totodată, sunt prevăzute forma şi conţinutul 
cererii de asistenţă judiciară, situaţiile în care 
executarea unei cereri de asistenţă poate fi refuzată 
şi obligaţia pentru asigurarea confidenţialităţii, 
restricţii privind folosirea probelor şi informaţiilor 
în alte scopuri decât cele decurgând din cererea de 
asistenţă. Comunicarea între autorităţile judiciare 
române şi cele malaysiene se va realiza prin 
intermediul autorităţilor centrale desemnate în 
acest scop 

5 PLx 
232/2021/2022 

Cererea de reexaminare Legii 
pentru modificarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă – raport 
comun cu Comisia pentru 
constituționalitate 

Modificarea Legii nr.134/2010, în vederea 
reconfigurării instituţiei contestaţiei privind 
tergiversarea procesului, în vederea punerii în 
acord cu Decizia Curţii Constituţionale în nr.604 
din 16 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.976 din 22 noiembrie 2020 

Guvern 28.06.22 

Raport de 
aprobare  

(336/R din 
28.06.22) 

6 PLx 400/2021 

Proiect de Lege privind stabilirea 
unor măsuri în vederea finalizării 
procedurilor administrative de 
soluţionare a cererilor aflate pe 
rolul comisiilor judeţene, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti pentru aplicarea Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940 şi a 
Legii nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români 

Adoptarea de măsuri în vederea finalizării 
procedurilor administrative de soluţionare a 
cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea 
Legii nr.9/1998. Potrivit expunerii de motive, 
proiectul vizează introducerea atribuţiei Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de a 
soluţiona dosarele din punct de vedere al existenţei 
şi întinderii dreptului la despăgubiri, în termen de 
60 luni de la data intrării în vigoare a legii, şi 
eliminarea competenţei de control a hotărârilor 
comisiilor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi a 
Legii nr.90/2003. Totodată, se modifică şi 
modalitatea de calcul a despăgubirilor ce urmează 
a se acorda pentru terenurile intravilane pentru 
care au fost formulate cereri în temeiul Legii 

10 deputați 28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(339/R din 
28.06.22) 



 

pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a 
stării de război şi a aplicării 
tratatului de Pace între România 
şi Puterile Aliate şi Asociate, 
semnat la Paris la 10 februarie 
1947 şi pentru modificarea unor 
acte normative – Raport comun 
cu Comisia pentru buget 

nr.9/1998, aceasta urmând a se stabili prin 
raportare la valorile şi limitele prevăzute în 
anexele acestui act normativ 

7 PLx 169/2019 

Proiect de Lege pentru 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii,  Comisia pentru 
transporturi și Comisia pentru 
apărare 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, în sensul stabilirii obligaţiei 
autorităţilor administraţiei publice locale de a 
asigura iluminatul public al trecerilor pentru 
pietoni nesemaforizate 

51 parlam. 

22.03.22 
5.04.22 
24.05.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(344/R din 
28.06.22) 

8 PLx 224/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.26/2022 pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
investiţiilor publice  – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii și Comisia pentru 
transporturi 

Adoptarea unor măsuri care să conducă la 
implementarea mai rapidă a proiectelor de 
infrastructură de transport de interes naţional, a 
proiectelor de investiţii a căror valoare se 
încadrează în pragurile prevăzute la art.42, alin.(1) 
lit.a) din Legea nr.500/2002, precum şi a 
proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri 
europene implementate de operatorii regionali, 
definiţi la art.2 lit.h) din Legea nr.51/2006, prin 
amendarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor 
publice, precum şi cea conexă, astfel încât să 
permită realizarea proiectelor propuse a fi 
finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă în termenele asumate 

Guvern 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(345/R din 
28.06.22) 

9 PLx 165/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă 
auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule 
şi tramvaie – raport comun cu 
Comisia pentru buget, Comisia 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, 
pentru asigurarea respectării obligaţiilor ce revin 
României potrivit Directivei 2009/138/CE şi 
Directivei 2009/103/CE, având în vedere emiterea 
de către Comisia Europeană a Avizului motivat 
din 26.07.2019. Intervenţiile legislative vizează 
schimbarea modului de funcţionare a „asiguratului 
cu risc ridicatˮ, abrogarea prevederilor ce 

Guvern 

22.04.22 
3.06.22 
27.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare 

(351/R din 
29.06.22) 



 

pentru industrii, Comisia 
pentru transporturi  

limitează cheltuielile administrative şi de vânzare 
ale poliţei de asigurare ce pot fi incluse de către 
asiguratori în calculul tarifelor de primă. De 
asemenea, se propune eliminarea obligaţiei A.S.F. 
de reglementare a modului de calcul al tarifelor de 
primă, a criteriilor de risc, a indicilor de încadrare, 
a coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie ori alte 
instrumente de ajustare a tarifelor de primă, 
condiţii în care calculul va avea în vedere 
respectarea principiilor actuariale general 
acceptate 

10 PLx 409/2022 

Proiect de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.318/2015 pentru înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de 
Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală 

Instituirea unor măsuri destinate să asigure un 
cadru consolidat şi eficient pentru creşterea 
gradului de recuperare a prejudiciilor şi produselor 
infracţiunilor, dezvoltarea reutilizării sociale a 
bunurilor confiscate, îmbunătăţirea regulilor 
privind despăgubirea victimelor infracţiunilor, 
întărirea rolului oficiilor de recuperare a creanţelor 
provenite din infracţiuni în urmărirea şi 
identificarea bunurilor aflate în legătură cu 
infracţiunile 

Guvern 28.06.22 

Raport de 
aprobare 

(353/R din 
29.06.22) 

11 PLx 353/2022 

Proiect de Lege privind 
valorificarea adaptată a unor 
măsuri dovedite benefice pentru 
instituţiile din domeniul justiţiei 
instituite pe perioada stării de 
alertă declarate în vederea 
prevenirii şi combaterii efectelor 
pandemiei de COVID-19 

Instituirea posibilităţii aplicării, cu caracter 
temporar, sau, după caz, adaptarea unor măsuri 
instituite pe durata stării de alertă declarate în 
vederea prevenirii şi combaterii efectelor 
pandemiei de COVID-19, necesare funcţionării 
justiţiei ca serviciu public, în domeniul activităţii 
de judecată a instanţelor civile, în domeniul 
insolvenţei, precum şi în domeniul executării 
pedepselor, al măsurilor educative şi al altor 
măsuri dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal 

Guvern 28.06.22 

Raport de 
aprobare 

(354/R din 
29.06.22) 

12 PLx 219/2022 
Proiect de Lege privind protecţia 
avertizorilor în interes public 

Cadrul general în materia protecţei persoanelor 
care raportează încălcări ale legii, care s-au produs 
sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul 
autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane 
juridice de drept public, precum şi în cadrul 
persoanelor juridice de drept privat, vizând 
transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 
(UE) 2019/1937 a Parlamentului European şi a 

Guvern 28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(355/R din 
29.06.22) 



 

Consiliului din 23 octombrie 2019 privind 
protecţia persoanelor care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii 

13 PLx 133/2022 

Proiect de Lege privind registrul 
comerţului şi pentru modificarea 
si completarea altor acte 
normative cu incidenţă asupra 
înregistrării în registrul 
comerţului – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Codificarea dispoziţiilor referitoare la operaţiunile 
de înregistrare în registrul comerţului şi în alte 
registre ţinute de Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului (ONRC), pe baza controlului 
registratorului sau, după caz, pe baza hotărârii 
instanţei judecătoreşti, reglementarea statutului 
registratorului de registrul comerţului, a modului 
de organizare şi funcţionare a ONRC şi a oficiilor 
registrului comerţului de pe lângă tribunale, a 
procedurii de înregistrare în registrul comertului, 
pe baza controlului de legalitate realizat de 
registrator, stabilirea actelor şi faptelor care se 
înregistrează în registrul comerţului, a procedurii 
în faţa registratorului şi în faţa instanţei de 
judecată, în vederea simplificării procedurilor de 
înregistrare în registrul comerţului, pentru a 
permite, astfel, depunerea documentelor în format 
electronic, prin verificarea îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de lege, în sensul comunicării între 
autorităţi şi utilizarea informaţiilor sau a 
documentelor aflate deja la dispoziţia acestora şi 
pentru a permite accesul online a tuturor 
formalităţilor pentru constituirea unei societăţi şi 
înregistrarea unei sucursale prin utilizarea 
mijloacelor de identificare electronică şi a 
mijloacelor electronice de comunicare, 
reglementarea accesului online la informaţiile 
privind societăţile, inclusiv la informaţiile privind 
societăţile înregistrate în alte state membre ale 
Uniunii Europene, în scopul îmbunătăţirii 
accesibilităţii serviciului public al registrului 
comerţului, al asigurării disponibilităţii 
informaţiilor extinse şi actualizate privind 
înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor, precum şi 
pentru asigurarea unor proceduri unitare la 
înregistrare a persoanelor fizice şi juridice, în 
raport de reglementările în domeniul societăţilor, 
în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor 
şi a protecţiei datelor cu caracter personal 

30 parlam. 
28.06.22 
29.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(359/R din 
29.06.22) 



 

 
XIII. Comisia  pentru apărare 

14 - 

Raport referitor la Proiectul de 
Hotărâre privind modificarea și 
completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a 
Autorității Electorale Permanente 
aprobat prin Hotîrârea Birourilor 
permanente ale Camerei 
Deputaților și  Senatului 
nr.4/2020 

Organizarea și funționarea  Autorității Electorale 
Permanente 

- 21.06.22 

Raport comun 
de aprobare 
(13/RC din 
22.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 163/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/2022 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport de 
aprobare cu Comisia pentru 
industrii, Comisia pentru 
transporturi și Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în scopul 
adaptării mecanismelor de sancţionare a 
abaterilor de la regulile de circulaţie pe 
drumurile publice prin raportare la gradul de 
pericol social al acestora, în scopul creşterii 
siguranţei în trafic 

Guvern 
31.05.22 
7.06.22 
14.06.22 

Raport de 
aprobare cu 
amendament

e 
(325/R din 
27.06.22) 

2 PLx 259/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2022 privind măsurile de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 
2019/452 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 19 martie 2019 de 
stabilire a unui cadru pentru 
examinarea investiţiilor străine directe 
în Uniune, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996 – raport 
comun cu Comisia economică și 
Comisia pentru industrii 

Stabilirea la nivel naţional a cadrului normativ 
privind examinarea investiţiilor străine directe, 
stabilirea punctului naţional de contact pentru 
cooperarea cu statele membre şi Comisia 
Europeană, pragurile şi domeniile de activitate 
ale investiţiilor pentru ca acestea să fie supuse 
autorizării, informaţiile care trebuie să fie 
incluse obligatoriu în cererea de autorizare, 
tipurile de decizii care vor fi emise, precum şi 
elementele care se iau în considerare în 
emiterea unei decizii privind autorizarea sau 
respingerea unei investiţii străine directe, 
posibilitatea autorizării cu angajamente 
asumate de către investitorul străin, prevederi 
privind confidenţialitatea informaţiilor primite, 
posibilitatea exercitării dreptului la apărare, 
sancţiuni în cazul nerespectprii prevederilor 
legale 

Guvern 
21.06.22 
27.06.22 

Raport de 
aprobare cu 
amendament

e 
(331/R din 
28.06.22) 



 

 
              XIV. Comisia  pentru tehnologia informației 

3 PLx 169/2019 

Proiect de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport comun cu 
Comisia pentru industrii, Comisia 
pentru transporturi și Comisia  
pentru apărare 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în sensul stabilirii 
obligaţiei autorităţilor administraţiei publice 
locale de a asigura iluminatul public al 
trecerilor pentru pietoni nesemaforizate 

51 
parlam. 

22.03.22 
5.04.22 
24.05.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare cu 
amendament

e 
(344/R din 
28.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 415/2022 

Proiect de Lege 
privind schimbul 
de date între 
sisteme 
informatice şi 
crearea Platformei 
Naţionale de 
Interoperabilitate 

Adoptarea unor măsuri referitoare la tehnologii, echipamente, 
programe software şi datele utilizate de acestea, în vederea 
contribuirii la creşterea gradului de interconectare între 
sistemele informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi 
la facilitatea schimbului de date între acestea, pornind de la 
principiile şi obiectivele Cadrului European de 
Interoperabilitate. Potrivit expunerii de motive, principalele 
obiective ale legii sunt facilitarea furnizării de servicii publice 
de calitate, disponibile permanent, proiectate în acord cu 
nevoile beneficiarilor acestor servicii, promovarea utilizării pe 
scară largă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în 
cadrul administraţiei publice şi creşterea gradului de 
trasabilitate şi transparenţă a actului administrativ prin 
oferirea posibilităţii titularului datelor a cunoaşterii accesării 
şi prelucrării datelor sale. Sporirea gradului de interconectare 
a sistemelor informatice ale instituţiilor şi autorităţilor 
publice, facilitarea schimbului de date între instituţiile publice 
şi simplificarea proceselor administrative, va conduce la 
creşterea eficienţei şi eficacităţii actului administrativ prin 
implementarea principiului „doar o singură datăˮ. În plus, se 
urmăreşte promovarea interoperabilităţii în administraţia 
publică centrală şi între administraţia locală şi administraţia 
centrală, dar şi facilitarea accesului instituţiilor private la 
datele deţinute de instituţii publice şi viceversa, cu asigurarea 
securităţii şi confidenţialităţii schimburilor de date. Proiectul 
conferă funcţia de reglementare în domeniul implementării 
platformei de interoperabilitate Ministerului Cercetării, 
Inovării şi Digitalizării (MCID), iar funcţia de monitorizare, 
control şi evaluare aparţine Autorităţii pentru Digitalizarea 
României (ADR) 

129 
parlam. 

28.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(3447R din 
29.06.22) 



 

                          
XV. Comisia  pentru tineret și sport 

 
XVI. Comisia  pentru constituționalitate 

 
                                                                                                                          

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 333/2022 

Proiect de Lege 
privind 
instituirea Zilei 
naţionale a 
sportului cu 
balonul oval 

Instituirea Zilei naţionale a sportului cu balonul oval în data de 4 
mai. Potrivit iniţiativei, ziua naţională a sportului cu balonul oval 
va fi marcată de către Federaţia Română de Rugby, de cluburi 
sportive/asociaţii şi membri afiliaşi prin participarea la evenimente 
şi programe cu caracter sportiv sau social, cu scopul de a informa 
şi de a promova importanta practicării rugby-ului pentru sănătatea 
oamenilor 

15 
senatori 

23.06.22 
28.06.22 

Raport de 
aprobare 

(343/R din 
28.06.22 

2 PLx 716/2018 
Proiectul Legii 
"Legea 
tineretului" 

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

Guvern 28.06.22 

Raport  
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(455/RS din 

29.06.22 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
232/2021/2022 

Cererea de reexaminare Legii 
pentru modificarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă – raport comun 
cu Comisia juridică 

Modificarea Legii nr.134/2010, în vederea 
reconfigurării instituţiei contestaţiei privind 
tergiversarea procesului, în vederea punerii în 
acord cu Decizia Curţii CCR în nr.604 din 16 
iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.976 din 22 noiembrie 2020 

Guvern 28.06.22 

Raport de 
aprobare  

(336/R din 
28.06.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Despre combaterea creșterii prețurilor la carburanți 

Stimați parlamentari, 
Guvernul a luat recent măsura compensării prețurilor la carburanți cu 5 lei la 10 litri, cu o sarcină împărțită în 

mod egal între stat și agenții economici.  
După cum știți, PSD a propus alte variante care, în opinia noastră, erau mai adecvate în momentul de față. 

Înțeleg că propunerea compensării prețurilor a venit din partea companiilor din domeniu și că, oarecum, s-ar fi 
agreat în piață ca pe lângă cei 25 de bani/litru dați de stat să pună și firmele 25 de bani. Măsura ar urma să fie luată 
pe 1 iulie.  

Sunt două mari probleme în această chestiune. Prim este legată de prețul la care se va raporta compensarea. 
Din ce preț vom scădea 50 de bani? Cel de acum, cel de la 1 iulie. Va crește prețul până atunci? Va mai conta 
compensarea acordată? 

În al doilea rând, acest acord general al operatorilor economici din piață nu echivalează cu o înțelegere de tip 
anti-concurențial? De ce companiile acceptă în bloc să scadă doar cu 25 de bani? Nu ar fi fost normal, în condiții de 
concurență reală, ca unele să scadă cu mai mult de 25 de bani, pentru a avea un preț mai competitiv și pentru a 
atrage mai mulți clienți? Unde este această concurență? Iar dacă nu e concurență reală, atunci, conform Legii 
concurenței, statul are posibilitatea și chiar obligația de a reglementa temporar prețurile din piață până la remedierea 
situației. 

Iată câteva întrebări legitime la care nu avem un răspuns concret.  
Însă cea mai importantă întrebare, care vizează atât măsura compensării, cât și celelalte măsuri privind 

reducerea TVA sau a accizelor, pe care le propun în mod populist unii dintre colegi, este următoarea: Ce garanții 
avem că, după o perioadă, operatorii nu vor majora din nou prețurile, invocând creșterea prețului mondial al 
barilului de țiței? Deși, știm bine, că atunci când prețul la baril a scăzut, prețurile la pompă, nu doar că nu au scăzut, 
ci chiar au crescut și mai mult. Deci ce garanții avem că după reducerea taxelor sau după acordarea acestei 
compensări de la stat, companiile nu vor crește din nou prețurile, iar avantajele oferite de stat nu se vor regăsi la 
consumatorul final, ci tot în buzunarele companiilor petroliere. Deci, stimați colegi de la USR, cum garantați că 
dacă Guvernul reduce accizele sau TVA-ul, prețurile nu vor reveni la valorile anterioare, așa cum s-a întâmplat 
peste tot în Europa unde s-au aplicat astfel de măsuri, vezi exemplele din Germania, Franța, Marea Britanie, Suedia, 
Olanda etc.  

De aceea, noi de la PSD am susținut fie plafonarea prețurilor, cum s-a întâmplat în Croația, Ungaria, Slovenia 
sau Serbia, fie limitarea adaosului comercial pe tot lanțul de la producători la benzinărie.  

Veți spune că măsurile propuse de PSD vor duce la penurie. Eu cred că penuria dacă se va manifesta, ea nu 
poate fi oprită indiferent de politica prețuri. Dacă se produce insuficient, atunci oricât de mic sau de mare ar fi 
prețurile, cantitățile nu vor ajunge și se va manifesta penuria. Deci asta este o teză falsă. 

Pe de altă parte, este revoltător să vezi că aceste companii din piața de carburanți și-au triplat profiturile pe 
fondul creșterii speculative a prețurilor. Deci nu există o justificare economică pentru majorări. Dacă ar fi crescut 
costurile firmelor de petrol, în mod proporțional cu prețurile finale, atunci profitul ar fi trebuit să rămână comparabil 
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cu cel de anul trecut. Dar nu a fost așa. Aceste firme s-au îmbogățit în timp ce populația a sărăcit, iar economia este 
în dificultate. De aceea spun mereu că aceste mărfuri de care depinde buna funcționare a economiei, precum 
energia, carburanții etc. nu pot fi lăsate la bunul plac al mâinii invizibile care funcționează doar pe criteriul de a face 
cât mai mult profit, indiferent de consecințele colaterale în plan economic și social.  

Deci tot ce pot să vă spun, e că vom monitoriza cu atenția evoluția pieței, iar dacă vom constata că această 
măsură a compensării nu va produce efectele dorite, cum s-a întâmplat și în alte părți, respectiv în Bulgaria, Franța 
și Spania, atunci vom reveni în Coaliție cu propunerile noastre de plafonare sau de limitare a adaosului comercial pe 
o durată determinată. 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
Este necesar un dialog pentru o viziune mai corectă și mai solidară pentru România 

 
Stimate colege/Stimați colegi, 
Decizia intrării PSD la guvernare a avut un obiectiv clar și asumat: acela de a scoate România din spirala 

catastrofei în care intrase în ultimii ani. Ne-am angajat în fața românilor ca, într-o perioadă extrem de dificilă pentru 
noi toți, să gestionăm coerent și unitar politicile publice. 

Majorarea galopantă a prețurilor, cea care afectează pe toată lumea, are drept cauză principală creșterea 
continuă a prețurilor la resursele energetice pe piața internațională. În același timp, prețurile mari la produsele 
alimentare sunt cauzate și de stoparea exporturilor din Ucraina și reorientarea spre produse și materii din alte zone. 

Nivelul inflației este foarte înalt și bineînțeles că afectează foarte multă lume, iar asta este îngrijorarea noastră 
majoră. Pe domeniile administrate de către miniștrii PSD am venit cu soluții care să îi sprijine atât pe fermieri, cât și 
românii vulnerabili, pensionari, dar și pe investitori. Din păcate, nu se văd semne că procesele inflaționiste se vor 
tempera, inflația crește peste tot în lume. 

Guvernul din care PSD face parte va încerca să ajute cetățenii. Măsurile propuse de colegii mei miniștri 
vizează mai multe categorii sociale, dar și profesionale. Au fost adoptate pachete sociale care vin în sprijinul 
românilor.  

Poate că dacă nu am fi fost prezenți la guvernare și nu am fi determinat adoptarea acestor măsuri sociale, 
lucrurile ar fi fost mult mai grele pentru mulți români.   

Majorarea veniturilor cetățenilor este una dintre pârghiile prin care Guvernul poate ajuta oamenii să-și 
mențină puterea de cumpărare. Creșterea veniturilor românilor este necesară, ca și creșterea indemnizațiilor pentru 
cei care au cea mai mare nevoie.  

Este important ca în aceste vremuri grele să nu lăsăm povara generată de creșterea prețurilor doar pe spatele 
pensionarilor, salariaților și a micilor întreprinzători. 

Suntem la guvernare ca să venim cu soluții. Una dintre soluțiile propuse de PSD este rediscutarea amplă, 
coerentă și consensuală a sistemului fiscal. Desigur vor exista voci care vor critica acest lucru. Însă, ne aflăm într-un 
context când trebuie să refacem echilibrul intereselor din societate. 

Propunerea pe care o face PSD este clară: să reașezăm sistemul fiscal pe fundamente mult mai corecte. Nu 
înseamnă că vrem să afectăm mediul de afaceri. Dimpotrivă! Obiectivul pe termen lung este tocmai acela de a crește 
numărul investițiilor în România, de a dezvolta industria de prelucrare, să producem acasă, nu să exportăm toată 
materia primă.  

Nu criticând putem găsi soluții, ci având un dialog pentru o viziune mai corectă și mai solidară pentru 
România. 

Vă mulțumesc!                    Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
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Ipocrizia USR și impozitarea pensiilor speciale 
Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
În discuția legată de reformarea cadrului fiscal din România, una dintre propunerile avansate de PSD a fost 

impozitarea pensiilor speciale, în două trepte, respectiv cu 40% a ceea ce depășește 9.000 de lei și cu 90% a ceea ce 
depășește 18.000 de lei. Soluția propusă de noi este constituțională în măsura în care nu se va aplica asupra pensiilor 
magistraților. Curtea Constituțională a spus clar că impozitarea pensiilor speciale se poate face în mod constituțional 
câtă vreme nu sunt afectate pensiile magistraților care beneficiază de garanții constituționale.  

Deci măsura propusă de noi este absolut fezabilă și ar putea fi implementată imediat. Asupra pragurilor și 
cotelor de impozitare se poate discuta desigur, dar ceea ce contează este că PSD a propus o soluție viabilă.  

Constat însă că parlamentarii USR au venit din nou cu propunerea de desființare a pensiilor speciale care deja 
a fost desființată de Curtea Constituțională. Deci dânșii știu că propun o soluție care va fi respinsă de CCR, dar cu 
toate astea o pun pe masa Parlamentului, știind bine că în final nu va ajunge să fie aplicată.  

Dincolo de populismul grosier pe care îl vedem cu toții această acțiune, m-am întrebat de ce USR vine mereu 
cu un astfel de proiect sortit eșecului taman atunci când PSD vrea să impoziteze drastic aceste pensii speciale.  

Oare nu cumva scopul acestui demers este tocmai de a împiedica adoptarea propunerii PSD? Oare nu cumva, 
în ciuda populismului deșănțat împotriva pensiilor speciale, cei de la USR vor, dimpotrivă, să apere pensiile 
speciale, propunând cu bună știință proiecte de lege neviabile și blocând astfel alte inițiative fezabile, știind că nu 
putem dezbate două proiecte pe același subiect în aceeași sesiune parlamentară? 

Dacă ne uităm la partenerii de afaceri pe care îi avea în Felix Telecom chiar domnul președinte Cătălin Drulă, 
constatăm că sunt printre ei unii beneficiari de pensii speciale foarte grase. Deci nu pare deloc întâmplător că USR 
întreprinde mereu astfel de demersuri menite să zădărnicească orice acțiune care reduce beneficiile primite de 
partenerii de afaceri ai domnului Drulă și probabil ai multor altora din USR. 

În încheiere, mai vreau să adresez o întrebare colegială doamnelor și domnilor parlamentari din PNL. Am 
înțeles că nu sunteți de acord cu taxa de solidaritate sau cu acea contribuție pentru sănătate și educație. Dar nu v-am 
auzit exprimându-vă asupra celorlalte propuneri ale PSD pentru reformarea sistemului fiscal, cum e și cea privind 
impozitarea în două trepte a pensiilor speciale. În această chestiune cum vă poziționați? Sau nu mai contează 
promisiunea făcută de domnul prim-vicepreședinte PNL, Rareș Bogdan, care spunea că va rezolva problema 
pensiilor speciale în primele 30 de zile de la venirea PNL la guvernare? Cele 30 de zile au trecut demult! Haideți să 
o rezolvăm acum măcar! Ce spuneți? 

Vă mulțumesc!       Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
Introducerea educației sanitare în școli 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Pe 21 iunie Parlamentul României a adoptat modificările la Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului și cel mai dezbătut amendament a fost cel legat de introducerea educației sanitare 
și implicit sexuale în școli, deși marele beneficiu al acestei legi a fost introducerea burselor pentru copiii 
instituționalizați, care la 18 ani ies din plasament și care vor primi de acum burse lunare, dacă își continuă studiile, 
de la vârsta de 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dar și stimulente pentru cei care adoptă copii greu adoptabili.  

Am auzit atunci în plenul Camerei Deputaților diverse comentarii de la anumiți colegi care vorbeau despre 
sexualizarea copiilor și o sfidare a creștinismului, lucru total fals, care denotă că nu au citit cu atenție proiectul. Aș 
dori să clarific faptul că amendamentul adoptat legat de introducerea educației sanitare în școli implică derularea 
unor programe de educație pentru sănătate, începând cu clasa a 8-a, și numai cu acordul scris al părinților, în 
vederea prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. 
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De câțiva ani se tot discută despre necesitatea introducerii unei astfel de materii informative în școli, iar acest 
lucru a stârnit multe discuții în contradictoriu. Pe de o parte sunt cei care văd un lucru benefic și necesar pentru 
sănătatea copiilor lor și pe de altă parte sunt cei care nu sunt de acord cu acest lucru din diferite motive, fie ele de 
natură religioasă sau dintr-un sentiment de rușine, care a fost transmis din generație în generație și care ne împiedică 
să abordăm un subiect care ar trebui să conțină în primul rând informații medicale. Tinerii trebuie să fie informați de 
către specialiști, astfel încât să înțeleagă ce este benefic și ce nu este, care sunt implicațiile, dar și riscurile, pe toate 
planurile, astfel încât sănătatea fizică și psihică a tinerilor să fie protejate. 

Din nefericire, în România numărul adolescentelor care ajung să rămână însărcinate și să dea naștere unui 
copil, în necunoștință de cauză, este foarte ridicat, situându-ne printre primii în Europa unde are loc acest fenomen, 
sarcina în adolescență având numeroase consecințe negative asupra viitoarelor mame, precum și costuri sociale și 
economice. În 2019 au fost înregistrate în România 16.639 de sarcini in rândul adolescentelor, lucru care face ca 
România să aibă un sfert din mamele minore din Europa.  

Așadar, cunoașterea este cel mai important lucru atunci când vine vorba despre decizii informate și tinerii din 
România au dreptul la această cunoaștere, fiindcă scopul principal este să le asigurăm educație pentru sănătatea lor 
și a întregii societăți.  

Vă mulţumesc!                   Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
Educația în România 

Domnule președinte,  
Stimați colegi, 
Săptămâna trecută s-a desfășurat Examenul de Bacalaureat. Din cei 151.906 de elevi înscriși la începutul 

anului școlar în clasele a XII-a zi și seral, peste 40.000 de elevi nu s-au înscris la examenul din sesiunea iunie-iulie. 
Ministrul Educației, domnul Sorin Cîmpeanu a constatat că, citez: “Numărul celor înscriși la Bacalaureat este 

cel mai mic din istoria postdcembristă a Românei”. 
Din păcate aceste date nu fac decât să acutizeze o altă statistică. Potrivit Eurostat, România ocupă ultimul loc 

în Uniunea Europeană la numărul tinerilor care au absolvit studiile unei instituții superioare de învățământ. Mai 
exact, doar 25 % dintre tinerii români au terminat o facultate. 

Diploma de Bacalaureat și, ulterior, absolvirea unei forme de invățământ superior înseamnă șanse reale pe o 
piață a muncii în permanentă schimbare, înseamnă un loc de muncă mai bine plătit și mai stabil, înseamnă mai 
multe oportunități și mai multe opțiuni de carieră. 

Din păcate, abandonul școlar și lipsa de interes pentru obținerea diplomei de Bacalaureat sunt fenomene care 
arată că suntem departe de a fi găsit mijlocele prin care sistemul de învățământ românesc să fie unul eficient și 
viabil. 

Suntem în punctul în care avem cel mai mare număr de elevi repartizați unui cadru didactic, ceea ce ne 
plasează pe ultimul loc în Europa, în punctul în care investițiile în construirea unor noi spații de învățământ sunt 
aproape inexistente. Avem încă școli fără laboratoare, biblioteci sau săli de sport nefuncționale. Sute de școli, mai 
ales din mediul rural, au încă grupurile sanitare în curte, fără apă curentă și canalizare. 

Mii de cadre didactice din învățământul preuniversitar nu au pregătire de specialitate, cu precădere cele de la 
școlile din mediul rural. 

De ani de zile la examenele de titularizare aproape 50% dintre cadrele didactice nu obțin note de trecere. 
Avem în continuare o relație deficitară între profesor și elev, în care primul predă de la catedră iar elevul ia 

notițe fără a fi încurajat să depășească litera manualului și programa școlară deseori obtuză și insuficientă. 
Pe fondul crizei pandemice prin care am trecut în ultimii ani, toate aceste probleme din invățământ s-au 

acutizat. Cu scenarii schimbate de la o zi la alta, cu elevi și profesori debusolați de lipsa predictibilății, cu școli 
nepregătite pentru desfășurarea cursurilor online, procentul abandonului școlar a crescut alarmant. 
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Îmi doresc ca școala românească să fie motorul care să ofere copiilor și tinerilor din România șansa de a 
evolua, de a se dezvolta, de a profita de oportunitățile pe care le oferă piața muncii. Reforma învățământului este un 
proiect de țară. Educația este singura cale către un viitor mai bun pentru copiii și tinerii noștri. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Cristina-Ileana Dumitrache 
*** 

 
Șanse sporite pentru medicii rezidenți de a practica medicina în spitalele publice 

 
Consecventă dezideratului de îmbunătățire permanentă a sistemului medico-sanitar, conducerea PSD a 

Ministerului Sănătății a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătății. 

Actul normativ are ca obiect încadrarea medicilor rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist, 
cu contract individual de muncă, pe durată determinată de maxim un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în 
funcția de medic. Salarizarea acestor tineri va fi corespunzătoare ultimului an de pregătire, fapt îmbucurător pentru 
cei care doresc să profeseze. 

Potrivit proiectului de OG, medicii rezidenți aflați în situația respectivă pot fi încadrați în unități sanitare 
publice care înregistrează deficit de personal și, de asemenea, pot profesa sub îndrumarea unui medic cu drept de 
liberă practică în specialitatea respectivă. 

Actul normativ clarifică și situația rezidenților care pe perioada stării de urgență/stării de alertă ca efect al 
pandemiei COVID-19 au fost detașați în alte unități sanitare și au întrerupt modulele de pregătire în care se aflau la 
momentul respectiv. Astfel, a fost introdusă procedura de modificare/adaptare a curriculum-ului de pregătire, până 
la finalizarea duratei de pregătire. Acestor rezidenți li se va permite acum accesul pentru susținerea examenului de 
specialist și, ulterior, obținerea dreptului de liberă practică în specialitate. 

Un alt element care va contribui la creșterea gradului de ocupare a posturilor vacante din sistemul de sănătate 
este corelarea numărul de rezidenți de la medicină dentară cu numărul de profesori/îndrumători de formare. 

Totodată, au fost elucidate și situațiile privind schimbarea specialității pentru rezidenții care, din motive 
obiective, nu au putut efectua specialitatea aleasă în urma concursului de rezidențiat. 

Actul normativ prevede și reglementarea separată a modalității de susținere a examenului de specialist în 
specialitățile de anestezie și terapie intensivă și medicină de urgență.  

Toate aceste măsuri propuse de conducerea PSD a Ministerului Sănătății au fost aprobate de Guvern, astfel 
încât urmează să intre în vigoare în cel mai scurt timp, noile reglementări urmând să reducă deficitul de personal 
medical în spitalele publice și să păstreze în sistemul medical rezidenții implicați în gestionarea pandemiei de 
COVID-19. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Și totuși, care este misiunea DNA? 
Doamnelor și domnilor colegi,  
Văzând turnura periculoasă pe care a reluat-o activitatea Direcției Naționale Anticorupție în ultima perioadă, 

simt nevoia să pun unele întrebări în fața dumneavoastră. 
Oare Direcția Națională Anticorupție s-a autosesizat în cazurile lui Câțu, Tătaru, Arafat, Orban, Vlad 

Voiculescu, criminalii națiunii, cei care, acum doi ani, ne-au îngropat morții în saci de gunoi, fără autopsie si slujbă? 
Nu. 

Dar dosarul lui Barna mai este instrumentat de DNA? Nu se știe. 
A început cumva cercetarea penală a lui Ghinea, pentru că prin Planul Național de Redresare și Reziliență a 

condamnat România la sărăcie, fără ca parlamentarii României să poată citi și dezbate acest PNRR? Nu. 
În dosarul lui Clotilde Armand cu frauda electorală se face ceva? Au trecut doi ani. Corupție, s-au furat sacii 

cu voturi, s-a făcut trafic de influență și DNA tace. Tace și nu face. 
Nicușor Dan, cel care a blocat tot Bucureștiul, avea dosarul din Orășelul Copiilor, cu fraudă, trafic de 

influență. Unde este dosarul? A auzit o întreagă țară cum făcea trafic de influență. Nu se deranjează DNA? Se pare 
că nu. 

Câțu a cumpărat vaccinuri de un miliard de Euro pentru a fi aruncate la gunoi! DNA face ceva? Nu mai 
vorbesc de împrumuturile luate, fără să știm unde sunt banii românilor?  

Izoletele, camioanele cumpărate în starea de pandemie, jaful cu maștile de Unifarm. Unde sunt aceste dosare 
penale? 

Cei care fură miliarde de euro rămân nepedepsiți? De ce nu se face nimic în aceste dosare de miliarde de 
euro?  

Pentru că, se pare că DNA a devenit o instituție de execuție politică, pentru a distruge liderii politici la 
comandă. Preponderent pe cei din partea stângă a eșicherului politic, așa cum probabil este stabilit de cei care 
conduc România din afara țării. 

Astfel, dacă Băsescu a putut să distrugă flota maritimă a României, dar nu a pățit nimic și a putut astfel să 
distrugă aproape toată România în cei 10 ani de mandat ca președinte, cu ajutorul DNA, în loc să aibă parte de 
mandatul cuvenit, dacă actualul președinte a săvârșit atâtea malversațiuni cu casele și cu patrimoniul imobiliar al 
Sibiului, dar nu a pățit nimic și este lăsat de DNA să-și continuie opera de distrugere a României, în schimb DNA a 
distrus carierele lui Adrian Năstase și Liviu Dragnea pentru fapte absolut banale, pe care le comit aproape toți 
politicienii.  

Iar acum DNA revine și anunță triumfător că este pregătit să distrugă încă o carieră unui politician de stânga, 
domnul Adrian Chesnoiu, tocmai când acesta se lupta pentru dezvoltarea agriculturii României și pentru români și 
care, ca ministru al agriculturii, ar fi încercat să influențeze angajarea unor oameni de încredere care l-ar fi putut 
ajuta să facă bine pentru țară, nu așa cum face DNA bine numai pentru străinătate. Asta e marea corupție cu care 
luptă DNA? 

Nu, DNA nu este ceea ce ar trebui să fie! Se pare că această instituție ultrafinanțată din banii românilor are 
misiunea de a distruge liderii valoroși ai acestei țări, nu să curețe țara de marii corupți. 

Poate că în loc să îi fie extinse competențele, așa cum cerea șeful acestei instituții acum câteva zile, ar fi mai 
bine ca pur și simplu această instituție să fie desființată, așa cum s-a desființat și Secția de Investigare a 
Infracțiunilor din Justiție. 

Vă mulțumesc pentru atenție!    Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
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Declarație politică 
Stimate colege și stimați colegi, 
Diversitatea culturală înseamnă promovarea dialogului între culturi, a diversității etnice prin valorificarea 

patrimoniului istoric și prin folosirea mijloacelor de expresie în cadrul evenimentelor derulate la nivel local. 
România este o țară privilegiată sub aspectul diversității culturale și etnice datorită poziției geografice, cât și 

istoriei. Influența diverselor popoare se simte și în prezent în toate aspectele de la gastronomie, limbă, tradiții, 
arhitectură, până la modul de viață. Toate acestea se păstrează prin activitățile membrilor comunităților etnice care 
locuiesc pe întreg teritoriul țării noastre.  

Mândria de a face parte dintr-o anumită etnie este un subiect extrem de actual și capătă numeroase 
reprezentări. De aceea este important să înțelegem că numai printr-o atitudine pozitivă și o acceptare a originii 
fiecăruia putem avea o societate echilibrată și incluzivă.  

În Botoșani pe care îl reprezint în Parlament avem 66 de etnii care trăiesc, locuiesc și muncesc în cele 78 de 
localități ale județului. Acestea au tradiții culturale, religioase si lingvistice specifice. 

Așadar, este datoria noastră ca majoritari care facem parte din comunitatea românească să cunoaștem și să 
respectăm diferențele culturale pentru a putea aprecia modul acestora de exprimare și pentru a-i integra la nivel 
social, fără însă a le distorsiona identitatea. 

Din acest motiv, se poate afirma că diversitatea culturală are calitatea de a accepta și de a împărtăși, reciproc, 
caracteristicile unei sau altei culturi într-un anumit spațiu geografic. Prin urmare, conceptul de diversitate culturală 
este strâns legat de semnificațiile identității culturale, interculturalității și multiculturalității, ceea ce implică contact 
între diferite grupuri etnice, expresii artistice, valori, pe care fiecare dintre noi avem obligația să le respectăm. 

În acest context este important să avem permanent contacte și schimburi de cunoștințe și expresii, care se pot 
realiza în principal prin organizarea de evenimente și manifestări culturale. 

Pe această cale vreau să îmi exprim aprecierea și să vă fac cunoscut Festivalul Transfrontalier al Diversității 
Culturale, care a fost organizat de autoritățile locale, Primărie și Consiliul Județean în municipiul Botoșani la finalul 
săptămânii trecute.  

A fost vorba de 3 zile de spectacole pe Pietonalul Unirii, în zona centrală a orașului, sub umbrela proiectului 
„Întoarcere la rădăcinile noastre comune", implementat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina, 
2014 - 2020. A fost un eveniment cu adevărat multicultural în cadrul căruia au fost prezentate spectacole de dansuri 
și muzică tradițională susținute de membrii etniilor ce conviețuiesc la Botoșani, dar și expoziții fotografice, 
degustări de bucate tradiționale, ateliere de artă și meșteșugărești, piese de teatru, momente artistice susținute de 
Filarmonica „George Enescu” Botoșani și de artiști reprezentativi din România și Ucraina.  

În acest context vreau să vă spun că în această săptămână, noi parlamentarii social-democrați din Botoșani am 
invitat la Parlament mai mulți reprezentanți ai comunității lipovene din Botoșani pentru a vizita clădirea 
legislativului și pentru a vedea cum se desfășoară o zi de activitate la nivelul Plenului și Comisiilor de specialitate. 

În opinia mea, subiectul diversității culturale este esențial să se regăsească pe agenda publică din România, 
pentru că doar printr-o bună înțelegere a specificității etniilor putem să intervenim cu politici țintite și specifice 
pentru dezvoltarea noilor generații care fac parte din aceste comunități minoritare. Acceptarea identității le va 
permite acestora să se concentreze pe ce își doresc să facă și le va asigura integrarea atât în cadrul comunităților 
etnice din care fac parte, cât și în societatea românească. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 
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Sprijin strategic pentru consolidarea independenței energetice a României 
Stimați colegi, 
Menționam în urmă cu ceva timp importanța deosebită pe care independența energetică a țării trebuie să o 

aibă în prioritățile îndatoririlor noastre de aleși ai românilor. După cum bine știți, sunt un susținător al energiilor 
verzi, regenerabile și foarte puțin poluante. Însă, chiar dacă România are doar o minoritară parte din producția de 
energie electrică din surse poluante (cărbune, hidrocarburi etc), suntem nevoiți, în continuare să producem energie 
electrică poluantă. Mai mult chiar, dezvoltarea economică a țării din ultimul deceniu ne-a adus de la poziția de 
exportator de energie electrică la cea de importator. Acest lucru se întâmplă fiindcă nu reușim să producem suficient 
pe cât avem nevoie în consumul intern. 

Totodată, știți foarte bine că am considerat o greșeală strategică majoră decizia Germaniei de a renunța total la 
energia nucleară, doar pentru a ajunge să depindă de gazul rusesc. Energia nucleară este considerată, în continuare, 
de specialiști drept o energie „curată” și extrem de eficientă. Este adevărat, costurile de întreținere ale unei centrale 
nucleare sunt ridicate mai ales pentru că, în caz de incidente sau dezastre naturale, consecințele pot fi devastatoare 
pentru oameni și mediul înconjurător. 

Pe de altă parte, iată că Statele Unite ale Americii, un lider în domeniul tehnologiilor avansate, a dezvoltat și 
pus în practică un concept inovator de centrală nucleară de dimensiuni reduse. Este adevărat, capacitatea de 
producție a unei astfel de centrale este mult mai redusă comparativ cu o centrală nucleară clasică, însă, în același 
timp, riscurile pentru oameni și mediu sunt semnificativ reduse. Tehnologia folosită la aceste centrale electrice este 
de ultimă generație, la fel și sistemele de monitorizare și protecție. 

Iată că dorința SUA, principalul partener strategic al României, de a consolida un pol de influență democratică 
în antiteză cu expansionismul chinez sau chiar cu agresivitatea energetică și militară a Rusiei, a pus țara noastră pe 
harta inovațiilor în domeniul producției de energie electrică sustenabilă. Prin noul proiect uriaș de finanțare a 
infrastructurii în lume, SUA a alocat României primele 14 milioane de dolari pentru proiectul primei minicentrale 
nucleare din sud-estul Europei. 

Scopul declarat al finanțării acestui tip de reactoare modulare mici (tehnologie SMR) este tocmai întărirea 
profilului energetic strategic al României pe granița estică a NATO și de a reduce dependența de producția de 
electricitate dependentă de hidrocarburi. 

De aceea, investițiile de tip SMR, alături de finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, pot transforma 
România într-un pol energetic al Europei de Est crescând astfel șansa istorică a țării noastre, mereu aflată în zona de 
confluență a marilor puteri. 

Deputat 
Silviu-Nicu Macovei 

*** 
Despre responsabilitate 

Stimați colegi, 
În declarația mea de astăzi aș dori să vă vorbesc despre responsabilitate. Da, sunt de acord cu premierul 

Nicolae Ciucă atunci când spune că o guvernare trebuie să fie responsabilă.  
Așa cum mi-aș fi dorit să fie responsabilă și în 2020 când Guvernul Orban a împrumutat 172 miliarde lei sau 

în 2021 când Guvernul Cîțu a împovărat românii cu alte 76 de miliarde de lei. Sau atunci când PNL împreună cu 
USR comandau vaccinuri fără număr, risipind banii românilor. 

Responsabilitatea guvernamentală înseamnă deopotrivă grijă față de cei care sunt vulnerabili, dar și față de cei 
care aduc plusvaloare, adică mediul de afaceri. Reducerea inegalităților extreme în societate, asumarea măsurilor 
care pot genera acest rezultat sunt tot o măsură a responsabilității. Cum sunt și investițiile în viitorul nostru, adică în 
sănătate și educație. 
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Este oare corect ca o companie mică să poată plăti 1% din cifra de afaceri, iar o companie mare și 
multinațională doar 0,3% sau 0 5%? Pentru noi responsabilitate înseamnă și mai multă echitate și solidaritate între 
contribuabili. 

De asemenea, pentru PSD responsabilitatea înseamnă măsuri pentru protejarea populației în fața diverselor 
crize cu care ne confruntăm. Cum este cazul creșterii prețului la carburanți. PSD a prezentat în coaliția de guvernare 
mai multe soluții privind reduceri importante ale prețului benzinei și motorinei. Astăzi, premierul Ciucă și PNL au 
decis varianta unei compensări comune, la care să participe atât statul, cât și operatorii privați. Prețul carburanților 
va scădea astfel doar cu 50 de bani. Știu, este prea puțin. În plus este o soluție care îi nemulțumește atât pe 
comercianți, cât și pe consumatori. 

Respectăm decizia premierului, dar credem în continuare că alternativa PSD ar fi fost mai bună și ar fi condus 
la rezultate mult mai apropiate de așteptările românilor. În plus, în multe țări europene, soluția compensării a 
funcționat doar câteva săptămâni, după care prețurile au revenit și au ajuns chiar la niveluri mai mari. Tocmai de 
aceea, dacă operatorii din piață vor crește din nou prețurile, PSD va reveni cu propunerea unui preț maximal sau a 
limitării adaosului comercial.  

Așa considerăm noi că trebuie să se manifeste responsabilitatea, mai ales atunci când ne aflăm la guvernare. 
Am dovedit-o de atâtea ori în trecut, vom dovedi și acum că suntem de partea românilor și guvernăm pentru ei.  

Vă mulțumesc pentru atenție!       Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

Modificările propuse de PSD la Codul Fiscal aduc echitate, solidaritate socială și o economie mai puternică! 
 
Stimați colegi parlamentari, 
Așa cum bine știți, Partidul Social Democrat a propus și face un ultim apel la partenerii de guvernare pentru 

adoptarea unor modificările ale Codului Fiscal care să aducă echitate și mai multă solidaritate socială și care să facă 
economia mai puternică. 

România are nevoie de impozitare progresivă pentru o economie modernă, cu potențial de creștere, care să fie 
în linie cu Uniunea Europeană, cu G-7 și cu majoritatea economiilor moderne, de piață liberă din întreaga lume. 

Dincolo de cifre și măsuri aceasta este viziunea PSD pe care o susține și-n fața partenerilor de Coaliție, cu 
speranța că se vor alătura efortului de modernizare a economiei naționale. 

Dragi colegi, 
Este incorect și nedrept ca pensiile speciale mari să nu fie impozitate cu o rată progresivă mai mare și de 

aceea, noi social democrații spunem că este nevoie de echitate socială. Este nevoie de un sistem fiscal just, corect, 
modern! 

De aceea PSD nu va abandona să promoveze un sistem fiscal în concordanță cu UE, SUA, G-7 și cu 
majoritatea celorlalte economii de piață din lume. Dacă o rată progresivă de impozitare este suficient de bună pentru 
cele mai puternice economii din lume, ar trebui să fie bună și pentru România! 

Totodată, țara noastră are nevoie de independență energetică de 100%! Trebuie să ne protejăm astăzi populația 
de șocurile prețurilor și să investim pentru ziua de mâine pentru a construi independența energetică a țării, cu atât 
mai mult cu cât UE și SUA doresc să ne ajute să atingem acest obiectiv. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Laurențiu-Daniel Marin 
*** 
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Extinderea accesului la resursele educaționale digitale va contribui  
la creșterea calității actului de predare-învățare 

Dragi colegi, 
Examenul de Evaluare Națională nu a relevat niciun progres privind calitatea actului de predare și nici privind 

asimilarea informației de către elevi. Din contră! Evaluarea Națională de anul acesta a subliniat doar cât de 
nefolositoare se dovedesc aproape toate noile proceduri de predare, și cât de lipsite de atractivitate au ajuns chiar și 
materiile de bază, în urma seriei infinite de modificări succesive, suportate de către programele școlare, de fiecare 
dată când o guvernare a fost înlocuită de o altă configurație politică. În completarea acestui spectru indezirabil vin și 
efectele și influența pandemiei. Epidemia a indicat efectul inegalităților existente în domeniul educațional la nivel 
european și național. 20% dintre cursanții din Europa și aproape jumătate din elevii din România nu au putut să-și 
continue parcursul educațional din cauza contextului pandemic. 

Faptul că 57% dintre elevi au probleme atunci când trebuie să scrie corect în limba română, folosind inclusiv 
semnele de punctuație, este o premisă care, dacă nu va fi decelerată cât mai curând, va conduce, din nefericire, la 
deteriorarea accentuată a perspectivelor de țară.  

Anvergura învățământului românesc a ajuns să se poticnească în marja procentului de 43% care îi reprezintă 
pe elevii care pot identifica verbele! 8% dintre elevi nu pot percepe o informație prezentată explicit în primul enunț 
al unui text dat. O astfel de realitate va duce la stagnarea sau chiar la o scădere economică, indiferent de eforturile și 
de măsurile pe care orice guvern le va genera. Orice economie crește și datorită, în principal, calificării resursei 
umane pe care o angrenează în diversele activități derulate. Fără angajaţi competenţi şi serioşi, rezultați și din rândul 
tinerilor absolvenți, șansele noastre privind ieșirea din orice tip de criză sunt din start diminuate.  

Știu că o astfel de remarcă sună îngrijorător, dar ne confruntăm cu o problemă deosebit de gravă a cărei 
rezolvare nu mai suportă nicio amânare. În ciuda faptului că peste 83% dintre elevi au luat note de peste 5 la 
Evaluarea Națională, statisticile și notările nu îi vor ajuta aproape deloc pe copii în viitor. Carențele de cunoștințe 
ale elevilor doar accentuează și mai tare faptul că există discrepanțe mari la nivelul de pregătire în școlile din țară, în 
special în ceea ce privește folosirea corectă a limbii române. 

Raportul World Vision România devoalează, pe de-o parte, că pierderile de asimilare de cunoștințe în 
perioada pandemiei au fost semnificative, dar şi că intervalul lung de timp petrecut în izolare a avut un efect negativ 
evident asupra stării psiho-emoţionale a copiilor. Potrivit acestei cercetări, situaţia este mai gravă în mediul rural, 
unde accesul la şcoala online, dar şi la serviciile de consiliere psihologică au fost și mai limitate. Aceste cifre ne 
îngrijorează, evident, dar ne şi motivează să continuăm eforturile de a găsi soluţii prin care să venim în sprijinul 
fiecărui elev.  

Una dintre aceste modalități de a rezolva, pe cât posibil, o astfel de situație privind inegalitățile existente în 
domeniul educațional la nivel european și național o constituie îmbunătățirea accesului la resursele digitale de 
aprofundare a cunoștințelor de către elevii care trăiesc în zone izolate, rurale sau montane.  

1,2 milioane de euro sub formă de granturi se află, acum, la dispoziția școlilor în cadrul acțiunii preparatorii 
“Creșterea accesului la instrumente educaționale în zonele și comunitățile cu conectivitate redusă sau cu acces 
limitat la tehnologii“.  

Scopul acestei acțiuni preparatorii, demarată la nivel european grație demersurilor inițiate de către colegii 
europarlamentari PSD, este de a continua să dezvoltăm o strategie menită să sporească accesibilitatea resurselor și 
instrumentelor educaționale în toată Europa, în acele zone și comunități care au cea mai mare nevoie de un astfel de 
suport, astfel încât să obținem creșterea incluziunii și reducerea dezavantajului digital.  

Având în vedere că România poate elimina și ea din decalaje folosind fondurile proiectului “Learning from 
the Extremes“, voi sublinia că aplicațiile pot fi depuse online, până în data de 30 septembrie. Dintre acestea, vor fi 
selectate 80 de proiecte. Candidaturile vor fi evaluate de o comisie, în baza criteriilor stabilite, iar etapa finală de 
selecție va fi realizată de coordonatorii proiectului și de reprezentanții coordonatorilor naționali. Așa cum am 
precizat anterior, valoarea totală a sprijinului financiar, sub formă de granturi, este de 1,2 milioane de euro. 
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Unitățile de învățământ alese vor beneficia de platforme de învățare la distanță mai sigure și mai performante, 
de laboratoare și simulări online. La rândul lor, elevii vor avea acces la spații de învățare moderne, conectate și 
constructive. Nu în ultimul rând, cadrele didactice vor beneficia de suportul și resursele necesare în vederea 
integrării instrumentelor digitale în procesul de predare.  

PSD face dovada clară că este preocupat și de evoluția învățământului românesc și, în special, de pregătirea 
elevilor și va rămâne consecvent în privința acestui domeniu, promovând întotdeauna cele mai bune măsuri necesare 
redresării educației. De sprijinul nostru, al celor de la PSD, se vor bucura atât copiii, cadrele didactice, dar, pe 
termen lung, și mediul de afaceri și economia națională. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

Ziua Internaţională de Luptă împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Consumul de droguri reprezintă un fenomen periculos, într-o continuă creștere, iar România trebuie să 

intensifice lupta împotriva consumului și a traficului ilicit de droguri. 
În 1987, Adunarea Generală a ONU a stabilit ziua de 26 iunie ca Ziua Internaţională de Luptă împotriva 

Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, prin care se dorește întărirea eforturilor, a cooperării și a acțiunilor care 
să ne aducă mai aproape de o societate internațională lipsită de consumul de droguri. 

Tema de anul acesta este combaterea provocărilor consumului de droguri în perioade de crize de sănătate și 
umanitare. Oamenii din întreaga lume au nevoie ca dreptul la sănătate să le fie protejat, mai ales în această perioadă 
de instabilitate, provocată de pandemia de coronavirus, de războiul din Ucraina, de criza din energie și criza 
alimentară. Organizația Națiunilor Unite încurajează țările să ia măsuri concrete, atât în materie de prevenție și de 
tratament, dar mai ales de combatere, astfel încât populația să fie protejată. Raportul global legat de consumul de 
droguri pe anul 2022 a fost publicat pe 27 iunie pe site-ul Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate 
(UNODC) și situația este îngrijorătoare: 4% din populația lumii, adică 209 milioane de oameni au folosit cannabis 
în 2020, fiind cel mai consumat drog din lume. 61 de milioane de oameni au folosit în 2020 opioide, în special 
heroină, iar  21.5 milioane de oameni de pe glob au folosit cocaină. Abuzul de stimulante tip amfetaminte a crescut 
în 2020, (34 milioane de oameni), iar o altă categorie periculoasă de droguri menționată în raport sunt NPS (noi 
substanțe psihoactive).  

În România, Agenția Națională Antidrog se ocupă cu elaborarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea, la 
nivel naţional, de politici în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi în 
domeniul asistenţei integrate a consumatorilor, politici aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu. Anul 
acesta, prin HG 344/2022, Guvenul a adoptat Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026 și Planul de 
acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022-2026, care au urmat Strategiei 
naționale antidrog pe 2013-2020.   

Conform raportului național pe 2021 privind situația drogurilor consumate în România, 10,7% dintre cei cu 
vârsta între 15-64 ani au consumat cel puțin un tip de drog ilicit de-a lungul vieții, și 16,9% dintre cei între 15- 34 
ani, iar rata este în creștere în rândul populației tinere. Adolescența este perioada cu vulnerabilitatea cea mai mare la 
inițierea consumului de droguri, vârsta de 12 ani fiind cea mai mică vârstă de debut declarată pentru consumul de 
substanțe psihoactive. Din categoria drogurilor licite, cel mai consumat este alcoolul, cu rate de consum mari în 
rândul adolescenților de 16 ani. Literatura de specialitate indică o probabilitate mai mare de a iniția consumul de 
droguri ilicite, prin asociere cu cel de droguri licite. 

Prevenirea trebuie să rămână o prioritate, atât la nivel național, cât și local. Astăzi, cu ocazia Zilei 
internaționale de luptă împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, doresc să atrag atenția asupra problemei 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 22 - 2022  
Săptămâna 27 iunie – 1 iulie 2022  

 

 

52 
 

cu care se confruntă și țara noastră în materie de droguri și îmi doresc ca toate instituțiile competente să se 
mobilizeze astfel încât tinerii români și nu numai să fie educați cu privire la riscurile și pericolele folosirii 
drogurilor, cei care au nevoie de tratament să fie ajutați și desigur cei implicați in traficul de stupefiante să fie aspru 
pedepsiți, fiindcă lupta cu acest fenomen trebuie să aibă loc pe toate planurile, spre binele membrilor societății în 
care trăim.   

Deputat 
Florian-Claudiu Neaga 

*** 
Barilul, profitul și românul 

 
Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
România nu este singura țară care se confruntă cu o creștere accelerată a prețurilor la carburanți, dar este țara 

în care Ministerul Energiei se mișcă atât de greu, încât nici până acum nu avem o strategie clară cum am putea 
combate acest lucru. 

Prețul carburanților a crescut accelerat de la începutul acestui an, în special după ce războiul Rusiei în Ucraina 
a scumpit barilul de petrol. În prezent prețul unui litru de benzină trece de 8,5 lei, iar cel al unui litru de motorină 
este de peste 9 lei. Spre comparație, la începutul anului, benzina și motorina costau în medie circa 6,3 - 6,5 lei pe 
litru. 

În opinia Partidului Social Democrat, Guvernul trebuie să intervină rapid pentru a pune capăt creșterii de 
prețuri la carburanți. Există deja mai multe propuneri clare, dintre care una cu efect imediat și anume o plafonare a 
prețurilor, respectiv introducerea prețului maximal pe o durată limitată de timp. 

Mai clar explicat, intenția Partidului Social Democrat este de a plafona adaosul pe lanț, în prezent de 37%, în 
care nu sunt incluse profit, transport, asigurări și să lase o marjă de profit, de 5-10% de exemplu, pentru a aduce 
benzina înapoi la 7 lei, pe un termen limitat. 

În cazul în care PNL sau ministrul Energiei nu sunt de acord cu propunerea Partidului Social Democrat, 
aceștia trebuie să vină urgent cu o soluție alternativă care să aibă ca finalitate oprirea creșterilor prețurilor de la 
pompă. Este inadmisibil să tratăm cu indolență și nepăsare această creșetere haotică a prețurilor, ce apasă din ce în 
ce mai greu pe umerii românilor. 

Aș vrea să amintesc două momente pentru a suține această intenție. 
La începutul lunii martie, panica din benzinării a dus la formarea unor cozi de zeci sau sute de mașini. În acel 

moment, prețul barilului de petrol atinsese un vârf de 123 de dolari, iar prețul mediu la pompă era de 7,5 lei/litru de 
carburant. Presa economică susține că la acel moment adaosul comercial practicat în medie pe lanțul comercial din 
piața de combustibili era de 37%. 

În prezent, prețul barilului este 110 dolari, deci cu aproape 11% mai puțin decât în acel moment de panică de 
la începutul lunii martie. În aceste condiții, prețul la pompă ar fi trebuit să scadă la 6,7 lei, însă pe piață prețurile au 
crescut la circa 9 lei/litru. Rezultă în mod necesar că adaosul comercial și implicit marja de profit a companiilor este 
mai mare, în timp ce banii din buzunarele românilor sunt din ce în ce mai puțini. Acest lucru se vede cu ușurință cu 
profiturile triplate ale operatorilor din piața de carburanți. De exemplu, OMV Petrom, cel mai mare producător de 
țiței și gaze din Europa de Sud-Est, a raportat un profit net de 1,74 miliarde de lei în primele trei luni ale anului, de 
trei ori mai mare decât cel aferent primului timestru al anului trecut, potrivit datelor transmise de companie. 

La fel de cert este că această creștere de prețuri este pur speculativă, fără o legătură directă cu prețul materiei 
prime și cu costurile de producție, lucru remarcat și de președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, în 
declarația sa: „Sunt anumite companii prestigioase, corecte care, într-o conjunctură cum a fost pandemia, au avut 
niște venituri excepționale. Sau cum a fost această criză din energie, la carburanți. Unele dintre ele sunt bazate pe un 
preț speculativ. Aștept de la ministerul Energiei explicații”. 
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Așadar, este nevoie rapid de soluții. Nu mai putem amâna, nu mai este timp de discuții. Partidul Social 
Democrat își dorește să limiteze, temporar, acest adaos comercial la un nivel care să reducă prețul la combustibil, 
fără a afecta buna funcționare a companiilor, dar ajutând în acest fel consumatorul final, românul. Sper ca partenerii 
noștri să susțină acest demers sau să vină imediat cu soluție alternativă, întrucât a venit vremea faptelor, nu doar a 
vorbelor. 

Vă mulțumesc!      Deputat 
Dan-Cristian Popescu 

*** 
Impozitarea 0% a impozitului pe salariul minim, un balon de oxigen pentru turism 

Domnule presedinte de sedință, 
Stimati colegi, 
Actualizarea Codului Fiscal nu este nici un moft, nici o încercare de impunere a unei ideologii, nici o tentativă 

de a demonstra puterea, ci este o necesitate impusă de actualele condiții socio-economice.  
Trebuie să avem puterea de a vedea realitatea. Iar realitatea este că oamenii suferă, economia suferă, iar într-o 

astfel de situație este nevoie de o schimbare de viziune și de redefinire a obiectivelor. Decalajele sociale sunt mari și 
au fost create, în principal, de actualul Cod fiscal, iar reforma fiscală este absolut necesară. Din fericire, schimbarea 
începe să se producă, iar asta înseamnă o societate mai echitabilă, un trai mai bun pentru fiecare cetățean.  

Coaliția de la guvernare a acceptat propunerea social-democrată privind aplicarea unui sistem progresiv de 
deduceri pentru salariile mai mici de 4.500 de lei astfel încât, la nivelul salariului minim să se ajungă la un impozit 
de 0%.  

Cel puțin pentru Brașov, o astfel de măsură ar fi o gură de oxigen. Brașovul este perceput ca un județ bogat, 
dar realitatea este că este marcat de decalaje. Brașovul este un județ în care turismul este dezvoltat: un motiv de 
mândrie. Însă numeroșii angajați din acest domeniu nu sunt printre cei mai fericiți. Salariile în acest domeniu sunt 
foarte mici, de multe ori fiind vorba de „minimul pe economie”, astfel că noua politică de impozitare poate 
reprezenta un balon de oxigen pentru salariați, dar și pentru angajatori. Altfel spus, această măsură va fi încă una 
menită să susțină acest domeniu strategic pentru economia românească.  

La fel, de această grilă de impozitare vor beneficia salariații din comerț și servicii și agricultură, care, la fel, au 
salarii mici comparativ cu lucrătorii din alte domenii.  

Acestea sunt doar câteva argumente pentru care consider că trebuie să tratăm cu maximă seriozitate problema 
impozitării salariilor, să punem, înainte de toate, interesul cetățeanului. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 
*** 

NATO - garanţia unui viitor în pace pentru România 
 
Chiar acum, are loc la Madrid un summit istoric. Liderii ţărilor membre NATO s-au reunit pentru a dezbate 

teme importante pe care realitatea le-a impus atenţiei. 
Suntem într-un moment crucial pentru securitatea noastră. Războiul președintelui Putin împotriva Ucrainei 

este cea mai urgentă amenințare cu care ne confruntăm. Conflictul militar a spulberat pur şi simplu pacea în Europa. 
În același timp, nu trebuiesc uitate toate celelalte provocări la adresa securității europene, dar şi globale.  

Terorismul şi proliferarea înarmării nucleare. Atacurile cibernetice şi perturbările climatice. 
Toate acestea impun o nouă abordare, adecvată noilor circumstanţe. 
Printre principalele puncte pe agenda reuniunii la cel mai inalt nivel de la Madrid se află pe primul loc 

întărirea capacitaţii de apărare. Apoi, este obligatorie adoptarea unui nou concept strategic al NATO. Trebuiesc de 
asemenea avute în vedere relaţiile cu partenerii Alianţei, primirea Finlandei şi Suediei ca membri NATO şi 
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distribuirea responsabilităţilor financiare prin reiterarea angajamentului ca fiecare stat membru să cheltuie cel puţin 
2% din produsul intern brut pentru apărare. 

La acest Summit vor fi abordate şi o serie de alte provocări care sunt menționate prea puţin în conceptul 
strategic actual. Inclusiv schimbările climatice, războiul cibernetic, ameninţările hibride și armele plasate în spațiul 
extraterestru. 

Dar, la ce se poate aştepta România de la acest Summit?  
Mai întâi, în noul concept strategic al NATO, Marea Neagră va apărea în premieră ca punct important în ceea 

ce privește securitatea colectivă. De asemenea, documentul strategic va insista asupra apărării colective, piatra de 
temelie a NATO, care prevede că dacă un aliat este atacat militar, toate celelalte state membre vor interveni în 
conflict. 

Apoi, grupurile actuale de luptă ale NATO din România și alte țări estice vor putea fi ridicate la rang de 
brigadă, ceea ce înseamnă creșterea numărului de militari până la 4.000. 

Planurile naţionale de până acum vor fi înlocuite cu planuri regionale de apărare. Cu alte cuvinte, țările din 
estul NATO își vor pune la comun mijloacele militare pentru a se sprijini în eventualitatea unei agresiuni ruse, ca să 
crească astfel eficiența răspunsului militar. 

De asemenea aliații au decis să echipeze suplimentar țările din flancul estic, unde vor fi prepoziționate de 
echipamente militare și muniție. 

Vor fi create forțe speciale de întărire ce vor putea fi trimise rapid, în maximum 48 de ore, în țările din estul 
NATO în cazul unei agresiuni. Practic, vor fi zeci de mii de soldați din trupele NATO pregătiți permanent să fie 
trimiși în țările din est în caz că Rusia ar ataca o astfel de țară. Potrivit unor informaţii apărute în presă, această forță 
de reacție rapidă ar urma să numere 200.000 de militari.  

Sunt doar câteva dintre deciziile ce au ca scop final întărirea securităţii pe Flancul de Est, inclusiv a României, 
iar impactul lor va fi imediat. 

Acum intelegem ca singura modalitate de a păstra pacea si de a gestiona situatiile periculoase si mult mai 
imprevizibile ce apar este să ne asigurăm că Alianţa Nord Atlantică este stabilă şi funcţională, gata să răspundă cu 
promptitudine.  

Capacitatea unei organizaţii de asemenea dimensiuni de a se adapta permanent la schimbările globale prin 
care trece lumea şi de a răspunde adecvat la orice provocări demonstrează validitatea sistemului de valori pe care 
aceasta a fost constituită încă de la început. 

Summitul NATO de la Madrid reprezintă confirmarea că decizia României de acum 18 ani de a deveni 
membru al Alianţei a fost cea corectă. 

România este membru respectat şi apreciat al Alianţei Nord Atlantice şi va beneficia direct de noua viziune 
coerentă, multidimensională pentru flancul estic al NATO. Vom avea astfel o garanţie suplimentară pe termen scurt, 
mediu şi lung în ceea ce priveşte siguranţa naţională a ţării.  

Este ceea ce ne-am dorit şi ne dorim cu toţii, ca naţiune. Un viitor în pace pentru noi şi pentru copii noştri. 
 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
PSD susține măsuri pentru asigurarea echității sociale și a creșterii nivelului de trai pentru toți românii 

 

Stimate colege și stimați colegi, 
PSD dorește să implementeze cât mai repede o serie de măsuri fiscale, care să se aplice începând cu anul 

viitor pentru a reduce inechitățile și diferențele de natură socială și salarială, astfel încât să nu mai avem discrepanțe 
majore între cei care au un nivel ridicat de trai și cei care sunt la limita sărăciei. 

Este important ca cei cu venituri mai mici să obțină o creștere a veniturilor și o reducere a taxelor. Acest lucru 
se poate obține prin deducerea unor cheltuieli. 
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Românii trebuie să știe că propunerea de introducere a impozitului progresiv nu urmărește creșterea poverii 
fiscale la angajatori. În viziunea PSD, impozitul progresiv e necesar pentru a reduce decalajele sociale și pentru 
construi o societate mai echitabilă. Când a vorbit de impozitare progresivă PSD s-a referit în primul rând la 
supraimpozitarea veniturilor foarte mari, supraimpozitarea pensiilor speciale și scăderi ale obligațiilor fiscale pentru 
salariile foarte mici.  

Noi considerăm că este inechitabil ca cei foarte bogați să se bucure de același regim fiscal pe care îl au cei 
foarte săraci. De fiecare dată PSD a spus că e nevoie de supraimpozitarea veniturilor supradimensionate, pentru a 
permite impozite mai mici la cei cu venituri foarte mici. Trebuie să refacem clasa de mijloc în România și să ne 
preocupăm ca toți românii să aibă un nivel de trai decent. 

Experiența din ultimii ani arată că este nevoie de o reformă care să asigure justiția socială, precum și echitatea 
și solidaritate între contribuabili. De aceea, este nevoie de ajustarea Codului Fiscal, care în actuala formă și-a 
demonstrat limitele! Nu este o chestiune despre ideologie, ci despre realitate. 

Oamenii și economia suferă, deci e nevoie de o schimbare. Este absurd să ne așteptăm la reducerea decalajelor 
sociale, mergând mai departe cu același Cod Fiscal care le-a creat. Scopul reformei nu este de a introduce sau scoate 
anumite taxe, ci dea a crea o societate mai echitabilă, care să ofere un trai decent tuturor cetățenilor. 

PSD a salutat decizia Coaliției de guvernare de a accepta propunerea social-democrată privind aplicarea unui 
sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei astfel încât, la nivelul salariului minim să se ajungă la 
un impozit de 0%. Însă, în egală măsură, PSD insistă și speră că partenerii de guvernare vor înțelege necesitatea și 
utilitatea celorlalte propuneri, respectiv supraimpozitarea veniturilor foarte mari, a pensiilor speciale, dar și celelalte 
măsuri de asigurare a unor contribuții pentru sistemul de sănătate și educație prin care se dorește extinderea 
programului „Masă caldă în școli” și înființarea rețelei naționale de centre comunitare de sănătate. 

Multiplele crize severe cu care se confruntă societatea românească impun echitate și solidaritate socială, valori 
și principii definitorii, la care PSD se raportează fundamental. Prin urmare PSD insistă ca ajustarea Codului Fiscal, 
depășit de vremuri, după cum demonstrează realitatea, să asigure justiție socială și mai multă coeziune. 

Vă mulțumesc.       
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

Declarație politică 
 

Povestea care trebuia să continue se sfârșește într-o secundă, printr-o semnătură, în baza unei decizii având la 
bază redistribuirea fondurilor în interiorul clubului Rapid. CS Rapid este o emblemă, un etalon in poloul românesc, 
alături de Seaua și Dinamo. 

Am primit cu tristețe vestea desființării secției de polo băieți a clubului Rapid. Această echipă a primit 13 
titluri în 88 de ani de istorie, iar primul titlu chiar la înființare, locul 4 în ultimele două sezoane și a dat sportului 
românesc sportivi de renume.  

În 2019 a fost inaugurat un bazin olimpic pentru care iubitorii poloului au luptat aproximativ 31 de ani ca să îl 
aibă, iar acum.......când echipa se pregătește să sărbătorească centenarul, decidenții, pe cont propriu, trag cortina și 
șterg cu buretele zeci de ani din istoria sportului românesc de echipă. Este o tragedie! 

Rapid este un brand de țară, iar numele acestuia trebuie să fie dus în continuare în toată lumea, reluând 
performanțele existente pe plan internațional acum mai bine de 20 de ani.  

În calitate de suporter rapidist, de deputat din circumscripția 42 - București, precum și de locuitor al 
Sectorului 1 fac apel, în primul rând, la conducerea CS Rapid să-și reanalizeze decizia și consecințele desființării 
echipei de polo masculin, în al doilea rând, la ministrul transporturilor, dl Sorin Grindeanu, în subordinea căruia se 
află clubul Rapid, la președintele Federației Române de Polo și la ministrul Tineretului și Sportului. Trebuie găsite 
soluții. 
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 Românie are nevoie să găsească motivații în toate sporturile, dar mai ales în ceea ce provește sportul în 
echipa. Desființarea secției de polo masculin al clubului Rapid reprezintă cea mai grea lovitură aplicată sportului 
românesc și, în special, sporturilor de echipă.     Deputat 

Dan Tudorache 
*** 

 

Implementarea PNRR și absorția banilor europeni rămâne o prioritate  
pentru miniștrii Partidului Social Democrat 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Dragi români,  
Planul Național de Redresare și Reziliență poate representa ultima oportunitate substanțială pentru 

comunitățile locale din România de a mai recupera din decalajele de dezvoltare dintre noi și Europa Centrală sau de 
Vest. Partidul Social Democrat este puternic ancorat în actul de guvernare, miniștrii PSD accelerând discuțiile cu 
instituțiile europene pentru deblocarea anumitor proiecte de interes național care nu au fost cuprinse în proiectul 
inițial al PNRR redactat de „partidul salvator din România” care acum se dezintegrează de la o zi la alta.  

Ca și în primul trimestre al anului trecut, miniștrii Partidului Social Democrat își vor demonstra 
profesionalismul rezolvând integral toate jaloanele din PNRR care le revin pentru a accelera și impulsiona atragerea 
fondurilor europene. De altfel, jaloanele care revin miniștrilor PSD au fost în mare parte îndeplinite, majoritatea 
celor care încă un au o rezolvare regăsindu-se la ministere conduce de partenerii actualei coaliții.  

Partidul Social Democrat mai are de îndeplinit doar 6 ținte PNRR din cele aferente trimestrului al II-lea, în 
timp ce la nivelul guvernului mai sunt 22 de jaloane care trebuie îndeplinite. Trei sunt la ministerul Sănătății și vor 
fi rezolvate, cel mai probabil săptămâna viitoare.  Întârzierea a survenit ca urmare a implicării Organizației 
Mondiale a Sănătății, fapt cunoscut și agreat deja de Comisia Europeană.  

Mai exact, este vorba despre cadrul legislativ privind dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor 
de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate, pentru care s-a semnat un contract de asistență cu OMS, 
aceasta din urmă transmițând Comisiei Europene faptul că Ministerul Sănătății a lucrat foarte bine în acest domeniu.  

Jalonul privind Strategia Sistemelor de Transport Inteligent, coordonat de ministerul Transporturilor este în 
mare parte finalizat, documentația fiind deja pe traseul de avizare.  Aceasta se referă la sistemele de transport 
inteligente ca parte importantă a infrastructurii rutiere. Aceste sisteme sunt aplicații avansate, care au ca scop atât 
furnizarea de servicii inovatoare privind diferitele tipuri de transport și management al traficului, cât și de a permite 
diverșilor utilizatori să fie mai bine informați și să folosească rețelele de transport într-un mod mai sigur, mai 
coordonat și mai "inteligent". Progresul înregistrat de viceprim-ministrul Sorin Grindeanu este de necontestat, 
reformele aplicate de acesta în primele 6 luni deblocând majoritatea proiectelor de infrastructură rutieră. 

După victoria privind acceptul Comisiei Europene în vederea modificării PNRR în privința deblocării 
plafonării pensiilor, ministrul PSD Marius Budăi a redactat deja Hotărârea de Guvern cu privire la economia 
socială, urmând ca aceasta să fie adoptată în următoarea ședință de cabinet. Ultimele modificări vor genera un nou 
set de beneficii atât pentru românii de acasă cât și pentru cei din diaspora.  

În concluzie, jaloanele care sunt în sarcina PSD sunt într-un stadiu avansat al clarificărilor tehnice sau au 
depins de dialogul cu alte instituții internaționale – deci micile întârzieri nu pot fi imputate miniștrilor PSD.  

Cel mai mare partid din România, rămâne cel mai puternic partener al fiecărui român în parte, fie că vorbim 
despre sprijinul acordat autorităților locale pentru accesarea fondurilor structurale, fie că vorbim de criza economică 
sau cea energetică. 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
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Declarație politică 
 
Evenimentele din România, în climatul determinat de crizele care trebuie gestionate, politic, în primul rând, 

pentru că suntem o democrație, au scos la iveală o profundă necunoaștere a ceea ce înseamnă stat, funcțiunile lui, 
instituțiile sale, raporturile care se stabilesc între ele. Pe acest teren înflorește un populism agresiv, care reduce totul 
la ”legile pieței libere”, și transformă statul într-o uriașă corporație, centru de profit, dar care nu mai dă beneficii 
cetățenilor, celor care au investit și investesc, prin taxe și impozite, în stat. Pentru că statul nu poate exista fără ei, și 
fără contribuția lor. Cum democrația nu poate exista în afara statului, oricât ar crede unii unii contrariul. A văzut 
cineva democrație în statele eșuate? 

Se promovează o ”autonomie locală” anarhică, anumite autorități locale își asumă, cu binecuvântarea 
politicului, sarcini și misiuni care exced legea, funcționarea lor este tot mai opacă, și în cele din urmă, împotriva 
binelui public. Așa am ajuns să aflăm că se finanțează, cu banii cetățenilor, companii aeriene de tot râsul, că 
monumente de arhitectură, parte a patrimoniului, sunt lăsate la voia ”forțelor pieței”, a se citi ”rechini imobiliari”, 
pentru că statul și autoritățile locale nu-și exercită dreptul de preemțiune, și tot așa. 

Toată lumea se plânge că ”statul nu o ajută”. Pentru că dă prea mulți bani protecției sociale, săracilor, și unor 
domenii inutile, cum ar fi cultura, educația, sănătatea, serviciile publice de transport. Ce înseamnă să subvenționezi 
anumite servicii? Cine are bani, se descurcă, cine nu, să stea acasă. Ce, trebuie să circulăm toți cu transportul în 
comun? Statul nu câștigă nimic! Atunci privatizare și fără subvenții. 

Acest puseu de neo-liberalism agresiv, de anti-etatism violent, vine în cel mai nepotrivit moment, când este 
nevoie de mai mult stat, de intervenția lui pe piețe, de măsuri care să păstreze pacea socială. Da, pacea socială are un 
cost. Dar refuzul de a plăti acest preț duce la creșterea atractivității regimurilor autoritare, cu democrații de fațadă, 
dar care nu se sfiesc să intervină în favoarea cetățenilor lor, trecând peste”legile pieței libere”. Alegerea politică ne 
aparține. 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Modul de stabilire a prețurilor la carburanți 
Stimate domnule ministru,  
Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a luat decizia compensării prețurilor la carburanți cu 50 de bani/litru, din 

care jumătate ar urma să fie suportat de stat, iar cealaltă jumătate de către agenții economici.   
Având în vedere că ministerul pe care îl conduceți are ca responsabilitate monitorizarea pieței de carburanți și 

gestionarea relației cu companiile din acest sector, vă rog să îmi spuneți ce garanții aveți ca după implementarea 
măsurii compensării, prețurile nu vor reveni la nivelul anterior, după o scurtă perioadă de scădere, cum s-a întâmplat 
și în Franța, Bulgaria sau Spania?  

De asemenea, vă rog să precizați cum s-a ajuns la un acord ca toate firmele din piață să scadă prețul cu aceeași 
valoare, respectiv cu 50 de bani/litru, încălcând astfel prevederile legale care sancționează sever orice înțelegere 
între operatori pentru stabilirea prețurilor finale?  Solicit răspuns în scris.   

Cu deosebită stimă,       Deputat 
Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Introducerea unei reglementări pentru limitarea adaosului comercial practicat pe piața de combustibil, la un 
nivel care să determine o scădere a prețurilor la pompă 

 

În momentul de panică din benzinăriile din întreaga țară, când într-o unitate s-a afișat prețul de 11 lei pe litrul 
de motorină, determinând cozi de zeci sau sute de mașini la benzinăriile din toată țara, prețul barilului de țiței era de 
120 de dolari. În acel moment, prețul mediu la pompă era de 7,5 lei/litru. Conform presei economice, adaosul 
comercial practicat la acel moment era în medie 37% pe tot lanțul comercial din piața de carburanți.  

Astăzi, la un preț al barilului de 113 dolari, prețul la pompă de aproape 9 lei și chiar peste în anumite stații de 
alimentare, ceea ce indică în mod logic două concluzii: adaosul comercial a crescut și a avut loc o majorare a 
prețurilor la carburanți, care este pur speculativă, fără nicio legătură cu costurile de producție și cu evoluția prețului 
internațional al țițeiului.  

În același timp, aceste creșteri speculative la carburanți afectează grav economia națională și lovesc puternic 
în buzunarele românilor, generând creșteri de prețuri la alimente și la produsele de bază.   

Agricultura se face cu motorină. Deci creșterile de prețurile pe care le vedem acum se vor regăsi în produsele 
agroalimentare, ceea ce va accentua și mai mult spirala inflaționistă.  

Este adevărat că prețurile la carburanți au crescut în toată Uniunea Europeană, însă multe dintre aceste țări nu 
sunt producătoare și nu au resursele de petrol de care dispune România. În mod normal, acest beneficiu pe care îl 
are țara noastră ar fi trebuit să se vadă într-o analiză comparativă a prețurilor de la pompă din toată Uniunea.   

În aceste condiții vă întreb care sunt soluțiile avute de în vedere de Ministerul Energiei pentru o intervenție în 
vederea combaterii prețurilor speculative?  

Care ar fi problemele de implementare a unei reglementări pentru limitarea, temporară ( de exemplu pentru 2 
ani), a adaosului comercial practicat pe piața de combustibil, la un nivel care să determine o scădere simțitoare a 
prețurilor, fără a pune în pericol situația economică a operatorilor economici din acest sector?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 
*** 
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Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Stadiul implementării proiectelor de investiții aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 
Domnule ministru,  
Perioada de implementare a contractelor prinse în exercițiul financiar 2014-2020 se apropie de final. Însă, nu 

toate proiectele derulate de toate unitățile administrativteritoriale de la nivel național sunt definitivate, ci unele se 
află chiar în stadii incipiente, prezentând riscul aplicării de corecții financiare sau chiar pierderea integrală a 
finanțării.  

În acest context, dar și pentru a preîntâmpina dezangajarea unor fonduri, vă rog să-mi furnizați mai multe 
amănunte cu privire la proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile la nivelul județului Arad, aferente 
cadrului de programare financiară 2014-2020 (pentru toate programele operaționale), și din care să rezulte tipul 
proiectului, valoarea financiară, stadiul fizic de implementare, gradul de decontare, termenul de finalizare, 
încadrarea proiectului în categoria de risc implementat. De asemenea, vă rog să-mi precizați care este valoarea totală 
a fondurilor aferente proiectelor în implementare la nivelul județului Arad care se află în risc de dezangajare și la ce 
valoare se ridică eventualele corecții financiare.   

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,                Adrian Alda 

*** 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Precizări privind parcul auto din țara noastră 
Domnule ministru,  
Parlamentul European a adoptat, recent, o decizie prin care se va sista comercializarea mașinilor pe benzină și 

motorină până în anul 2035. Această măsură urmează să fie negociată cu guvernul național.  
În România, în prezent, sunt înmatriculate aproximativ 9 milioane de autoturisme care folosesc carburanții 

clasici, mare parte dintre acestea fiind utilizate de diverse societăți în scopuri comerciale. Per total, nu vor fi afectați 
de viitoarele norme doar posesorii de autoturisme care le întrebuințează în scop personal, ci și agenții economici.  

Luând în considerare și acest aspect, vă rog să-mi comunicați ce măsuri aveți în vedere privind reînnoirea 
conformă a parcului auto național, dar și care este strategia României privind încurajarea trecerii la autoturismele 
electrice.   

Solicit răspuns scris.                Deputat 
Cu stimă,                Adrian Alda 

*** 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Reducerea decalajului între învățământul din mediul rural și cel urban 
Stimate domnule ministru, 
Rezultatele obținute de copii la evaluarea națională, luate per ansamblu, putem afirma că sunt unele bune, 

deoarece procentul de medii peste 5 obținut în acest an, în raport cu ultimii 10 ani, este la un maxim absolut. 
Promovabilitatea de peste 82% la nivel național reprezintă un rezultat foarte bun, însă, pe lângă cifrele generale, 
cred că trebuie să ne uităm și în detaliu.   

Vedem în continuare un decalaj major între mediul rural și urban, care s-a accentuat mai ales după perioada 
pandemiei.   

Potrivit rezultatelor de la evaluarea națională, aproape 30% dintre elevii de la sate au avut o medie mai mică 
de 5 la Evaluarea Naţională de anul acesta, pe când ponderea celor din mediul urban a fost de puţin peste 10%. La 
Limba română, înainte de contestații, peste 23% din elevii de clasa a VIII-a din mediul rural au luat note sub 5, iar 
în mediul urban aproape 8% dintre ei au note între 1 și 4.99. La matematică, diferența dintre rural și urban este de 
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peste 22%. Dacă în mediul rural peste 36% dintre elevi au note sub 5 la matematică, în mediul urban sunt aproape 
14% cu note între 1 și 4.99.  

Aceste cifre arată o discrepanță majoră între învățământul din mediul rural și cel din mediul urban. Este 
evident că și întreruperile care au avut loc în timpul pandemiei au afectat mult mai mult copiii din mediul rural.   

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi transmiteți care sunt măsurile pe 
care intenționați să le aplicați pentru a reduce acest decalaj, pentru a determina profesorii să predea în mediul rural, 
dar și pentru a asigura un învățământ de calitate copiilor de la sate.  

Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!      Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Taxele prevăzute de lege care nu se încadrează în cota unică de 16% 
Stimate domnule ministru, 
În dezbaterea publică privind reformarea sistemului fiscal din România, PSD a propus revenirea la 

impozitarea progresivă, care se aplică în cvasi-totalitate satelor occidentale, în timp ce PNL s-a pronunțat ferm 
pentru menținerea cotei unice de 16%, deși în modelul fiscal această cotă nu mai este unică de foarte multă vreme. 

În acest sens, vă rog să precizați lista completă a taxelor aplicabile în prezent, conform legii, care nu 
încadrează în acest nivel de 16% al așa-zisei cote unice. 

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 solicitarea adresată 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 scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat din Camera Deputaților. 

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Promovarea simbolurilor LGBT+ în școli 
Domnule ministru,  
Festivitățile organizate la finele lunii mai 2022, cu prilejul încheierii anului școlar pentru elevii claselor 0-VIII 

din mai multe școli bucureștene, au fost marcate de utilizarea unor simboluri din panoplia comunităților LGBT+, 
ceea ce a stârnit rumoare și neliniște în rândul multor părinți.  

Alăturându-mă acelor părinți care privesc cu neliniște încercările insidioase ale unor grupuri străine de spiritul 
poporului român de a introduce această temă, a protecției diversității, în școala românească, vă solicit, domnule 
ministru, să răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Dacă ministerul educației a aprobat promovarea simbolisticii LGBT+ în cadrul festivităților respective?  
2. Dacă da, care sunt școlile în care s-a aprobat promovarea simbolisticii LGBT+ și ce sume s-au alocat pentru 

aceasta?  
3. Dacă ministerul a impus sau doar a recomandat promovarea simbolisticii LGBT+ la activitățile respective?  
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4. Dacă ONG-urile cu preocupări în domeniul promovării comunităților LGBT+ au finanțat promovarea 
simbolurilor comunității la festivitățile respective?  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
       domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Asigurarea consumului de energie a localităților din România prin utilizarea fondurilor  
din PNRR pentru dezvoltarea de soluții verzi 

Stimate domnule ministru,   
Având în vedere ultimul raport al Greenpeace, care a evidențiat faptul că prin investiții de 28 de milioane de 

euro s-ar putea asigura întregul consum de energie prin panouri solare în zece din cele mai mari orașe din România, 
interesul foarte mare arătat de populație și de IMM-uri pentru instalarea de panouri fotovoltaice, 98% dintre proiecte 
fiind în această direcție, vă rog să-mi comunicați dacă în urma derulării Programului Național de Redresare și 
Reziliență este fezabilă asigurarea consumului de energie a localităților din România prin utilizarea întregii game a 
surselor de energie regenerabilă.  

Componenta 6 a PNRR, gestionată de Ministerul Energiei, care facilitează investiții în dezvoltarea de soluții 
verzi este principalul instrument utilizat de companiile românești din industria energetică, însă consider că trebuie să 
ne orientăm și pe facilitarea acestor programe pentru asigurarea independenței energetice a localităților, începând de 
la clădirile publice, infrastructura urbană, până la conectarea caselor și blocurilor de locuințe la aceste sisteme de 
energie verde regenerabilă.  

Prima sesiune de depunere a ofertelor pentru investiții în panouri fotovoltaice cu finanțare nerambursabilă 
oferită prin Programul Național de Redresare și Reziliență s-a finalizat în urmă cu câteva zile, fiind invitate să 
participe atât firme, cât și microîntreprinderi, companii mari sau firme nou-înființate, însă nu este destul și cred 
trebuie să vă asigurați că fondurile din cadrul acestui plan vor fi utilizate și pentru a moderniza fiecare unitate 
administrativ-teritorială din țară, prin reducerea poluării și implementarea de soluții ecologice de tipul energiei 
regenerabile, fie că vorbim de panouri fotovoltaice, panouri solare, pompe de căldură sau instalații eoliene.  

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

Alexandra Huțu 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Oportunitatea închiderii centralelor termoenergetice pe bază de cărbune 
Domnule ministru, 
În plină criză energetică mondială, completată de explozia prețurilor pentru energie și de războiul din Ucraina 

cu toate consecințele lui dezastruoase a fost lansat, în dezbatere publică, proiectul OUG care preconizează 
închiderea tuturor centralelor electrice pe bază de cărbune, respectiv lignit și huilă, până la 31 decembrie 2030, cât și 
a minelor și a carierelor aferente. Această măsură vine în completarea închiderii capacităților energetice de mii de 
MW de la Turceni și Ișalnița, ambele aparținând Complexului Energetic Oltenia.   

Așadar, pe fondul unei conjuncturi globale deosebit de fluidă și pe piețele internaționale de profit, dar și în 
timp ce alte state europene, precum Germania, Italia și Polonia, anunță că intenționează să redeschidă unele centre 
energetice pe bază de cărbune, tocmai ca să facă față cât mai bine crizei energetice, România moștenește de la 
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guvernarea anterioară și un angajament dezastruos privind decarbonizarea, prin PNRR, și care contravine interesului 
național privind exploatarea cât mai completă a resurselor energetice proprii.      

Mai mult, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene și responsabilul cu implementarea Pactului Verde 
European, Frans Timmermans, sublinia, încă din luna martie, că ”UE trebuie să se adapteze la criza energetică 
internațională”, permițând revenirea la producerea energiei electrice pe bază de cărbune, drept compensație față de 
restricțiile la importul de gaz rusesc, deci, împotriva principalelor obiective anterioare ale Bruxelles-ului în materie 
de climă și de decarbonizare.    

În această conjunctură deloc dezirabilă României, vă rog să-mi precizați cât de fezabile sunt prevederile OUG 
referitoare la eliminarea cărbunelui din sistemul energetic național până la 31.12.2030 și care ar fi costurile 
estimative ale pierderilor pe care țara noastră le va suferi prin irosirea zecilor de mii de MW care nu vor mai fi 
generați de centralele termoelectrice aflate în funcțiune pe bază de cărbune.   

De asemenea, ținând cont și de principalele directive ale proiectului privind tranziția verde, dar și luând în 
considerare regândirea și reconsiderarea dramatică a priorităților în acest domeniu, probate deja de alte state 
membre, vă rog să-mi comunicați ce măsuri prompte și fezabile veți lua astfel încât maximizarea interesului național 
prin valorificarea optimă și cât mai exhaustivă a resurselor energetice interne să stea la baza oricărui proiect de 
reformă a sistemului energetic.  

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,              Ștefan Mușoiu 

*** 
Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

 

Legea pentru modificarea și completarea art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 
 

Domnule prim-ministru,  
În data de 14 septembrie 2021 am depus la biroul Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, o 

propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 
(PLX 587/2021).  

Obiectivul principal al modificării propuse este stimularea performanțelor sportive majore prin includerea 
printre beneficiarii unei rente viagere a tuturor sportivilor care au obținut medalii de aur, argint și bronz la 
competițiile europene și internaționale majore de seniori (incluse cel puțin o dată în programul Jocurilor Olimpice 
sau al Jocurilor Paralimpice) și pe antrenorii lor. Prevederea actuală are în vedere numai sportivii - în principal 
medaliați cu aur - și îi omite pe antrenorii lor.  

În expunerea de motive am arătat importanța pe care o are performanța sportivă în viața unei societăți și în 
relațiile diplomatice și culturale pe care un stat le dezvoltă cu restul lumii. Performanța sportivă internațională 
construiește un nivel de optimism național și fixează poziții noi, mult mai înalte, în relațiile internaționale. Printre 
simbolurile naționale reținute de istoria civilizației moderne, numele sportivilor români ocupă primul plan. De la un 
capăt la altul al globului pământesc numele Nadiei Comăneci înseamnă România mai mult decât orice altceva. Și 
acest fenomen se petrece la aproape cincizeci de ani de la prima notă 10 pentru care afișajele electronice erau 
complet nepregătite la Olimpiada din Montreal!   

Zilele acestea, un alt român a pus lumea în fața unor noi recorduri sportive înscriind România pe același traseu 
al performanței ieșite din comun. Este vorba despre înotătorul David Popovici și de recordurile pe care le-a stabilit 
la campionatul mondial de profil.  

Nimic din toate aceste fapte ieșite din comun nu este posibil fără contribuția antrenorilor care îi pregătesc pe 
campioni cu multă răbdare, cu mult talent și cu multe sacrificii personale. La nivelul cel mai înalt, o medalie 
înglobează munca unei echipe mai extinse, alcătuită întotdeauna din sportivul medaliat cu aur, din antrenor și din 
sportivii medaliați cu argint și bronz în aceleași competiții europene și internaționale. Ei participă la performanța 
supremă în egală măsură și acumulează pentru România un portofoliu de imagine fără egal.     Inițiativa mea 
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legislativă vine să completeze lista sportivilor recompensați cu rentă viageră de statul român cu antrenorii și, printre 
alții, cu coechipierii medaliați cu argint și bronz la competiții europene și mondiale ai Nadiei Comăneci și ai lui 
David Popovici, ca să-i numesc numai pe ei doi. Nu este o listă lungă, dar este o listă corectă și completă, care poate 
construi baza unui șir de mari performanțe. Un viitor construit pe recunoștință statală va încuraja cu siguranță 
spiritul de sacrificiu al sportivilor și al antrenorilor lor, conducând la mari succese internaționale, atât de utile 
societății românești.  

Inițiativa mea legislativă se află în etapa obținerii unui raport în Comisia de tineret și sport, înaintea votului 
final ce va fi dat în Camera Deputaților. Ea a parcurs deja traseul avizelor favorabile în Consiliul economic și social, 
în Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale, în Comisia juridică, de disciplină și imunități și în Comisia pentru muncă și protecție 
socială. In urma dezbaterilor din comisii, inițiativa are forma prezentată în anexă. Comitetul Olimpic Român și 
Federația română de handbal - consulte pe traseul acestui proces - se află printre susținătorii declarați ai inițiativei 
mele legislative.  

Vă rog, domnule prim-ministru, să exprimați o poziție oficială în legătură cu adoptarea acestei propuneri 
legislative pentru modificarea și completarea art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 și cu 
importanța pe care o poate avea în dezvoltarea și modernizarea societății românești. Punctul dumneavoastră de 
vedere își va găsi un loc important în argumentația finală a acestui proiect.   

Cu deosebită considerație,     Deputat 
Eugen Neață 

*** 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Programe stimulare tineri absolvenți 

Stimate domnule ministru, 
În ultimii ani învățământul românesc se confruntă cu o problemă, tinerii absolvenți ai instituțiilor de 

învățământ superior riscă să se trezească cu o mare surpriză, după finalizarea ciclului de licență sau masterat de la 
universitățile din țară, în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă pe domeniul pe care l-au studiat. Mii de tineri 
absolvenți nu au reușit, în ultimii ani, să-și găsească un loc de muncă tocmai pe profilul pe care l-au terminat. Deși 
avem circa șase mii de absolvenți de studii economice și de trei ori mai mulți IT-iști, locurile de muncă ulterioare 
sunt într-o totală discrepanță, ceea ce afectează nu doar pe tânărul respectiv, ci și viitorul țării. Exemplul acesta este 
unul cât se poate de firesc în condițiile în care România se confruntă cu o criză acută de specialiști în economie și cu 
o inflație de ingineri IT. În plus, locurile de muncă pe acest domeniu sunt imitate, ceea ce face ca muți absolvenți să 
fie nevoiți să își caute altceva.    

În aceste condiții, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Câți absolvenți de studii superioare s-au înregistrat în România în ultimii 5 ani? Vă rog să-mi furnizați un 

răspuns pe fiecare centru universitar din țară, pe fiecare an în parte și separat pe ciclurile de licență, master și 
doctorat.  

2. Care au fost domeniile în care s-au înregistrat cei mai mulți absolvenți în ultimii 5 ani? Vă rog să-mi 
răspundeți defalcat, pe fiecare an în parte, și pe fiecare centru universitar în parte.  

3. Câți dintre absolvenții cu studii superioare au rămas în sistemul de învățământ universitar?  
4. Ce programe au derulat Ministerul Educației și instituțiile de învățământ superior pentru a-i stimula pe 

tinerii studenți să-și găsească un loc de muncă în domeniul studiat?    
Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  
Cu stimă!      Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Când se va aplica legea salarizării pentru personalul din învățământ? 
Stimate domnule ministru,   
Mă prevalez de această oportunitatea pentru a repune pe tapet situația creată prin neaplicarea Legii nr. 153 din 

28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice atât pentru cadrele didactice din învățământ 
cât și pentru personalul nedidactic.   

Solicitarea aplicării legii este reiterată constant și de către cele trei federații reprezentative din învățământ, 
respectiv, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și 
Federația Națională Sindicală Alma Mater.  

În luna ianuarie a.c. sindicatele au organizat o grevă de avertisment urmând ca la începutul lunii februarie a.c. 
să se semneze un acord între sindicatele din educație și Guvernul României, care să prevadă soluții pentru 
modificarea Legii nr. 153/2017 și plata eșalonată a drepturilor salariale pentru cadrele didactice și pentru personalul 
nedidactic. Pe 25 mai, sindicatele au protestat din nou pentru lipsa de măsuri în privința aplicării legii salarizării.   

Ultimul lucru de care are nevoie sistemul educațional din România este o grevă generală a personalului din 
învățământ pe baza nemulțumirilor privind neaplicarea legii salarizării.   

Domnule ministru, întrucât ați fost desemnat de către Premierul Nicolae Ciucă să conduceți comitetul 
însărcinat cu identificarea soluțiilor privind salarizarea angajaților din educație, vă rog să expuneți stadiul lucrărilor 
acestui comitet.   

Totodată, vă rog să precizați care este calendarul agreat pentru aplicarea legii 153/2017 și stadiul acordului pe 
care Guvernul l-a promis Sindicatelor.   

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.   
Cu aleasă considerație,      Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

Adresată domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Care este în prezent gradul de digitalizare a sistemului administrației publice  
și ce măsuri au fost adoptate pentru a se atinge ținta de 100% în 2030? 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că în urma analizelor prezentate de Autoritatea pentru Digitalizarea României la finalul 

anului 2021, gradul de digitalizare a statului român în 2020 se afla la 21%, vă rog să-mi comunicați dacă aveți o 
statistică detaliată pe sectoare și domenii de activitate la zi sau pentru anul 2021. Vă solicit aceste informații pentru 
a cunoaște situația și a putea să promovăm inițiative legislative, astfel încât să vă sprijinim activitatea pe care o 
desfășurați la Ministerul Cercetării, Inovării și Cercetării și pentru a reuși ca statul român să ajungă la obiectivul 
asumat de 100% digitalizare a instituțiilor publice în 2030.    

Așa cum știți, în următorii 8 ani, gradul de digitalizare a statului român trebuie să fie complet conform Busolei 
Digitale, strategia în domeniul digitalizării a Uniunii Europene. De aceea, este important ca să avem ca punct de 
plecare evaluarea realizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, la care se vor raporta și evalua progresele 
fiecărei instituții în parte, conform sarcinilor stabilite prin Politica Publică de eguvernare.  

Planul de implementare a politicii publice în domeniul e-guvernării a fost elaborat împreună cu instituțiile 
administrației centrale care furnizează servicii publice aferente evenimentelor de viață. Așadar, toate proiectele 
cuprinse în planul de măsuri derivă din necesitățile de digitalizare ale instituțiilor respective, precum și din 
reglementările europene care impun termene clare privind digitalizarea serviciilor.  

În cazul în care aveți date pentru fiecare dintre următoarele capitole, vă rog să mi le comunicați:  realizarea 
interoperabilității la nivelul administrației publice; dezvoltarea de sisteme informatice critice necesare funcționării 
statului; dezvoltarea unor alte sisteme informatice asociate unor domenii sau sectoarecheie de intervenție publică; 
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dezvoltarea capacității administrative și a resurselor umane din cadrul instituțiilor care furnizează servicii publice 
prin cuantificarea necesarului de specialiști IT la nivelul administrației și pregătirea acestora; crearea unui corp al 
specialiștilor în e-guvernare care să transpună la nivelul fiecărei instituții politica publică în domeniu.  

Este esențial să avem o radiografie completă a indicatorilor care stau la baza digitalizării administrației 
publice centrale și locale din România pentru a urmări progresele fiecărei instituții în parte și pentru a vă susține din 
punct de vedere legislativ acolo unde este nevoie, astfel încât să nu apară blocaje din această cauză în absorbția 
fondurilor europene din toate programele destinate țării noastre, iar obiectivele de investiții să nu fie întârziate.  

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

Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Respectarea drepturilor copilului în procedurile judiciare 
Stimate domnule ministru,   
Perchezițiile matinale la domiciliul unor suspecți uneori pot afecta membrii familiei acestora, printre care 

copii minori, aceștia asistând involuntar la aceste proceduri.  
Potrivit Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, prin alin. (2) al art.1 stipulează 

că “autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice 
responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte, sa promoveze si sa garanteze drepturile copilului 
stabilite prin Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale celorlalte acte 
internationale in materie la care Romania este parte”.  

Articolul 2 prin alin (4) şi (6) defineste si detaliază interesul superior al copilului.  
(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, 

intreprinse de autoritatile publice si de organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele 
judeactoresti.   

(6) In determinarea interesului superior al copilului se au in vedere cel putin urmatoarele:   
a) nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de educatie si sanatate, de securitate si stabilitate si apartenenta la 

o familie;   
b) opinia copilului, in functie de varsta si gradul de maturitate;   
c) istoricul copilului, avand in vedere, in mod special, situatiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alta 

forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele situatii de risc care pot interveni in viitor;  
Mai mult decât atât, prin articolul 33 se prevede  dreptul copilului la respectarea personalitatii si 

individualitatii sale imposibilitatea de a fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.   
În această lege există un întrg capitol, Capitolul VI - Protectia copilului impotriva abuzului, neglijarii, 

exploatarii si a oricarei forme de violenta.  
Art. 89 (1) Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii, traficului, migratiei 

ilegale, rapirii, violentei, pornografiei prin internet, precum si a oricaror forme de violenta, indiferent de mediul in 
care acesta se afla: familie, institutii de invatamant, medicale, de protectie, medii de cercetare a infractiunilor si de 
reabilitare/detentie, internet, mass-media, locuri de munca, medii sportive, comunitate etc.   

Art. 94 (1) Prin abuz asupra copilului se intelege orice actiune voluntara a unei persoane care se afla intro 
relatie de raspundere, incredere sau de autoritate fata de acesta, prin care sunt periclitate viata, dezvoltarea fizica, 
mentala, spirituala, morala sau sociala, integritatea corporala, sanatatea fizica sau psihica a copilului, si se clasifica 
drept abuz fizic, emotional, pishologic, sexual si economic.   
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Pe scurt, Legea nr.272/2004 instituie în acelaşi timp o serie de garanţii a respectării drepturilor copilului pe 
parcursul instrumentării şi soluţionarii tuturor cauzelor în care sunt implicaţi copiii: - se asigură dreptul copilului la 
respectarea personalităţii şi individualităţii sale, acesta neputând fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente 
umilitoare ori degradante, precum şi dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, 
private şi familiale. Este interzisă şi sancţionată orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau 
dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială, precum şi publicitatea oricăror date referitoare la săvârşirea de 
fapte penale de către copilul care nu răspunde penal.  

 Având în vedere cele menționate anterior vă rog să îmi comunicați care sunt reglementările naționale cu 
privire la aceste percheziții dar și  măsurile pe care intenționați să le luați în legătură cu modificarea procedurilor 
pentru punerea în acord cu principiul interesului superior al copilului.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu deosebita considerație,            Vasile Toma 

*** 
Adresată domnului Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară 

 
Valoarea amenzilor pentru nerespectarea obligației de asigurare a locuințelor 

Stimate domnule ministru,   
Conform Legii nr. 260/2008 (art. 2), locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, 

locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă - au înţelesurile prevăzute de art. 2 din Legea locuinţei 
nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

În cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, 
cât şi cota parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune.   

Legea distinge între locuinţe de tip A şi locuinţe de tip B. Locuinţa de tip A este construcţia cu structură de 
rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic. Locuinţele de tip B sunt construcţiile cu pereţi 
exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.  

Se deduce că nu toate imobilele şi construcţiile sunt supuse asigurării obligatorii reglementată de Legea nr. 
260/2008, ci doar acelea cu destinaţie de locuinţă.  

Contractul de asigurare obligatorie nu acoperă toate riscurile ce planează asupra unei locuinţe. în conformitate 
cu art. 6 din Legea nr. 260/2008, riscurile care se asigură obligatoriu prin poliţa de asigurare împotriva dezastrelor 
sunt daunele produse construcţiilor cu destinaţie de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului, 
ca efect direct sau indirect al producerii dezastrului natural. Exprimarea legii nu este tocmai riguroasă, făcându-se 
confuzie între riscurile asigurabile şi prejudiciu.  

Potrivit art. 3 din Legea nr. 260/2008, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva 
dezastrelor naturale toate construcţiile cu destinaţie de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea 
acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.   

Legea nr. 260/2008 reglementează consecinţele juridice ale neîncheierii contractului de asigurare obligatorie a 
locuinţelor de către proprietarii acestora. în acest sens, art. 22 alin. (1) dispune că persoanele fizice care nu-şi 
asigură locuinţele aflate în proprietate nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale, de niciun 
fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor. Se înţelege că 
aceşti proprietari nu vor putea încasa despăgubiri nici de la Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, 
deoarece nu au calitatea de asiguraţi.  

Mai mult decât atât, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 260/2008, nerespectarea de către 
persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 100 la 500 lei.  
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În acest sens, vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile pe care intenționati sa le adoptati in vederea 
rezolvării ambiguitatilor legislative prezentate precum si o situatie pe județe privind valoarea totală a amenzilor 
aplicate pentru cei care nu au respectat prevederile legale.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!          Deputat 
Cu deosebita considerație,        Vasile Toma 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Modificarea legislatiei privind utilizarea energiei electrice 
Stimate domnule ministru,   
Stimate domnule președinte,  
In cadrul audiențelor de la Biroul parlamentar,  mi-au fost semnalate mai multe probleme de catre S.C. Q SRL 

Iasi care este implicata in programele de marire a capacitatilor de productie a energiei electrice din surse 
regenerabile respectiv energie solara.   

Cea mai frecventa este situatia in care un beneficiar are mai multe locatii (locuinte, sedii de firma). La unele 
locatii nu au posibilitatea montarii panourilor solare (orientare a acoperisului, nefavorabila, umbriri, acoperis cu 
obstacole (lucarne, veluxuri) dar au un consum mare iar la alte locatii au posibilitati de productie dar au un consum 
de energie redus.  

Solicitarea acestor beneficiari este de a avea posibilitatea cumularii consumului si productiei de energie de la 
toate sediile. Aproape in toate cazurile operatorul de retea, distribuitorul, furnizorul de energie sunt aceiasi pentru 
toate locatiile.  

Avind in vedere criza energetica, trebuie create toate conditiile legale pentru multiplicarea instalatiilor 
producatoare de energie, mai ales energie regenerabila- curata si ieftina.  

O alta cerere frecventa este montarea panourilor solare pe acoperisul blocurilor, crearea cadrului legislativ 
pentru masurarea si distributia energiei pe locatari.  

definiția prosumatorului nu acoperă situațiile în care utilizarea energiei electrice se realizează în afara zonei 
determinate în care prosumatorul își desfășoară activitatea și în care este amplasată centrala de energie electrică 
produsă din surse regenerabile deținută de acesta (situația prosumatorilor care consumă energia electrică în alt loc 
decât cel în care o produc, cu tranzitarea rețelei electrice publice), și nici legea energiei electrice și a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare situațiile în care energia electrică produsă de 
prosumator este utilizată pentru alimentarea cu energie electrică a altor consumatori (situația blocurilor de 
apartamente).  

Având în vedere cele menționate și necesitatea identificării unei solutii corecte, vă rugăm sa ne transmiteți 
punctul de vedere în sensul oportunității și modificarii legislatiei actuale.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                   Deputat 
Cu deosebita considerație,              Vasile Toma 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

Parlament și parlamentarism- garanția unei vieți democratice 
Domnule președinte de ședință, 

  Stimați colegi, 
După ce, acum câteva zile, am celebrat cu mândrie Ziua drapelului național, unul dintre simbolurile 

identitare centrale ale existenței unitare a poporului român, ziua de 30 iunie este dedicată sărbătoririi Zilei 
internaționale a parlamentarismului. Bucurându-mă de încrederea electoratului brașovean am deosebita onoare, dar 
și responsabilitate, de a fi parlamentar român și de a susține, prin toate mijloacele democratice, rolul Parlamentului 
nostru în societatea românească, dar și la nivel internațional. 

Începând cu data de 30 iunie 1889, când a fost înființată Uniunea Interparlamentară – organizația mondială a 
parlamentelor, în fiecare an această zi reprezintă prilejul de a sărbători rolul important al parlamentelor naționale la 
nivel internațional, dar și pentru a face o analiză a activității lor de peste an. Anul acesta, această dată coincide cu 
finalul primei sesiunii parlamentare din acest an.  

Într-o eră a democrației autentice nu putem concepe viața politică a unui stat fără existența unui parlament 
puternic, indiferent de forma de guvernare, monarhie sau republică, parlamentul jucând un rol central în buna 
desfășurare a activităților esențiale oricărei națiuni libere, influențând și controlând instituțiile statului. Poporul, 
alegând direct reprezentanții săi, conferă puterii legislative, adică Parlamentului, întregul sprijin pentru adoptarea 
sau respingerea legilor. Desigur, nu trebuie omis rolul important jucat de Guvern, care pune în executare legislația 
adoptată de Parlament. 

Ca orice sistem de guvernare și parlamentarismul are avantajele și dezavantajele sale. Pe de o parte, vorbim 
despre asigurarea unei stabilități socio-economice, despre posibilitatea de cenzurare reciprocă a puterilor în stat sau 
despre decizii luate împreună cu guvernul și cu Președintele, iar pe de altă parte partidul majoritar sau alianța de la 
guvernare își pot impune viziunea privind guvernarea. 

Chiar dacă vorbim despre monarhii parlamentare sau de republici parlamentare, indicele democrației se află 
la un nivel ridicat. 

În multiseculara sa istorie, la nivel internațional parlamentarismul s-a dovedit a fi unul dintre elementele 
motrice și de dezvoltare a fiecărui stat independent. 

Încercând să punctăm câteva jaloane ale evoluției parlamentarismului românesc, putem menționa, ca 
începuturi, adoptarea Regulamentelor Organice din Țara Românească, în 1831 și, apoi, în 1832, în Moldova. 
Ulterior, în 1858, prin Convenția de pace de la Paris erau stabilite, în cele două principate românești câte o adunare 
electivă, Abia din 1864, prin adoptarea „Statutului dezvoltător al Convenției de la Paris”, în fapt prima Constituție 
românească, este înființat și Corpul ponderator (Senatul), astfel încât, alături de Adunarea Electivă, este consacrat 
principiul bicameralismului românesc. După 1866, Parlamentul, alcătuit din Adunarea Deputaților și Senat, devine 
unica putere legislativă, cu un puternic rol de a cenzura posibile porniri spre autoritarism. 

Parlamentul românesc al acelor ani a reprezentat unul dintre pilonii modernizării tânărului stat, România. 
Legislativul a devenit, așadar, una dintre instituțiile fundamentale ale țării. Declararea independenței de stat, 
ratificarea actelor de unire ale românilor și adoptarea diferitelor constituții au fost unele dintre cele mai importante 
evenimente în centrul cărora s-a aflat Parlamentul românesc, for ce reprezenta voința națiuni.  

Datorită rezistenței democrației românești, în anii negri ai începutului totalitarismelor în Europa, România a 
reușit să mențină monarhia parlamentară până aproape de începutul marii conflagrației mondiale. A urmat, apoi, o 
perioadă grea pentru parlamentarismul românesc: rolul Parlamentului devine decorativ, apoi este suspendat. 
Regimul comunist a încercat o formă de democrație populară, prin care, după 1948, Marea Adunare Națională 
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devine „organul suprem al puterii de stat”, în fapt acesta adopta cu obediență, fără dezbateri adevărate, propunerile 
conducerii PCR. În realitate era o pervertire a adevăratului spirit al parlamentarismului.  

Abia după adoptarea Constituției României, în 1991, putem vorbi de o revenire la adevăratul parlamentarism 
românesc, într-un cadru adevărat liber, bineînțeles cu luminile și umbrele sale, dar care a înscris țara noastră în 
categoria statelor democratice.  

Această declarație îmi oferă posibilitatea de a reafirma dorința mea de a consolida și mai mult rolul pe care îl 
joacă parlamentarismul în România, dar și la nivel internațional. 

Stimați colegi, 
Parlamentarismul reprezintă una dintre cele mai puternice garanții ale unei lumi libere și democratice.  
Vă mulțumesc pentru atenție.       Deputat  

Gabriel Andronache 
*** 

 
25 de ani de parteneriat strategic România-SUA 

 

Domnule președinte de ședință, 
  Stimați colegi, 
 Ieri, în cadrul ședinței comune de plen a celor două Camere, am celebrat aniversarea a 25 de ani de 
parteneriat strategic între România și Statele Unite ale Americii. Acest sfert de secol ce s-a scurs a reprezentat o 
perioadă prolifică pentru țara noastră, aderând la NATO și la Uniunea Europeană, realizări pe care nu le-am fi putut 
realiza fără sprijinul prietenilor și partenerilor noștri de peste Atlantic. Parteneriatul strategic dintre România și 
Statele Unite ale Americii a fost lansat la 11 iulie 1997, cu prilejul vizitei la Bucureşti a preşedintelui S.U.A., Bill 
Clinton. Vizita preşedintelui Clinton a fost urmată de un schimb de scrisori între miniștrii de externe ai celor două 
state. La 13 septembrie 2011, la Washington, a fost adoptată Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic 
pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii. Declaraţia confirmă Parteneriatul excelent, pe 
termen lung şi în continuă dezvoltare, dintre cele două state, şi stabileşte, de asemenea, pilonii relaţiei România–
SUA: dialog politic, securitate, economie, contacte interumane, ştiinţă şi tehnologie, cercetare, educaţie, cultură. 
 Relația bilaterală România-SUA este mai solidă decât a fost vreodată. Acest lucru este exemplificat foarte 
bine de angajamentul Statelor Unite de a garanta securitatea României, mai ales în aceste vremuri tulburi, atât cea 
teritorială, prin prezența trupelor americane în România și a scutului anti-rachetă, cât și cea energetică, dovadă 
declarația recentă a Președintelui Joe Biden prin care anunța că SUA vor finanţa cu 14 milioane de dolari etapa 
preliminară a studiilor de inginerie şi proiectare pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) din țara 
noastră. România este o susținătoare fermă a prezenței Statelor Unite în Europa, pentru asigurarea securității și 
stabilității pe bătrânul continent. Primul Război Mondial ne-a demonstrat unde se poate ajunge atunci când Statele 
Unite se retrag din afacerile europene, urmarea fiind un măcel fără precedent în istorie. De la implicarea SUA în 
Europa după al Doilea Război Mondial, continentul nostru a fost martorul unei perioade de pace de aproape 80 ani, 
tulburată astăzi de invazia criminală a Rusiei în Ucraina. Libertatea și pacea atârnă mereu de un fir de ață, însă atâta 
timp cât există NATO și UE, statele-naționale care odinioară își vărsau în mod fratricid sângele pe continent vor 
contribui la salvgardarea acestor valori universale. La mulți ani prieteniei româno-americane! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 
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Investițiile în sport sunt imperioase 
Domnule președinte de ședință, 

  Stimați colegi, 
 Sportul a fost întotdeauna o activitate care a antrenat pasiunile, orgoliile și frustările atât ale sportivilor aflați 
în centrul atenției, cât și ale celor care privesc de pe margine. Pentru foarte mulți oameni, sportul poate provoca, în 
funcție de reușitele sau eșecurile echipei sau sportivului preferat, bucurii enorme sau tristețe. Zilele acestea, toți 
românii au simțit, după trecerea unui timp îndelungat, o mare bucurie atunci când David Popovici a plecat de la 
Budapesta cu două medalii de campion mondial la natație. Alături de acesta, Robert Glință, o altă mare speranță a 
înotului, a fost la un pas de a ajunge pe podium la proba de 50 de metri în finala campionatului mondial de natație. 
Cei doi au făcut o țară întreagă mândră și au readus speranța românilor că sportul, totuși, are viitor, că ne putem 
lupta cu oricine și să ieșim învingători.  
 Totuși, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Performanțele obținute de cei doi înotători, în special cele ale 
tânărului David Popovici, sunt meritul muncii și seriozității lor, precum și al părinților și al staffului care are grijă de 
pregătirea lor zilnică. Este evident faptul că statul român a făcut și poate  face încă prea puțin pentru a susține 
corespunzător tinerii noștri sportivi. Însă, performanța obținută la acest campionat mondial de natație trebuie să 
determine o schimbare de paradigmă. Dacă ne dorim ca aceste evenimente fericite să aibă loc regulat, este imperios 
ca statul român să investească în copii și juniori.  
 Tuturor copiilor doritori să practice un sport, și chiar să facă performanță, trebuie să li se ofere condițiile 
propice pentru a se dezvolta armonios. M-am bucurat să aud că prim-ministrul Nicolae Ciucă a reconfirmat 
angajamentul Guvernului de a furniza finanțările necesare pentru pregătirea sportivilor care vor reprezenta România 
la Jocurile Olimpice de Vară. Însă performanța nu se poate obține doar dacă finanțăm participări la astfel de mari 
evenimente. Copiii noștri au nevoie de baze sportive moderne, unde pot practica sportul preferat și din rândul cărora 
să se poată ridica viitorii campioni. Ca deputat liberal voi fi întotdeauna o susținătoare a sportului de masă și a 
investițiilor în copii și juniori. Sportul este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai țării noastre în afara 
granițelor și de aceea are nevoie de o susținere completă și constant! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

 

România a demarat primul proiect de exploatare a gazelor naturale  
din zona românească a Mării Negre din ultimii 30 de ani 

 

Eforturile PNL de a debloca investițiile pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră vin cu primele 
rezultate concrete! M-a bucurat, în acest sens, să aud că ieri s-a dat startul producției de gaze naturale în cadrul 
Proiectului MGD, operaționalizat de compania Black Sea Oil&Gas în Marea Neagră. Acest proiect reprezintă un 
pas important pentru industria energetică românească și va genera un miliard de metri cubi de gaz metan anual.  

Având în vedere amploarea proiectului, trebuie menționat că această exploatare va contribui semnificativ la 
asigurarea independenței energetice a României, aducând la suprafață aproximativ 90% din necesarul de consum al 
României. Salut, pe această cale, implicarea prim-ministrului României și a ministrului energiei în demararea 
acestui proiect, precum și în procesul de elaborare a Legii Offshore care a avut un rol esențial în deblocarea acestor 
investiții. 

Din păcate, suntem afectați la nivel regional și global de criza energetică și umanitară provocată de 
agresiunea Rusiei în Ucraina, iar diversificarea surselor de energie precum și valorificarea resurselor de care 
dispune țara noastră reprezintă o prioritate pentru actualul guvern, cu scopul declarat de a reduce dependența de 
importurile energetice din Rusia. Românii trebuie să știe că obiectivul PNL pe termen mediu și lung este de a 
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diminua costurile de zi cu zi la energie pe de o parte și de a reface, pe de altă parte, stocurile cu gaze pentru iarna 
următoare! 

Merită subliniat că la nivel guvernamental avem în vedere și construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, 
dezvoltarea tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) și creșterea ponderii energiei regenerabile. Aceste 
măsuri, coroborate cu dezvoltarea producției interne de gaze naturale, reprezintă coordonatele strategiei energetice 
pentru perioada următoare! Doar așa vom  putea asigura independența energetică a României, dar și să ne 
transformăm într-o țară furnizor de energie în regiune. 

Prin noi înșine pentru România!     Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
 

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Cu ocazia celebrării la data de 14 iunie a Zilei Mondiale a Donatorului de Sange, aș dori să profit de 

această ocazie pentru a le mulțumi tuturor voluntarilor care prin acest demers efectiv salvează vieți, dar și să 
transmit un mesaj de încurajare tuturor românilor să doneze sânge în mod regulat, fiindcă din cantitatea de sange 
donată o singura dată se pot extrage elementele care pot salva viețile a trei pacienți. 

Prima transfuzie de sange la om a fost efectuata cu sange de oaie, in anul 1667, de catre Jean Baptiste 
Denis, medicul lui Ludovic al XIV-lea, dar efectul ei a fost de-a dreptul catastrofal pentru bolnav. Totusi, din 
aceasta prima si nereusita incercare, medicina a avut de profitat, ajungandu-se la observatia fundamentala ca 
omul nu poate primi sange decat de la un seaman al sau. 

De atunci si pana la inceputul secolului XX s-au efectuat numeroase transfuzii de sange, de la omul sanatos 
la omul bolnav, dar cele mai multe s-au soldat cu rezultate nefavorabile. Insuccesele au fost explicate de-abia in 
anul 1900, cand medicul austriac Karl Landsteiner a descoperit 3 din cele 4 grupe sanguine din sistemul AOB, 
iar dupa un an, si pe cea de-a patra-grupa AB.  
 În încheiere, vă încurajez să donați sânge, fiindcă este un act ușor și sigur, care poate avea un efect 
incredibil, și anume puteți salva vieți omenești.  

Vă mulţumesc!           Deputat  
Liviu-Ioan Balint 

*** 
 

Toți copiii trebuie să meargă la școală.  
Eliminarea abandonului școlar este o prioritate pentru PNL! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 

 Chiar dacă România a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare economică semnificativă, mult prea mulți copii 
sunt încă lipsiți de dreptul constituțional la educație, nu pentru că nu vor să meargă la școală, ci pentru că nu pot. 
Cel mai important factor care îi ține departe de școală este reprezentat de starea materială a familiilor din care 
provin, de distanța prea mare față de unitățile de învățământ, de lipsa unor politici publice care să-i ajute să meargă 
zilnic la școală.  

În anul 2013, împreună cu mai mulți colegi deputați, am inițiat o propunere legislativă prin care propuneam 
finanțarea programului "masă la școală" pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi 
gimnazial. Chiar dacă era evidentă necesitatea acestui program, propunerea legislativă a fost tergiversată, amânată 
sau considerată mult prea puțin importantă de unii decidenți.  

Mai târziu, la presiunea PNL, programul a fost demarat sub forma unui program pilot pentru 50 de școli, și, 
în anul 2020, a fost extins de Guvernul PNL până la 150 de școli. Numai în anul școlar care abia s-a încheiat, au 
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beneficiat 68.000 de elevi și preșcolari. Programul a fost un succes, demonstrând că este un instrument util pentru 
reducerea abandonului școlar, pentru eliminarea excluziunii sociale și pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. 
 Stimați colegi, 
 Am aflat cu deosebită satisfacție că, începând cu anul școlar următor, Guvernul condus de Nicolae Ciucă va 
dubla numărul de unități de învățământ în care se va acorda masă la școală, la un număr de 300 de școli și grădinițe, 
bugetul alocat fiind de aproape 355 de milioane de lei.  

Îmi exprim speranța că, la nivelul județului Suceava, atât autoritățile administrației publice locale, cât și 
conducerile unităților de învățământ vor depune toate diligențele pentru ca tot mai multe unități de învățământ să 
participe în acest program. Pentru copiii suceveni, în special pentru cei din mediul rural, acest program va fi de un 
real folos. Cred cu putere că dacă vom continua să investim în educație, în mod real, așa cum face Guvernul Ciucă 
prin programul”masă la școală”, ne vom realiza un obiectiv național esențial, ca toți copiii să meargă la școală.  
 Vă mulțumesc,   
       Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Creșterea economică din România depinde și de românii din Diaspora! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
M-am întristat foarte tare atunci când un membru al Parlamentului României afirma că românii plecați la 

muncă în străinătate ”nu au nicio contribuție la economia românească”. Cu toții ne-am fi așteptat ca domnia sa să-și 
ceară public scuze sau partidul din care face parte să ia atitudine, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Să sperăm că pe 
viitor nu vom mai avea asemenea derapaje din partea unor oficiali ai statului români. 

Stimați colegi, 
Îmi doresc ca autoritățile române să înțeleagă că cei peste 4,5 milioane de români care muncesc onest în 

afara frontierelor țării nu sunt doar cel mai puternic investitor străin din România, prin miliardele de euro transferate 
anual în țară, ci și factorul cel mai puternic de stabilitate socială pentru familiile rămase acasă, în România. Ar 
trebui să ne punem doar câteva întrebări, ca să înțelegem contribuția lor. Cum ar trăi milioanele de familii rămase 
acasă fără banii trimiși de frați, surori sau părinți plecați la muncă în străinătate? Câte sacrificiifac ei și cât de 
dificilă este viața lor în străinătate? 

România, ca toate statele membre ale Uniunii Europene, traversează momente dificile din punct de vedere 
economic, marcate de creșteri generalizate de prețuri pentru aproape toate produsele, de la carburanți și facturi și 
până la produsele alimentare. Cu toții apreciem favorabil deciziile Guvernului condus de președintele PNL Nicolae 
Ciucă de a sprijini populația prin măsuri economice și sociale, alocând miliarde de lei atât către populația cu venituri 
reduse, cât și pentru suținerea antreprenorilor români. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că munca românilor 
din străinătate și miliardele de euro strânși din sudoarea lor și trimiși acasă la familii reprezintă un factor important 
nu numai pentru stabilitatea socială, ci și pentru susținerea consumului și a unei rate ridicate de creștere economică. 

Chiar dacă ne bucurăm pentru că cei mai mulți români trăiesc și muncesc în străinătate, că asigurăm un trai 
decent pentru familiile lor, cu toții ne-am dori ca aceștia să se întoarcă acasă, în țara natală. Nu cred că avem vreo 
îndoială că românii își doresc cu toată puterea să se întoarcă acasă, însă acest lucru depinde de acțiunile statului 
român în sensul modernizării țării. Salarii mai bune, servicii publice decente, un sistem de educație performant 
pentru copii, un sistem de sănătate care să ofere garanția unui tratament adecvat reprezintă numai câteva dintre 
condițiile pe care România trebuie să le realizeze pentru a-și repatria cetățenii. 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 
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Uniți pentru visul european! 
Uniți pentru libertate! 

Stimați colegi, 
 Robert Schuman, unul dintre cei mai importanți politicieni care au crezut în visul european, s-a născut la 29 
iunie 1886, în suburbia luxemburgheză Clausen, având cetăţenie germană.  

După ce a devenit cetățean francez în 1919, Schuman și-a dedicat întreaga carieră parcursului european al 
Franței. A făcut parte din rezistența franceză și s-a opus nazismului.  

În guvernul francez, a ocupat posturile de prim-ministru, ministru de externe, ministru al justiției și ministru 
de finanțe. Din funcțiile ocupate, a fost unul dintre cei mai implicați negociatori ai unor documente esențiale pentru 
Europa precum Statutul Consiliului Europei (semnat în 1949), Tratatul Atlanticului de Nord (semnat în 1949), 
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale (semnată în 1950), Tratatul 
de la Paris instituind Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (semnat în 1951). 

Declaraţia rostită la 9 mai 1950 de Robert Schuman, din postura de ministru francez al afacerilor externe, a 
rămas înscrisă în memoria europenilor drept „declaraţia Schuman”. Textul prevedea înființarea unei comunităţi a 
cărbunelui şi oţelului. Statele membre ale comunității urmau să-şi gestioneze împreună aceste două resurse.  

Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, înfiinţată de Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos, Belgia 
şi Luxembourg, devenea prima dintr-o serie de instituţii europene care urmau să pună bazele Uniunii Europene din 
care face parte țara noastră în ziua de astăzi. 

Potrivit declațariei Schuman, „pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare 
proporţionale cu pericolele care o ameninţă”. Prin realizarea unei comunități europene a cărbunelui și oțelului, 
fondatorii acesteia își propuneau să evite un război între Germania și Franța. Timpul a demonstrat că fondarea 
comunității a dus la decenii întregi de pace pentru Europa. 

Din nefericire, pacea din Europa este amenințată de acțiunile unui lider iresponsabil. În data de 24 februarie 
a.c., Federația Rusă a invadat Ucraina. Prin modul lipsit de rațiune în care a atacat o țară vecină, Vladimir Putin a 
demonstrat că nu pune preț pe visul european al armoniei și solidarității. 

Războiul provocat de Federația Rusă a pus nenumărați civili pe drumuri. Invazia a provocat criza de 
refugiați cu cea mai rapidă creștere din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Națiunile Unite 
estimează că 7,7 milioane de oameni au plecat din Ucraina. De asemenea, o treime din populație a fost strămutată.  

Modul în care am reacționat în fața dramei ucrainene demonstrează că unitatea europeană este puternică și 
trainică. Încă de la începutul invaziei, România a oferit hrană, adăpost și transport refugiaților.  De asemenea, 
celelalte state europene au primit și au oferit sprijinul necesar civililor care fug din calea războiul. 

În continuare, trebuie să facem toate demersurile necesare pentru a păstra viu sentimentul siguranței 
europene. Suntem determinați să sprijinim ambițiile democratice ale tuturor luptătorilor pentru pace și libertate.  

Uniunea Europeană trebuie să sprijine eforturile tuturor țărilor care își exprimă intenția de a adera la blocul 
comunitar. Avem o responsabilitate enormă față de Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Modul în care oamenii 
liberi din aceste state rezistă în fața presiunii Federației Ruse este admirabil și contribuie la întărirea identității 
europene.  

Din postura de parlamentari, trebuie să ducem mai departe moștenirea lui Robert Schuman și să apărăm 
valorile care au pus bazele instituțiilor europene. Rămânem uniți pentru visul european! Rămânem uniți pentru 
libertate! 

Cu deosebită considerație,      Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

*** 
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Educația – șansa unei vieți mai bune pentru comunitățile vulnerabile din România 
 

Nu cu mult timp în urmă, cu toții vedeam în deschiderea unei noi întreprinderi industriale, în descoperirea și 
exploatarea unor noi resurse naturale sau în relocarea în centre urbane majore șansa unei vieți mai bune. Șansa de a 
depăși limitările economice inerente existenței într-o comunitate lipsită de resurse materiale.  

Cu toate acestea, în economia prezentului și, mai ales, în cea a viitorului, acestea nu mai sunt suficiente, iar 
uneori nu sunt nici măcar necesare. Aceasta deoarece economia prezentului și cea a viitorului se bazează, respectiv 
se va baza tot mai mult pe cunoaștere. Dar o populație educată nu înseamnă numai angajați de succes. Nu înseamnă 
numai întreprinzători performanți. Nu înseamnă, deci, numai venituri pentru stat. Înseamnă și oameni conștienți de 
propriile capacități, de propriile așteptări, de propriile valori. Înseamnă oameni cu un nivel ridicat al conștiinței 
propriei identități. Înseamnă oameni fericiți, optimiști și siguri pe ei. Și, nu în ultimul rând, înseamnă cetățeni 
responsabili.  

O populație educată înseamnă cetățeni care știu ce oferă societății în care trăiesc și știu ce să aștepte de la ea. 
Cetățeni care oferă, astfel, baza de selecție performantă de care și statul are atâta nevoie. Cetățeni care, prin acțiunile 
lor de zi cu zi, conduc la neproliferarea comportamentelor incorecte, corupției, risipei. Se creează, astfel, un cerc 
virtuos care promovează exact ceea ce noi, liberalii, ne străduim să promovăm: o bună guvernare! Iar buna 
guvernare se autoîntreține, devenind din ce în ce mai performantă pe măsură ce investițiile în educație își fac 
efectul.  

Iar pentru comunitățile mai puțin favorizate, un proces educațional de calitate începe cu prevenirea 
abandonului școlar. Acest aspect este nu doar foarte important, ci chiar vital. De aceea, statul are datoria de a se 
implica mai profund și mai profesionist în acest domeniu. Însă, de cele mai multe ori, cauzele abandonului școlar 
sunt culturale, sociale și profund locale. De aceea, este foarte important ca tot la acest nivel să fie identificate și 
soluțiile necesare. Fără implicarea părinților și a liderilor acestor comunități nu vom putea oferi niciodată copiilor 
din aceste comunități șansele pe care le merită. 

Primii care trebuie să realizeze câtă nevoie au de educație sunt chiar beneficiarii ei. Pe acești beneficiari 
dorim, noi, să îi responsabilizăm, să îi încurajăm și să îi ajutăm astfel încât să își pună în practică inițiativele. 
Educația, dragii mei, este o responsabilitate comună. A statului, a factorilor de decizie, a profesorilor, dar și a 
părinților, a comunităților locale și chiar a elevilor. Doar înțelegând aceasta vom putea beneficia, în viitor, de un 
sistem de educație de înaltă performanță. 

Haideți, așadar, alături de noi să realizăm un sistem educațional performant și, astfel, să punem România 
acolo unde îi este locul și să dăm și celor mai puțin favorizați copii șansele pe care le merită! 
 

Deputat 
Cătălina Ciofu 

*** 
Trebuie să promovăm sportul în fiecare zi, nu doar când un tânăr român ne cucerește inima! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
De o săptămână, David Popovici, tânărul campion mondial la natație, a devenit nu numai un erou național 

care ne-a cucerit inimile, ci și un model de urma pentru tinerii de vârsta sa, în ceea ce privește perseverența, munca, 
renunțările sale și urmărirea unui vis până când acesta s-a împlinit. Este foarte bine că societatea românească a 
reacționat pozitiv la succesul lui David și cred că victoria tânărului înotător va genera decizii și modificări de 
atitudine din partea autorităților față de importanța sportului în societate. Nu știu cu cât a contribuit statul român la 
victoria lui David, însă, cu siguranță acest succes nu ar fi fost posibil fără sacrificiile părinților săi. 

Stimați colegi, 
România este profund deficitară în ceea ce privește infrastructura sportivă. Numărul bazinelor de înot din 

țara noastră sunt mai puține decât cele care se află într-o singură capitală europeană. Patinoare aproape că nu mai 
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avem. Piste de atletism, săli de gimnastică, terenuri de antrenamet și alte spații special destinate sportului de masă și 
celui de performanță sunt tot mai puține. Singurele spații unde sportul se mai poate practica sunt sălile și terenurile 
de sport din incintele școlilor, însă cunoaștem cu toții foarte bine că, nu de puține ori, ora de sport este înlocuită de o 
oră suplimentară de matematică, fizică sau limba română. Chiar dacă în jurul noastru sunt mii de copii talentații, mii 
de posibili campioni, nu vom ști niciodată ce performanțe vor avea aceștia și nici nu-i vom vedea vreodată 
practicând acele sporturi la care ar fi cei mai buni.  

Stimați colegi, 
Statul român trebuie să acorde sportului o atenție adecvată în fiecare zi, nu numai atunci când un sportiv 

român surclasează state care investesc miliarde de dolari în sport. Nadia, Ilie, Hagi și acum David au fost cei mai 
puternici ambasadori ai țării noastre, deși am făcut foarte puțin pentru ei. 

Sportul nu înseamnă numai competiție, mândrie națională sau emoția intonării imnului național. Sportul 
înseamnă, în primul rând, o cultură despre o viață sănătoasă, o mentalitate de învingător. Cred că ar trebui să ne 
pună pe gânduri faptul că statele dezvoltate care investesc în sport, au cheltuieli mai mici pentru servicii de sănătate, 
o speranță de viață mai mare și o populație cu un standar de viață mai ridicat.  

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Dumitru Rujan 
*** 

România – pol de securitate energetică 
  Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 
 Potrivit Strategiei Naționale de Apărare a Țării, România, pe direcția de acțiune energetică, își propune 
„asigurarea securităţii energetice prin adaptarea operativă şi optimizarea structurii consumului de resurse energetice 
primare, dezvoltarea de capacităţi de producere a energiei, creşterea eficienţei energetice, dezvoltarea proiectelor 
menite să asigure diversificarea accesului la resurse și transformarea României într-un actor important pe piața 
energetică, prin valorificarea resurselor de care dispune în Marea Neagră, creşterea capacităţii de interconectare şi a 
competitivităţii, inclusiv prin implementarea obiectivelor Uniunii Energetice”. Contextul energetic de astăzi, cauzat 
de agresiunea rusească în Ucraina, a făcut imperioasă diversificarea surselor și furnizorilor de energie. Guvernul 
depune toate eforturile pentru ca țara noastră să securizeze livrările de energie, prin înțelegeri ferme cu parteneri 
serioși și interesați de o relație economică solidă, așa cum sunt statele din zona Golfului, principalele producătoare 
de petrol și gaz metan la nivel mondial. 
 Săptămâna trecută a început exploatarea gazelor din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, 
operaționalizat de compania Black Sea Oil & Gas, care a permis ca primele gaze din Marea Neagră să ajungă în 
rețeaua națională. Acest fapt este rezultatul eforturilor PNL, în urma cărora Legea offshore a fost adoptată, ceea ce a 
deblocat investițiile din Marea Negră. România va produce mai mult decât va consuma și va deveni un furnizor de 
securitate energetică regională. Un lucru benefic a fost faptul că România nu era dependentă de importurile de petrol 
și gaz din Rusia. În ceea ce privește petrolul, România stă cel mai bine din întreaga Uniune Europeană. În privința 
gazului, doar un sfert din necesarul intern anual de gaz era importat din Rusia. Embargoul pe produsele energetice 
impus Rusiei de țările democratice, oferă o șansă istorică României de a deveni cel mai important actor regional și 
furnizor în materie de gaze naturale.  

Cu toate acestea, aceste surse de energie trebuie înlocuite cât mai repede posibil cu unele sustenabile și 
regenerabile. Umanitatea se află în față unei amenințări fără precedent, anume încălzirea globală. Prezentul în care 
ne regăsim cu toții reprezintă unica șansă pe care o mai avem de a face ceva, de a încerca să oprim această 
degradare a climei care ne pune în primejdie însăși supraviețuirea. Dezideratul este de a reduce constant și, în cele 
din urmă, a elimina consumul de energie fosilă. Am primit cu bucurie declarația Președintelui Joe Biden la 
Summitul G7, prin care anunța că guvernul Statelor Unite, împreună cu firma americană NuScale Power, va finanța 
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cu 14 milioane de dolari studiile de proiectare pentru instalarea în România a unor centrale de tip SMR (reactor 
modular mic), primele de acest fel în Europa. Astfel de proiecte, în parteneriat cu prietenii și aliații noștri, contribuie 
la independența energetică a țării noastre și la trecerea spre o energie verde. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

 

Țări pe care le surclasam în diverse competiții sportive au ajuns acum mult peste noi.  
Așteptăm cu nerăbdare Strategia Națională pentru Sport 

 

Ne-am bucurat cu toții după victoriile fantastice înregistrate de David Popovici la Campionatele Mondiale de 
Natație. Românul a triumfat la două probe de înot, cele de 100 de metri, respectiv 200 de metri, demonstrând un 
caracter puternic și o voință remarcabilă. La doar 17 ani, David a atins excelența, iar rezultatele sale sunt cu atât mai 
deosebite cu cât în ultimii ani nu prea am avut satisfacții în domeniul sportiv.  

David Popovici a fost decorat de președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național „Steaua 
României” în grad de Cavaler, în timp ce premierul Nicolae Ciucă l-a primit pe David la Palatul Victoria. Totodată, 
Guvernul a aprobat deja alocarea sumei de un milion de lei de la fondul de rezervă pentru tânărul campion mondial. 
Sunt decizii firești, prin care statul român recunoaște meritele, talentul și dăruirea demonstrate de un tânăr care prin 
ambiția sa promovează numele țării noastre în întreaga lume.  

Meritele îi aparțin lui și familiei sale, dar și a echipei care l-a pregătit pe plan sportiv. David a dat tonul, a 
arătat că se poate prin voință și muncă multă, iar exemplul său va fi urmat probabil și de alți copii care au acum un 
model. 

România are mulți copii talentați, dar ei trebuie descoperiți și apoi sprijiniți pentru a ajunge la nivelul lui 
David Popovici.  

Pentru a redeveni o forță în sportul mondial, la campionatele mondiale, dar mai ales la olimpiade, România 
are nevoie de o strategie în domeniul sportiv. Este în lucru deja la Ministerul Sportului un astfel de program care va 
fi adoptat apoi de întregul Guvern. 

În prezent, nici un copil nu știe care este traseul său către performanța în sport. Acest proiect vine să clarifice 
lucrurile, să explice care sunt pașii, astfel încât atât tinerii cât și părinții lor să poată lua o decizie în cunoștință de 
cauză.  

La fel au procedat și alte state europene, iar rezultatele se văd deja. Țări pe care până nu demult le surclasam 
în diverse competiții sunt mult peste noi din punct de vedere sportiv, iar acest lucru trebuie să se schimbe. Nu vom 
scoate campioni mondiali sau olimpici peste noapte, dar cu răbdare și cu eforturi susținute din partea statului vom ști 
că mergem în direcția cea bună. 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
Declarație politică 

 

În aceste zile vedem foarte multe discuții despre modificarea Codului Fiscal. Mă bucur să văd însă, că PNL a 
reușit să mențină cota unică,  impozitul progresiv nu a fost introdus, taxa de solidaritate nu a apărut, suprataxarea 
companiilor nu a apărut. Orice măsură pe care o vedem anunțată este rezultatul unei negocieri cu partenerii de 
coaliție. La negocieri, PNL și-a asumat clar sprijinul pentru mediul de afaceri. Noi ne-am bătut pentru măsuri cât 
mai eficiente fiscal, dar care să afecteze cât mai puțin mediul de afaceri. 
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PNL nu este de acord cu sufocarea mediului de afaceri. În perioade precum cea pe care o traversăm acum, 
avem nevoie ca România să ofere un climat fiscal care să atragă investițiile, nu care să le gonească. Redresarea 
economiei și creșterea ulterioară se pot obține numai dacă lăsăm economia reală să se dezvolte. 

Noi nu ne jucăm cu fiscalitatea, pentru că o fiscalitate excesivă va avea următoarele efecte: afectarea 
investițiilor, creșterea prețurilor produselor/serviciilor, tăieri de salarii, închiderea unor locuri de muncă. De aceea, 
tragem cât putem ca să impunem măsuri menite să ajute companiile și oamenii, ca depășim această perioadă cu 
economia și nivelul de trai cât mai puțin afectate. 

Și compensarea pentru carburanți a fost decisă după o analiză temeinică. 
Vom avea al doilea cel mai mic preț din Uniunea Europeană. 25 de bani vor fi susținuți de la bugetul de stat 

prin Ministerul de Finanțe, iar 25 de bani vor fi susținuți ca o cheltuială deductibilă de către operatori. 
Nu vindem oamenilor iluzii. O asemenea măsură se poate lua doar în limitele permise de banii din buget și 

cu un mecanism de aplicare sustenabil, care să nu creeze alte probleme. Noi nu creăm așteptări nerealiste, ci căutăm 
soluții, dar soluții reale, care se pot aplica și pe măsură ce lucrăm la ele am comunicat ca să știe și românii la ce să 
se aștepte. Nu am mințit oamenii, ci am prezentat, cu onestitate, ce a avut guvernul pe masa de lucru. 

În aplicarea măsurilor solicitate, mizăm pe sprijinul companiilor petroliere. Fiind vorba despre o perioadă 
dificilă și despre un cadru legal care nu a mai existat, este nevoie de implicarea activă a tuturor actorilor care fac 
parte din sistemul de comercializare, reglementare, fiscalizare. 

Nu este o situație care afectează doar România, prețul carburanților a crescut galopant la nivel global. 
Fiecare guvern încearcă să găsească soluțiile cele mai bune. Nu vrem ca în România să se ajungă la limitarea 
achiziției de carburant, ca în Ungaria. Credem că perioada raționalizării consumului face parte dintr-o epocă de mult 
apusă. Fiecare guvern din UE a promovat măsurile care i-au fost permise de bugetul propriu. 

 
Deputat 

Laurențiu Dan Leoreanu 
*** 

Vom reduce prețul litrului de carburant 
Domnule președinte de ședință, 

  Stimați colegi, 
 Lumea întreagă se confruntă astăzi cu dificultăți economice apăsătoare. Din cauza aceasta, statul trebuie să 
ia măsurile necesare pentru a-și proteja cetățenii de valurile de scumpiri. O mare problemă generală a fost și este 
prețul carburanților. Scumpirile de la pompă afectează întreaga societate, atât persoanele fizice, cât și operatorii 
economici, cauzând scumpiri în lanț. Astfel, Guvernul României va adopta o schemă de ajutor de stat pentru 
compensarea creșterii prețului la combustibil din cauza situației internaționale. Valoarea ajutorului acordat este de 
50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per întreprindere, echivalent în lei. Termenul 
limită de depunere a cererilor de compensare este 1 decembrie 2022. Ajutorul de stat va fi sub forma unui grant 
acordat operatorilor economici licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, care efectuează 
transport rutier de mărfuri în cont propriu, contra cost sau transport de persoane, în mod regulat, inclusiv transport 
public local. 
 A fost o decizie luată în coaliție, aprobată de toate formațiunile care susțin guvernul, iar PNL și-a asumat 
decizia și am comunicat onest, pentru ca oamenii să cunoască realitatea, nu să le vindem iluzii prin care să 
prezentăm populist cetățenilor așteptări pe care nu le putem realiza. A fost o decizie dificilă fiscal, dar pe care am 
fost nevoiți să o luăm în timp util, deoarece evoluția pieței nu ține cont de planurile de cheltuieli ale guvernului. 
Astfel, am luat decizia fără a pune în pericol stabilitatea economică. Este o soluție realistă, care a fost luată numai 
după ce am aflat care este spațiul bugetar care ne permite să o aplicăm. Sigur că am fi dorit o compensare mai mare, 
dar aceasta este realitatea și atât am putut asigura. Nu dorim să ajungem la o restricționare a cantității ce poate fi 
vândută. Măsura compensării vizează asigurarea carburantului necesar derulării activităților economice. Nu vrem să 
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vindem iluzii cetățenilor și nici să ridicăm așteptările în mod populist. Suntem responsabili și spunem oamenilor 
care este situația în mod real și ce poate Guvernul să facă în condițiile date. Măsuri similare au fost luate în alte țări 
europene, precum Franța și Spania, dar fiecare țară a ținut cont de fondurile disponibile din buget. Aceasta se va 
concretiza printr-o OUG și va fi aplicată de îndată! PNL va fi întotdeauna un partid care caută cele mai responsabile 
și adecvate soluții la crizele pe care le vom întâmpina! 

Vă mulțumesc!       Deputat  
Marian Crușoveanu 

*** 
PNL la guvernare înseamnă creștere economică 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 

 Economia este motorul dezvoltării unei țări. Fără o economie stabilă și sănătoasă, un stat nu își poate atinge 
obiectivele asumate în fața cetățenilor în slujba cărora este. Pentru a putea avea creștere economică, care la rândul ei 
să creeze progres și modernizare, mediul privat are nevoie de predictibilitate, în special fiscală. De aceea, PNL este 
ferm și va susține în continuare menținerea cotei unice. Mai mult, PNL nu va susține suprataxarea companiilor, 
deoarece această povară fiscală va genera creșteri de prețuri pentru produse și servicii, tăieri de salarii sau închideri 
de locuri de muncă. Reverberațiile acestor efecte cauzate de împovărarea mediului privat se vor resimți pe termen 
lung, lucru pe care nu-l putem permite. România trebuie să devină atractivă pentru investiții, nu să descurajeze 
persoanele sau companiile dornice de a investi în țara noastră printr-o fiscalitate împovărătoare și complicată.  
 Până la această ora, guvernul condus de premierul PNL, Nicolae Ciucă, a reușit să mențină stabilă situația 
macroeconomică a țării. În primele 5 luni ale anului, România a reușit chiar să își îmbunătățească situația, prin 
comparație cu perioada similară din 2021. Acestea sunt rezultatele pe care România le-a obținut ca urmare a unei 
guvernări stabile, responsabile și orientate spre echilibrarea bugetară, chiar și în cele mai dificile condiții 
economice. Avem toate șansele de a ne încadra în ținta de deficit. Evoluția pozitivă a României este justificată prin 
creșterea încasărilor bugetare la un nivel cu mult peste creșterea înregistrată de cheltuielile statului. Cifre: deficitul 
bugetar a scăzut de la 26,18 miliarde lei la 20,9 miliarde lei. Ca venituri totale, bugetul a obținut 178,97 miliarde lei, 
cu 21,5% peste nivelul din primele cinci luni ale anului anterior. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate de 
veniturile nefiscale (+59,8%), impozitul pe dividende (35,5%) și încasările nete din TVA (+29,5%). Aceste cifre ne 
fac să fim optimiști, dar circumspecți. Perioada pe care o traversăm este una dificilă. Încă nu ne-am recuperat total 
în urma șocului pe care l-a adus pandemia de Covid-19, iar acum ne confruntăm și cu un război în proximitatea 
noastră. Am încredere că Guvernul condus de PNL va garanta creșterea constantă a economiei și, mai ales, 
implementarea reformelor din PNRR, șansă istorică a României. 

Vă mulțumesc! 
Deputat  

Bogdan Iulian Huțucă 
*** 

Declarație politică 
Stimați colegi, 
Parteneriatul strategic dintre SUA și România împlinește 25 de ani de existență, timp în care relațiile 

economice dintre cele două state au evoluat semnificativ. În 2021 valoarea exporturilor românești în SUA a fost de 
aproape 3 miliarde de dolari, în timp ce valoarea exporturilor SUA în România a fost de de 1,5 miliarde de dolari. 
Companiile americane sunt atrase să investească în România datorită calității forței de muncă, a poziției 
geostrategice a acestei țări, dar și pentru faptul că, în ultimii 20 de ani, România a devenit un hub în ceea ce privește 
tehnologia mobilă. 

Vă reamintesc faptul că, împreună cu o delegație a Parlamentului României, am avut o vizită oficială în SUA 
luna trecută foarte consistentă. 
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Ne-am întâlnit cu zeci de congresmeni americani, cu numeroși reprezentanți ai celor mai prestigioase 
institute de cercetare americane care lucrează pentru elaborarea strategiilor de politică externă pentru SUA, cu 
membri ai companii de top în domeniul consultanței și lobby-ului, reprezentanți de la vârful Pentagonului, 
reprezentanți ai organizațiilor evreiești dar și cu mulți simpli români care trăiesc în Statele Unite ale Americii. 

Vă spun că am făcut pași concreți pentru realizarea introducerii României în programul Visa Waiver, 
obiectiv prioritar de maximă importanță pentru cetățenii români. 

Ambasada României în Statele Unite ale Americii a făcut un obiectiv principal din acest deziderat. 
Programul Visa Waiver permite cetățenilor țărilor participante să călătorească în Statele Unite pentru afaceri 

sau turism pentru sejururi de până la 90 de zile fără viză. Includerea țării noastre în programul scutirii de viză ar 
oferi o confirmare vizibilă a statutului României de partener strategic al SUA. 

În toate aceste întâlniri am avut un mesaj comun privind siguranța militară și energetică a României: flancul 
estic al NATO trebuie întărit și mai mult pentru ca cetățenii români și europeni să se bucure de securitate sporită în 
contextul războiului din Ucraina, iar rolul României în UE trebuie să fie acela de provider european de energie. 

Când vorbești despre țara ta, trebuie să o faci sincer, cu argumente și determinare.   
România are nevoie să crească prezența politică și de reprezentare în capitala celei mai importante 

democrații din lume. 
România, ca membră NATO, în contextul războiului din Ucraina, se bucură pe deplin de umbrela alianței 

nord-atlantice, implicit de sprijinul Statelor Unite ale Americii, în consolidarea nivelului de siguranță și securitate pe 
flancul estic. 

Cu stimă,        Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Buget dublu pentru Educație din 2023 
 

Conducerea Ministerului Educației a solicitat dublarea bugetului Educației pentru anul 2023, ceea ce 
înseamnă că învățământul va avea la dispoziție o sumă mult mai mare față de acest an. Dacă pentru anul în curs 
educația a beneficiat de 2,28% din PIB, anul viitor această sumă aproape va fi dublată, fapt ce va reprezenta o 
garanție considerabilă a progresului din acest punct de vedere. 

Raportat la bugetul Ministerului Educației, anul 2022 a adus, comparativ cu anul 2021, o creștere bugetară 
de peste 2 miliarde lei. Cele mai relevante creșteri au vizat finanțarea de bază și bugetele destinate burselor elevilor. 

Astfel, Acțiunea Învățământ, ceea ce reprezintă totalul finanțării educației naționale, a înregistrat în acest an 
o valoare de 40,96 miliarde lei, respectiv 8,22 miliarde Euro, sumă ce reprezintă un maxim istoric pentru acest 
domeniu vital. Nu în ultimul rând, bugetului Ministerului Educației, alocat pentru anul 2022, urmează să i se adauge 
finanțarea obținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru reforma educației, ceea ce se va 
transpune prin alte fonduri considerabile repartizate educației. 

Atât rezultatele la testările naționale de capacitate, cât și cele de la bacalaureat, unde rata de promovabilitate 
a fost în acest an de 73,3%, cea mai mare din ultimii zece ani, confirmă că ministrul PNL al Educației este un 
profesionist care își îndeplinește foarte bine atribuțiile.   

Aceste rezultate sunt cele mai bune din ultimii 10 ani și se datorează simplificării materiilor, fiind eliminate 
anumite conținuturi predate pe parcursul perioadelor în care școlile au fost închise. 

Începând de anul viitor, conducerea liberală a Educației naționale va demara o tranziție spre normalitate, 
printr-o serie de măsuri concrete care să conducă la creșterea performanțelor elevilor. Astfel, programa va fi 
simplificată cu ceea ce s-a predat în clasa a X-a și eventual în clasa a IX-a, dar vor exista deja conținuturi complete 
pentru clasele a XI-a și a XII-a.  
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În concluzie, consider lăudabil modul în care conducerea liberală a Ministerului Educației a gestionat ultimii 
doi ani situația delicată din învățământul autohton, pe fondul crizei sanitare și a imposibilității susținerii cursurilor în 
mod normal, în școală. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Comisia Europeană: 500 milioane de euro pentru împădurirea României 

 

Datele Eurostat arată că în perioada 2016-2020, suprafața împădurită a României a scăzut de la 7,048 
milioane de hectare la 6,929 milioane de hectare. Însă, în anul 2021 s-a înregistrat o creștere cu 0,04% față de anul 
2020.  

Recent, Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, „Ordonanța de Urgență pentru aprobarea 
măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul Național de 
Redresare și Reziliență”. Astfel, cei care decid să înființeze o nouă pădure vor primi anual o primă de sechestrare 
forestieră, în valoare de 456 de euro, timp de 20 de ani.  

Această Ordonanță de Urgență a pregătit cadrul prin care România își dorește să ducă la bun sfârșit planurile 
de împădurire asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ordonanța prevede 4 categorii de acțiuni de 
împădurire, în scopul de a realiza obiectivele PNRR: 

1. Împădurirea terenurilor agricole din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi 
permanente; 

2. Împădurirea terenurilor agricole degradate devenite inapte pentru agricultură dar care pot fi puse în valoare 
prin plantarea acestora; 

3. Împădurirea terenurilor situate în fondul forestier național, cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha, care anterior 
manifestării incendiilor forestiere, a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități 
naturale, a infestărilor cu organisme dăunătoare sau a evenimentelor catastrofale au fost acoperite cu pădure și care 
necesită o refacere a potențialului forestier prin împădurire; 

4. Împădurirea terenurilor agricole expropriate de RNP – Romsilva în vederea realizării perdelelor forestiere de 
protecție. 

Mai departe, Comisia Europeană a aprobat, zilele trecute, o schemă de ajutor pentru România în valoare de 
500 milioane EUR, prin intermediul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR). Această sumă este destinată 
dezvoltării de noi suprafețe împădurite, precum și asigurării protecției pădurilor și biodiversității.  

Schema are drept termen 30 iunie 2026 și vine în sprijinul proprietarilor de terenuri agricole care sunt 
adecvate pentru împădurire, obiectivul fiind acela de a extinde suprafețele împădurite. Aceasta presupune oferirea 
de sprijin sub forma unor granturi directe proprietarilor publici și privați de terenuri agricole destinate împăduririi, 
inclusiv municipalităților și asociațiilor acestora.  

Pentru a beneficia de ajutor, proprietarii de terenuri agricole trebuie să realizeze mai mulți pași, printre care: 
crearea de trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha sau cordoane forestiere cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha, să se 
asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire 
și realizarea unui plan de proiect aprobat de Garda Forestieră din România, în care sunt detaliate speciile de arbori și 
arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. 

În ceea ce privește aprobarea ajutorului de către Comisia Europeană, aceasta a constatat că schema 
facilitează dezvoltarea de activități economice, în special împădurirea terenurilor agricole, precum și promovează 
asigurarea unei creșteri durabile a suprafețelor împădurite. În plus, măsura aprobată este în deplină concordanță cu 
obiectivele de dezvoltare rurală și cu obiectivele strategice europene legate de tranziția verde.  

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
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Consolidarea democrației în Europa 
Dragi colegi,  

 Democrația a fost amenințată de nenumărate ori în ultimele luni. Atacuri violente, bombardamente, 
distrugerea orașelor întregi și forțarea a mii de oameni să adopte statutul de refugiați și să caute adăpost în alte state 
sunt doar câteva dintre acțiunile Federaţiei Ruse din momentul în care a decis să încalce suveranitatea Ucrainei. 
Răspândirea de fake news, știri care instigă la ură, populismului și extremismului au avut tendința de a acapara 
eforturile de consolidare a democrației și a drepturilor omului ce au fost demarate de comunitatea internațională. 
Din această perspectivă, este cu atât mai importantă vizita Președintelui SUA, Joe Biden, în Europa, cu ocazia 
summitului G7, care a avut loc în sudul Germaniei, și a summitului NATO la Madrid. 
 Țara noastră a trecut prin multe încercări de-a lungul acestui an, de la criza energetică la presiunea de a 
accesa fonduri europene prin PNRR, implementarea proiectelor de dezvoltare și modernizare, dar și creșterea 
inflației. Statele europene și-au asumat riscul creșterii prețurilor la energie în momentul în care au decis renunțarea 
la importurile de gaz rusesc. Izolarea politică și economică a Federaţiei Ruse este fundamentală pentru a descuraja 
comportamentul agresiv, dar și a sublinia faptul că democrația este o condiție prioritară în cazul oricărui acord 
bilateral. Asuprirea propriului popor, încălcarea dreptului la liberă exprimare și a libertății presei fac parte din 
politica Kremlinului. România s-a revoltat în 1989 împotriva unui astfel de scenariu, iar acesta este unul din 
motivele pentru care ne dorim o apropiere cât mai mare față de blocul european și Euro-Atlantic. Întrucât am văzut 
ororile la care este supus poporul ucrainean, precum cele din Irpin și Bucha, ne-am mobilizat exemplar pentru a-i 
ajuta pe refugiații ce au ajuns la noi în țara. România a devenit, pe această cale, un hub european pentru ajutor 
umanitar. Am transmis atât cetățenilor noștri cât și partenerilor de pe scena internațională un mesaj clar: încălcarea 
principiilor democratice este de neconceput pentru noi. Nu trebuie să uităm că la aceste eforturi s-au adăugat și 
diverse demersuri pe plan intern precum obiectivele de digitalizare a aparatului administrativ, de exemplu, o măsura 
care are ca scop creșterea transparenței în procesul de decizie. Totodată, coaliția de guvernare a aprofundat dialogul 
cu cetățenii și societatea civilă pentru a găsi cele mai bune soluții în situații delicate. Progresul nu se poate atinge 
decât prin intermediul și cu ajutorul valorilor democratice.  
 Prezența Președintelui SUA în cadrul unor summit-uri istorice în Europa confirmă o mentalitate comună, dar 
care trebuie aprofundată printr-o strategie clară. UE a adoptat în total șase pachete de sancțiuni împotriva Federaţiei 
Ruse și Belarusului de la începutul invaziei de pe 24 februarie, dar încă rămân multe sectoare neatinse. Situația este 
mai mult decât delicată, întrucât adâncirea crizei economice pe care o traversăm deja are impact în primul rând 
asupra populației, de aceea trebuie să existe în continuare dezbateri și discuții pentru a găsi o cale de mijloc. Despre 
astfel de instanțe este vorba într-o democrație: acceptarea faptului că există opinii divergente, cazuri particulare și 
diferențiate și discutarea lor pentru a ajunge la un consens.  

Statele Unite ale Americii au mobilizat întreaga lume pentru a impune sancțiuni economice Federaţiei Ruse 
și a-l priva pe președintele Vladimir Putin de veniturile necesare finanțării războiului. Încălcarea principiilor 
democratice nu mai poate fi tolerată. Vom contribui în continuare la misiunea UE și NATO și ne vom ajuta vecinii 
prin toate mijloacele de care dispunem.  
 Vă mulţumesc!       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Eficiența energetică este, probabil, cea mai importantă resursă energetică pentru țara noastră 
 

Stimate colege/Stimați colegi, 
Sectorul energetic este unul esențial pentru România, dar și pentru întreaga Europă. Pe de o parte, vorbim 

despre importanța sa strategică, dar în același timp vorbim despre potențialul său în a atrage investiții și a contribui 
la un mediu mai sănătos.  

Domeniul energetic poate servi drept pârghie pentru dezvoltare pentru țara noastră, un pol care atrage 
investiții și un vehicul pentru crearea a numeroase locuri de muncă. Dar, gestionat inteligent, el poate contribui 
masiv la reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător.  

Avem, la ora actuală, toate instrumentele de care avem nevoie. Avem energia fotovoltaică, cea care este 
acum cea mai ieftină sursă de energie din majoritatea țărilor. Avem sursele regenerabile care generează din ce în ce 
mai multe locuri de muncă, dar și un plus în privința alimentării cu energie. Energia solară și cea eoliană sunt, ca să 
o spun mai plastic, vedetele sistemului energetic pentru viitor, care pot contribui atât la scăderea dependenței de 
sursele externe, cât și la reducerea impactului asupra mediului. Nu ratez nicio oportunitate pentru a sublinia că 
eficiența energetică este, probabil, cea mai importantă resursă energetică pentru țara noastră. Reducerea consumului 
de energie în vederea gestionării eficiente a resurselor naturale și reducerii poluării este una dintre prioritățile 
Uniunii Europene, dar și a României. 

Viziunea noastră trebuie să fie îndreptată către o țară autosuficientă energetic, competitivă, modernă și 
atractivă pentru investitorii interni și internaționali – dar, mai presus de orice, o țară care își respectă cetățenii.  

Fiecare țară, oraș, instituție financiară, companie și organizație a societății civile are un rol de jucat în 
construirea unui viitor energetic durabil și echitabil. 

Trebuie să rezolvăm aceste provocări cu care ne confruntăm și trebuie să începem astăzi. 
În acest sens, gândirea statului român este aceea de a acționa într-un timp cât mai scurt, pentru a veni cu 

soluții și proiecte care să sprijine sectorul energetic, dar mai ales să contribuie la eficiența energetică. Avem 
programele derulate de AFM, dar și proiectele care vor fi realizate prin PNRR.  

Totodată, prin programele de eficiență energetică, trebuie să înțelegem că localitățile au nevoie și de partea 
de consolidare, pentru că degeaba oferim bani pentru partea de eficiență, dacă la partea de structură nu intervenim. 
În acest sens, am făcut o adresă către AFM cu privire la posibilitatea introducerii în programele pe care le au pe 
zona de eficiență energetică și a componentei de consolidare. Din păcate, având în vedere că ghidurile erau deja 
finalizate, publicate, iar depunerea proiectelor începuse, lucrurile nu au mai putut fi schimbate, pentru că programul 
nu a fost gândit în așa fel încât să includă și partea de consolidare. 

Însă, nu am renunțat la identificarea unei soluții pentru localitățile care au nevoie și de eficiență energetică, 
dar și de consolidare. Tocmai de aceea am avut o discuție cu ADR Sud-Est, de care aparține județul Galați, unde am 
găsit disponibilitate către identificarea unei soluții. M-am bucurat foarte mult de această deschidere a ADR de a ține 
cont și de cerințele UAT-urilor, care au spus că este necesară includerea în programe și a componentei de 
consolidare. În acest sens, în scurt timp va fi pus în dezbatere publică ghidul pentru eficiență energetică pentru 
programele derulate de ADR, care va cuprinde și această secțiune.  

De asemenea, pentru agricultură, pentru fermieri, aș vrea să amintesc de programele ce vor fi derulate prin 
intermediul Fondului de modernizare. Practic, vor fi derulate proiecte de energie regenerabilă, de biogaz, de 
biomasă, de absolut tot ce e nevoie pe schema la care au lucrat împreună Ministerul Energiei cu cel al Agriculturii.  

În ceea ce privește activitatea la nivelul Parlamentului, la Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic avem 
în analiză proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe. Acest proiect vine să suplimenteze eforturile pe care țara noastră le-a făcut pentru a spori eficiența 
energetică.  

Avem la dispoziție fonduri și programe care pot contribui la creșterea eficienței energetice în România. 
Important este să le accesăm și să le folosim cu cap. Există o deschidere foarte mare din partea actualului Guvern, 
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din partea Parlamentului pentru a susține toate acele măsuri care vor contribui la reducerea consumului de energie, 
dar și de a reduce impactul negativ asupra mediului.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
George Cătălin Stângă 

*** 
 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Vizita Președintelui României în Ucraina  
            Stimate domnule ministru,  

La sfârșitul săptămânii trecute, președintele României, domnul Klaus Iohannis, a efectuat o vizită în 
Ucraina alături de liderii Germaniei, Franței și Italiei. Liderii europeni au vizitat mai întâi orașul Irpin, care a 
fost scena unor crime de război comise de ruși în timpul ocupației, iar ulterior aceștia au fost primiți de către 
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Mariinsky din centrul Kievului.  

Președintele României a lăudat eroismul și determinarea de care dau dovadă soldații ucraineni. Nevoia de 
solidaritate și ajutor este în continuare imperativă pentru a demonstra Kremlinului că Europa este mai unită ca 
niciodată. Totdată, șefii statelor şi guvernelor din ţările mai sus amintite și-au asumat responsabilitatea de a oferi 
asistență în reconstrucția orașelor distruse de către armata rusă și de a menține constante eforturile pentru pace. 
Orașele Irpin și Bucha au devenit un simbol tragic al violenței de care este capabilă Federaţia Rusă, au declarat cei 
patru lideri la sfârșitul vizitei.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Cât de distant a devenit scenariul unui sfârșit al războiului pe cale diplomatică?  
2. Vor mai exista astfel de întâlniri în viitorul apropiat? 
3. În cât timp ar începe reconstrucția orașelor care au fost distruse în timpul ocupației rusești?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

„Planul Marshall” pentru Ucraina 
Stimate domnule ministru,  
În timpul vizitei sale în Ucraina, cancelarul german, Olaf Scholz, a indicat necesitatea constituirii unui „Plan 

Marshall” pentru a reconstrui orașele din Ucraina care au fost distruse de către armata rusă. Conform 
declaraţiilor guvernamentale susţinute în Bundestag (în contextul pregătirii apropiatelor reuniuni la vârf 
ale UE, G7 şi NATO), cancelarul german a confirmat faptul că scenariul negocierilor pentru pace este extrem de 
îndepărtat din cauza lipsei de bunăvoința din partea lui Vladimir Putin.  

Germania va sprijini în continuare Ucraina din punct de vedere financiar, economic, politic, şi nu în ultimul 
rând, cu livrări de armament, dar, cu toate acestea, Scholz a susținut că este nevoie de o acțiune mult mai amplă 
pentru a putea reconstrui orașele distruse din Ucraina, precum Irpin, Bucha și Mariupol.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați că există consens în rândul liderilor europeni pentru crearea unui plan Marshall pentru Ucraina? 
2. Credeți că SUA vor contribui economic la aceste eforturi?  

Solicit răspuns în scris.  
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Cu deosebită stimă,       Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 
Traficul de refugiați din Ucraina  

Stimate domnule  ministru,  
Recent, Europol a desfășurat o acțiune pentru depistarea traficanților de persoane care caută victime printre 

refugiații din Ucraina în mediul online. Paisprezece state membre ale UE au inițiat această anchetă, iar într-o singură 
zi au fost identificate 42 de platforme online suspecte din cele 125 care au fost verificate.  

Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii a transmis într-un comunicat de presă 
că țările cele mai vulnerabile la acest fenomen sunt cele învecinate cu Ucraina. Este vorba de site-uri web (de 
întâlniri, de recrutare, platforme care oferă servicii sexuale) sau platforme de socializare care publică anunțuri prin 
care se oferă ajutor pentru transport, cazare și muncă. Femeile sunt cele mai vulnerabile din acest punct de vedere, 
informează Europol.  

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Este acest fenomen prezent și în România? 
2. Dacă da, la ce magnitudine?  
Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită stimă,      Mugur Cozmanciuc 

*** 
 
Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Culturi distruse de grindină 

 
Stimate domnule ministru, 
Furtunile însoțite de grindină din ultimele săptămâni au provocat pagube considerabile pentru agricultori. Printre 

acestea vorbim și de distrugerea unor suprafețe importante de culturi agricole din județul Neamț și din întreaga țară. 
Mai multe localități s-au aflat sub cod portocaliu și roșu de averse torențiale și grindină. Aceste fenomene meteo 
severe au distrus o bună parte din recolta de anul acesta, deja afectată de schimbări climatice.  

În plus, pierderile au fost accentuate și de faptul că asigurarea recoltelor lipsea, mai ales în ceea ce privește 
agricultorii mici sau medii. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Care este situația următoarelor culturi, la nivel de țară: grâu, porumb, floarea soarelui, cartof, sfeclă de 

zahar? La această întrebare vă rog să detaliați și situatia viței de vie și a culturilor pomicole (măr, păr, prun, nuc, 
cireș) pentru județul Neamț.  

2. Care este situația fânețelor pe cuprinsul teritoriului național, dar și a culturii de sfeclă furajeră? Dar pentru 
județul Neamț?  

3. În situații de calamitate naturală deja confirmate, în ce măsură au fost afectate culturile enumerate la 
punctele anterioare?  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită stimă,      Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
 

Neîncrederea românilor în știri 
Stimate domnule ministru,  

 În urma studiului Digital News Report pentru acest an, care a fost elaborat de Reuters Institute, Universitatea 
Oxford, în parteneriat cu Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București, s-a 
concluzionat că oamenii evită să citească știri care au un impact negativ asupra stării lor de spirit sau care au 
potențialul de a porni discuții pe care ei doresc să le ocolească, precum cele despre cazurile de COVID-19 sau 
Războiul din Ucraina.  
 Aproximativ patru din zece (38%) respondenți recunosc că au evitat adesea sau uneori știrile, procentul fiind 
în creștere față de 29% în 2017. În schimb, în Brazilia, procentul celor care evită conținutul informativ s-a dublat, 
ajungând la 54%. Și în Marea Britanie procentul a ajuns la 46% în ultimii cinci ani. 

Din păcate, Studiul Digital News Report (DNR) din 2022 semnalează cea mai mare scădere a încrederii în 
știri în rândul românilor, comparativ cu tot eșantionul global (33%).  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Întrucât una din cele mai recurente explicații în rândul tinerilor a fost limbajul dificil pe care redactorii de 

știri îl utilizează, credeți că ar putea fi luate măsuri în acest sens?  
2. Printre motivele pentru care oamenii evită conținutul informatic se numără și un sentiment de neputință. 

Credeți că ar putea fi inițiat un proiect legislativ care să introducă o secțiune de „Ce pot face eu pentru a ajuta?” la 
sfârșitul știrilor cu o importanță crescută?  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,         Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Colaborarea în domeniul energiei cu Israelul 
Stimate domnule ministru,  
În cursul săptămânii trecute, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut o vizită oficială în 

Israel, unde a purtat discuții cu miniştrii afacerilor externe şi energiei, Yair Lapid şi Karine Elharrar, dar și cu prim-
ministrul Naftali Bennett. Vizita a avut scopul clar de a găsi modalități pentru o colaborare energetică cu Israelul și 
alte state din regiune, ca parte a eforturilor de obținere a independenței față de gazul rusesc. Întrucât Kremlinul 
folosește dependența energetică a Europei față de combustibilii fosili ca modalitate de șantaj, este nevoie de 
încheierea altor parteneriate în cel mai scurt timp. De exemplu, Federaţia Rusă a întrerupt aprovizionarea cu gaze a 
mai multor state europene precum Polonia, Bulgaria, Finlanda, Olanda și Danemarca ca represalii pentru sprijinul 
acordat Ucrainei de către UE.  

În prezent, guvernul israelian caută metode de a exporta o parte din gaze în Europa, iar printre soluțiile 
menționate se numără: transportul gazului său natural în Egipt (un vecin cu care deja este legat printr-o conductă), 
urmând a fi lichefiat şi transportat în Europa pe mare; construirea unui gazoduct către Turcia sau chiar construcţia 
unei rute noi de hidrocarburi care să meargă direct către sudul Europei.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care considerați că ar fi cea mai fezabilă soluție? Dar cea mai rapidă? 
2. Cu care alți parteneri din regiune ar putea încheia UE un acord asemănător?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse  
 

Copii abandonați în spitale 
Stimată doamnă ministru,  

 Conform ultimelor statistici publicate de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA), aproape 400 de copii au fost părăsiţi de părinți în maternităţi şi în alte 
unităţi sanitare în 2021. Cu toate că numărul este mai mic cu 43 de copii faţă de perioada similară din 2020, cifrele 
încă sunt îngrijorătoare.  

Din cei 388 de copii, 295 au fost părăsiţi în maternităţi, 84 în secţiile de pediatrie, iar nouă au fost lăsaţi în 
alte secţii din spitalele respective. ANDPDCA informează că dintre copiii care au fost externaţi, doar 128 s-au 
reîntors la familiile lor, urmând ca 30 să fie plasați la familii/persoane, 184 la asistenţi maternali și 16 în centre de 
plasament.  
 Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care credeți că sunt principalii factori care determină persistarea fenomenului de abandon?  
2. Cum ar putea fi prevenite astfel de evenimente în viitor?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  
 

Controale ANAF 
Stimate domnule ministru,  
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Lucian Ovidiu Heiuş a declarat că, începând cu 1 

iulie 2022, ANAF va demara o campanie de controale la persoane fizice ce dețin averi considerabile. În această 
categorie intră și oamenii de afaceri care și-au împrumutat propriile firme. Inițiativa a venit după ce o analiză a 
arătat că 561.000 de persoane fizice ar fi acumulat în total venituri de 20 de miliarde de euro în plus față de cele pe 
care le declaraseră. Controalele vor include și verificarea postărilor de pe rețelele de socializare pentru a identifica 
persoanele în cauză. Cea mai mare sumă investigată la o persoană fizică este de 4 milioane de euro.  

În cadrul unui interviu, domnul Lucian Heiuș a declarat faptul că mecanismele de control sunt simple și la 
îndemână. Chiar și bugetarii ar putea fi supuși controalelor, cu toate că această posibilitate nu a fost încă analizată, 
dar probabilitatea ca aceștia să fi făcut evaziune fiscală este foarte scăzută.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce mecanisme de control sunt utilizate? 
2. Se vor folosi mecanisme diferențiate pentru a face cercetări și mai amănunțite?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  
 

Măsuri pentru a reduce rata inflației 
Stimate domnule ministru, 
În ultima perioadă, prețurile carburanților au fost într-o continuă creștere. Comparativ cu aceeași perioadă a 

anului trecut, combustibilii s-au scumpit cu 30%. Litrul de benzină și cel de motorină au ajuns acum să coste peste 8 
lei la stațiile de alimentare.  
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Din momentul în care Federația Rusă a invadat Ucraina, declanșând multiple crize, precum și una 
economică, situația în ceea ce privește carburanții s-a agravat treptat. Am asistat la o adevărată stare de panică 
experimentată de o mare parte a populației, vizibilă prin cozi la stațiile de alimentare și benzinării. Un litru de 
carburant a ajuns chiar la valoarea de 12 lei în anumite circumstanțe. Pentru a stopa creșterea nejustificată a prețului 
pentru carburanți, autoritățile au adoptat mai multe măsuri și au apelat și la sancțiuni acolo unde a fost cazul. ANAF 
a aplicat 6 sancțiuni în valoare de 140.000 de lei, IGSU a aplicat benzinăriilor amenzi de 750.000 de lei, în timp ce 
sancțiunile aplicate de ANPC au ajuns până acum la nivelul de 950.000 de lei. 

Cu toate acestea, în accepția românilor, prețurile și-au menținut o valoare crescută. În plus, previziunile 
economiștilor arată că acestea vor mai crește, pe fondul majorării prețului pentru barilul de petrol și a tensiunilor 
internaționale.  

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ce alte măsuri ar putea fi adoptate în așa fel încât prețurile de la pompă să scadă?  
2. Ar putea fi luate în calcul plafonarea prețurilor la pompă sau reducerea accizei? 
3. Ce stocuri de petrol și de carburanți are România în prezent?  
Solicit răspuns în scris.     Deputat 

Cu deosebită stimă,     Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Problema secetei 
Stimate domnule ministru,  
 Meteorologii au semnalat problema secetei ca fiind una gravă pentru agricultura românească, punând în 

pericol recoltele anului 2022. Luna decembrie a fost ultima lună cu precipitații mai consistente. De la începutul 
anului agricol și până acum a plouat de două ori mai puțin decât era necesar, iar pe mai multe suprafețe, diverse 
culturi, precum cele de grâu, secară sau rapiță sunt deja compromise. În cazul în care condițiile meteo nu se vor 
îmbunătăți, specialiștii anticipează că și culturile de porumb sau floarea soarelui vor fi puse în pericol.  

Anumite zone ale României sunt mai predispuse la fenomenul de secetă. Printre acestea se numără Moldova, 
Dobrogea, Centrul și sudul Olteniei, centrul și partea estică a Transilvaniei, vestul Banatului și al Crișanei. România 
se confruntă, per total, cu o secetă pedologică, cantitatea de apă din sol este insuficientă pentru a asigura un an 
agricol normal, susține meteorologul Elena Mateescu, directoarea Institutului Național de Meteorologie.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este situația culturilor agricole în județul Neamț? Cât de afectate sunt acestea de secetă?  
2. Ce măsuri considerați că sunt cele mai eficiente și cu un cost cât mai redus pentru a rezolva problema  

secetei?  
Solicit răspuns în scris.            Deputat 
Cu deosebită stimă,              Mugur Cozmanciuc 

*** 
Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Atacarea platformelor petroliere ruse din Marea Neagră 
Stimate domnule ministru,  
Federația Rusă utilizează platformele petroliere din Marea Neagră drept „facilități" militare, cu scopul 

principal de a-și consolida controlul și influența în regiune informează AFP.  
Purtătorul de cuvânt al regiunii Odesa, Serghei Bratciuk, a confirmat faptul că Federaţia Rusă a organizat mici 

garnizoane, a depozitat echipamente de apărare aeriană, inclusiv radare, transformând platformele în „instalații care 
i-au ajutat și îi ajută pe ruși să își consolideze controlul total asupra părții de nord-vest a Mării Negre”. Efectul 
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ecologic al acestei acțiuni nu implică riscul unei deversări de petrol, dar câmpuri care vor arde vor emite automat 
CO2 și metan, două gaze cu efect de seră, în atmosferă.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Anticipați o poluare semnificativă? 
2. Ce alte acțiuni ale Federației Ruse ar avea efecte asupra mediului?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,      Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 
 

Reabilitarea bazinelor de înot 
Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută, înotătorul român David Popovici a reușit o performanță istorică la Campionatele Mondiale 

de nataţie de la Budapesta, cucerind  medalia de aur în proba de 100 m liber și în proba de 200 m liber. La doar 17 
ani, Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori. El este al doilea înotător din toate timpurile care a câștigat 
aurul în probele 100 şi 200 m liber la aceeaşi ediţie a Campionatelor Mondiale, performanța mai fiind atinsă doar în 
1973 de americanul Jim Montgomery, la Belgrad. 

În ceea ce privește infrastructura care a contribuit la atingerea performanțelor pentru natația din România din 
trecut, acum ele sunt în condiții extrem de precare și nu suficiente pentru fiecare oraș în parte.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. De câte bazine olimpice de înot dispune România? 
2. Aveți în plan un proiect de reconfigurare a bazinelor care acum se află în ruină? 
Solicit răspuns în scris.      Deputat 
Cu deosebită stimă,     Mugur Cozmanciuc 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Cazuri de variola maimuței în România 
Stimate domnule ministru,  

 O nouă infecție virală a intrat în atenția OMS, urmând a se răspândi treptat în mai multe țări și să ajungă, 
eventual, și în România. La sfârșitul lunii mai, peste 100 de cazuri confirmate sau suspecte se aflau sub 
supraveghere în 12 țări. Variola maimuței a apărut la origine în părțile împădurite din Africa Centrală și de Vest în 
urma contactului cu animalele, dar acesta se poate răspândi și de la persoană la persoană. România a diagnosticat 
primul caz în data de 13 iunie, urmând ca la scurt timp să fie identificate alte două cazuri cu toate că în declarațiile 
oficiale a fost precizat faptul că virusul nu se răspândește rapid între persoane.  
 Anchetele epidemiologice ale OMS au identificat cazuri de variola maimuței în rândul europenilor care se 
întorc din țările în care boala este endemică, dar există și o multitudine de cazuri la pacienți care nu au călătorit într-
o zonă de risc. Modalitatea de transmitere este prin contact fizic apropiat și prelungit cu o persoană care are variola 
maimuţei sau contact prelungit cu obiecte contaminate, informează OMS.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați că în acest moment ritmul de răspândire a bolii în România este îngrijorător? 
2. Ar putea fi adoptate măsuri de prevenție precum cele împotriva răspândirii COVID-19?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Autovaccinul 
Stimate domnule ministru,  

 Autovaccinul este o metodă de combatere a bolilor la care specialiștii Institututul Cantacuzino recomandă a 
se apela în momentul în care organismul pacienților nu mai reacționează la antibiotice. Injecția cu propriile bacterii 
se poate efectua în cazul mai multor afecțiuni, precum infecții bacteriene recurente sau cronice ale tractului 
respirator (răceli repetate, bronșite cronice), infecții cutanate (acnee, foliculită, furunculoză), infecții urinare 
frecvente și osteomielite, informează specialiștii Institutului.  
 Pentru a obține autovaccinul, pacienții trebuie să se prezinte la Institutul Cantacuzino cu o trimitere de la 
medicul specialist/medicul de pentru recoltarea de probe (urină, secreție purulentă, spută, exsudat faringian). 
Ulterior, biologii vor putea izola, identifica și inactiva bacteria sau bacteriile care au produs boala. Urmează izolarea 
microbului și prepararea autovaccinului.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ar putea intra variola maimuței în categoria afecțiunilor ce pot fi tratate cu ajutorul autovaccinului? 
2. Ar putea fi utilizat autovaccinul în cazurile grave de COVID-19? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
 

Reconfigurare pasajul Unirii 
Stimate domnule ministru, 
Încadrat în clasa stării tehnice 4, nesatisfăcătoare, Pasajul Unirii a intrat, începând cu data de 19 iunie, într-un 

proces de reabilitare ce va dura două luni. Pentru a spori eficiența, se va lucra simultan pe ambele sensuri de mers, 
iar muncitorii vor fi prezenţi pe şantier atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.  

Pasajul va fi redeschis circulației mașinilor în momentul în care structura de rezistență, care prezintă un pericol 
pentru șoferii ce tranzitează zona, va fi complet reabilitat. Mai mult decât atât, în momentul finalizării proiectului, 
Pasajul Unirii va fi primul din România dotat cu semnal GSM și sistem de ventilație pentru extragerea noxelor.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cu aproximație, câte construcții din această categorie se află la momentul actual într-o condiție  

asemănătoare în țară? Dar în județul Neamț? 
2. Aveți în plan un proiect de reabilitare a acestora până la finalul anului 2022? Dar pentru dotarea  

lor cu semnal GSM și sistem de ventilație?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,      Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
 

Servicii curățenie STB 
Stimate domnule ministru, 
De curând au fost externalizate serviciile de curățenie de către Societatea de Transport București (STB) pentru 

o perioadă de 6 luni. Costurile vor ajunge și la 11 milioane de lei, în funcție de notele de comandă. Procedura de 
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achiziție - negociere fără publicare prealabilă - a fost câștigată de 4 firme care vor curăța mijloacele de transport din 
anumite autobaze. 

Până la acest moment, angajații STB se ocupau de curățenie, însă serviciile prestate erau insuficiente întrucât 
ANPC a amendat societatea de multiple ori pentru condițiile precare ale autobuzelor, troleibuzelor și 
tramvaielor.  

În ceea ce privește costurile, prețurile pentru igienizarea zilnică a mijloacelor de transport în comun sunt în 
medie de 35 de lei, iar curățenia generală variază între 35 și 43 lei pentru autobuz, 35 și 130 lei pentru troleibuz și 
48 și 173 lei pentru tramvaie. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Câte firme s-au înscris în concurs la început?  
2. Având în vedere problema inflației, va crește prețul pentru serviciile de curățenie în lunile următoare?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,      Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

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

Bazin olimpic Iași, în zona Grădinari 
Stimate domnule ministru, 
Un bazin olimpic de înot început în urmă cu peste 30 de ani, la Iaşi, în zona Universității Tehnice ”Gheorghe 

Asachi” din Grădinari, zace în paragină.  
Vă aduc la cunoștință că investiţa a fost începută imediat după Revoluţie, dar de atunci nu s-a mai reușit 

finalizarea acesteia.  
Proiectul a fost inclus pe o „listă de sinteză” a Companiei Naţionale de Investiţii, lucru care nu asigură însă 

şi finanţarea. În 2008, terenul de 5.917 metri pătraţi, destinat construirii bazinului, a fost dat în administrarea 
Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” pentru realizarea investiţiei, dar, în 2014, suprafaţa a revenit în proprietatea 
publică, respectiv a Primăriei Iaşi, după ce lucrările au fost abandonate din cauza lipsei de finanţare şi pe fondul 
problemelor juridice ale terenului (retrocedări).  

Ulterior, Primăria Iaşi a făcut demersuri pentru a clarifica regimul proprietăţii şi, în final, abia în 2019 a fost 
intabulată întreaga suprafaţă de 5.917 mp, după ce a avut loc şi un schimb de teren în acest sens. Însă, în continuare, 
obiectivul de investiţii nu are o sursă certă de finanţare pentru reluarea lucrărilor.1 

Domnule ministru, 
Performanța extraordinară a înotătorului David Popovici ne-a făcut pe toți mândri și a dus numele țării 

noastre pe tot Globul. Existența unei infrastructuri sportive pentru ca toți tinerii să poată beneficia de facilități de 
antrenament și performanță ar face ca astfel de reușite pe plan mondial să fie mai dese. 

De aceea, vă transmit pe această cale rugămintea de a identifica o sursă de finanțare pentru finalizarea 
lucrărilor la Bazinul de înot olimpic de la Iași, din zona Grădinari. 

Vă rog să îmi răspundeți la întrebarea dacă acest obiectiv de investiții este prins la finanțare prin Compania 
Națională de Investiții (CNI). 

Cu stimă,         Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

                                      
1 https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/va-place-acesta-este-bazinul-de-inot-olimpic-al-iasului-a-popovicii-nostri-stau-pe-mal-la-terasea--
326497.html 
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Adresată doamnei Rákosi-Seiwarth Ildikó, președinte director general în cadrul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 

Realizarea unei baze de date complete în domeniul imobiliar 
Stimată doamnă președinte, 

 În ultima perioadă, există diverse speculaţii pe piaţa imobiliară autohtonă, generate şi de lipsa de informaţie, 
respectiv de o anumită netransparenţă impusă cu bună ştiinţă de operatorii din domeniu. Banca Naţională a 
României (BNR) a anunţat că poartă discuţii atât cu asociaţia notarilor, cât şi cu Institutul Naţional de Statistică, 
pentru realizarea unor baze de date referitoare la piaţa imobiliară.  

Consider însă că instituţia cea mai reprezentativă pentru a supraveghea monitorizarea pieţei imobiliare este 
Agenţia pe care o conduceţi, iar o evaluare cât mai aproape de adevăr a tranzacţiilor va conduce şi la posibilitatea 
emiterii unor reglementări legislative pentru eliminarea disfuncţionalităţilor din acest domeniu în continuă 
dezvoltare.  

În aceste condiţii, vă întreb cu respect ce măsuri preconizează ANCPI pentru înfiinţarea unei baze de date 
concrete în domeniul imobiliar, care să contribuie la mult-dorita stabilizare a pieţei şi la înlăturarea concurenţei 
neloiale? 

Solicit răspuns scris.        Deputat  
Cristina Burciu 

*** 
 

Adresată doamnei Rákosi-Seiwarth Ildikó, președinte director general în cadrul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 

Realizarea unei baze de date complete în domeniul imobiliar 
Stimată doamnă președinte, 

 În ultima perioadă, există diverse speculaţii pe piaţa imobiliară autohtonă, generate şi de lipsa de informaţie, 
respectiv de o anumită netransparenţă impusă cu bună ştiinţă de operatorii din domeniu. Banca Naţională a 
României (BNR) a anunţat că poartă discuţii atât cu asociaţia notarilor, cât şi cu Institutul Naţional de Statistică, 
pentru realizarea unor baze de date referitoare la piaţa imobiliară.  

Consider însă că instituţia cea mai reprezentativă pentru a supraveghea monitorizarea pieţei imobiliare este 
Agenţia pe care o conduceţi, iar o evaluare cât mai aproape de adevăr a tranzacţiilor va conduce şi la posibilitatea 
emiterii unor reglementări legislative pentru eliminarea disfuncţionalităţilor din acest domeniu în continuă 
dezvoltare.  

În aceste condiţii, vă întreb cu respect ce măsuri preconizează ANCPI pentru înfiinţarea unei baze de date 
concrete în domeniul imobiliar, care să contribuie la mult-dorita stabilizare a pieţei şi la înlăturarea concurenţei 
neloiale? 

Solicit răspuns scris.      Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Birocraţia care împiedică dezvoltarea mediului de afaceri 
Stimate domnule ministru,           
Problemele mediului de afaceri autohton sunt în atenția Guvernului, astfel încât să fie create cele mai optime 

perspective de creștere a acestui domeniu. 
Din păcate, una dintre disfuncționalitățile care împietează funcţionarea firească a mediului economic 

românesc este birocraţia existentă în sectorul public. 
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Vă întreb cu respect: 
1. Cât de mult frânează birocraţia statului în luarea unor decizii coerente în favoarea dezvoltării mediului de 

afaceri autohton?  
2. Ce politici publice aţi implementat de când sunteţi ministru al IMM-urilor pentru a uşura activitatea firmelor 

private? 
3. Cum poate Ministerul pe care îl conduceţi să sancționeze agenți economici conjuncturali, a căror activitate 

grevează întreg sectorul privat? 
Solicit răspuns scris.      Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

 

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

Românii plecați în străinătate 
Stimate domnule ministru,  
Conform constructorilor, România are un deficit de aproximativ 350.000 de oameni în sectorul 

construcțiilor, din care 100.000 ar trebui să fie angajați calificați, pentru sarcini care necesită experiență și pregătire.  
Conform datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă referitoare la distribuția românilor în 

construcții în UE, în anul 2020, doar 59 de români au plecat să lucreze în Germania, 1 român în Olanda, respectiv 
Polonia, 16 în Franța, 13 în Belgia și 6 în Danemarca. Constructorii au infirmat aceste cifre, motivând că pe 
șantierele din străinătate se găsesc 700.000 de muncitori români.2 

Având în vedere cele prezentate anterior, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care este numărul real al românilor plecați în străinătate care muncesc în domeniul construcțiilor?  
2. Care este distribuția muncitorilor români din construcții în țările europene?  
3. Care este deficitul real al României în ceea ce privește angajații în sectorul construcțiilor?  
4. Care sunt acțiunile pe care le propuneți pentru a reduce acest deficit și pentru a face acest sector mai atractiv 

în țara noastră?  
Cu stimă,         Deputat  

Radu-Marin Moisin 
*** 

Adresată domnului Marcel-Ioan Boloș, ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene 
 

Fonduri pentru înființarea, extinderea, modernizare și dotarea adăposturilor pentru animale 
  

Stimate domnule ministru, 
 Sunt multe persoane fizice sau juridice, la nivel național, care și-ar dori să ajute comunitatea cu investiții în 
zona de protecția a animalelor. Însă, nu dispun de cash-flow-ul necesar, astfel că întâmpină probleme. La nivel 
european, în alte țări, există fonduri atât pentru ONG-uri, cât și pentru operatori economice privind înființarea de 
adăposturi pentru animale, extindere și modernizare, dotare etc pentru inițiative care au un impact semnificativ în 
societate.  
 Sunt multe adăposturi de animale la nivel național care ar putea beneficia de oportunitățile privind finanțările 
europene. Însă, nu au informații în acestă direcție și nici oameni care i-ar putea ajuta. Ar trebui să existe o platformă 
dedicată ONG-urilor, operatorilor economice care să ajute la diseminarea finanțărilor europene.  
 Față de cele menționate mai sus, am rugămintea de a-mi răspunde la următoarele întrebări: 

                                      
2 https://jurnalul.ro/stiri/social/700-000-de-romani-sunt-pe-santierele-din-strainatate-inspectia-muncii-vorbeste-de-59-romani-plecati-
872032.html 
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1. Există sau va exista vreo axă pentru înființarea, modernizare, extinderea și dotarea adăposturilor de animale 
în exercițiul financiar 2021-2027? Pentru ONG-uri, agenți economici sau primării/consilii județene. 

2. Există fonduri directe de la Bruxelles pentru astfel de inițiative? 
3. Aveți de gând să realizați o platformă dedicată ONG-urilor privind oportunitățile de finanțare? 

 Am rugămintea de a-mi răspunde în scris la întrebarea înaintată. 
Cu respect, 

Deputat 
Cătălina Ciofu 

*** 
 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  
 

Problema fondurilor pentru înființarea, extinderea, modernizare  
și dotarea adăposturilor pentru animale 

 Stimate domnule ministru, 
 Sunt multe adăposturi la nivel național care nu au fonduri pentru modernizarea, extinderea sau dotarea 
acestora. 80% dintre acestea sunt administrate de către primării care din lipsă unui buget sustenabil, reduc 
cheltuielile pe care le consideră neimportante. Printre care și cele de la adăposturi: cu hrana animalelor, cu 
personalul, medicamente etc.  
 Atât Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Consiliile Județene ar trebui să implementeze pe viitor o 
strategie sustenabilă de dezvoltare și în această direcție. Degeaba avem Poliția Animalelor dacă nu există și spații 
adecvate, cu condiții normale pentru animalele preluate de către Poliție.  
 Înțeleg dezinteresul total privind animalele în România. Însă, dacă vrem să preluăm exemple din vestul 
Europei, de la țările dezvoltate, atunci să implementăm bunele practici și în zona protecției animalelor. Un adăpost 
occidental, european pentru animale nu se compară cu unul din România. De aceea, mor și multe animale în 
adăposturi, se îmbolnăvesc și nu sunt adoptate. Sunt mulți factori negativi și multe probleme care ar trebui 
rezolvate. Soluții sunt și vin de multe ori de la cetățeni, de la ONG-uri sau chiar persoane juridice care doresc să se 
implice în societate. 
 Există și lege în acest sens care obligă Consiliile Județene la investiții privind protecția animalelor și 
înființarea de adăposturi. Problema majoră este că nu se aplică.  
 Față de cele menționate mai sus, am rugămintea de a-mi răspunde la următoarele întrebări: 

1. Care sunt sumele direcționate la nivel județean pentru înființarea de adăposturi de animale, extindere,  
modernizare sau dotare? 

2. Care este viziunea/strategia pe 5 ani privind soluțiile/măsurile care ar trebui implementate pentru  
a rezolva problemele cu adăposturile de animale? 

3. Aveți de gând să realizați un program guvernamental pentru ONG-uri, firme sau primării/consilii  
județene pentru sprijinirea unor astfel de inițiative de înființare de adăposturi pentru animale, și extinderea, 
modernizarea și dotarea celor existene?  

Am rugămintea de a-mi răspunde în scris la întrebarea înaintată. 
Cu respect,         Deputat 

Cătălina Ciofu 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare 
din România 

 
 Întrebare 

 
Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
   

Tăierile neautorizate și toaletarea abuzivă a arborilor și arbuștilor în intravilanul municipiului Oradea 
 
Mi s-a atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător constând în tăierea ilegală și toaletarea agresivă a 

arborilor în intravilanul municipiului Oradea.  
Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor interzice 

tăierile neautorizate și cauzarea vătămărilor arborilor și arbuștilor (art. 5 lit. c). Totodată, potrivit art. 12 alin. (5) din 
acest act normativ, ”În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe 
spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe 
terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor 
de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate 
în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene.” Încălcarea acestor prevederi constituie contravenție 
și se sancționează potrivit prevederilor acestui act normativ. 

În pofida faptului că administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autorităţile 
administraţiei publice locale şi de alte organe împuternicite în acest scop, nepăsarea responsabililor este evidentă. 
Deși toaletarea ar trebui efectuată cu respectarea unor instrucțiuni stricte și în perioade stabilite, acțiunile de 
mutilare a arborilor sunt deghizate în toaletări astfel încât de cele mai multe ori acestea se usucă. Mai mult decât 
atât, tăierea arborilor sănătoși se efectuează numai după obţinerea avizului emis de agenţia judeţeană pentru 
protecţia mediului.  

Rezultatele sunt absolut oribile, vizibile cu ochiul liber în mai multe zone ale municipiului, în cimitire, pe 
străzi și în zone verzi așa cum reiese din pozele anexate3. 

Potrivit Registrului local al spaţiilor verzi, aprobat pe 31 martie 2022, raportat la datele din 2011, municipiul 
Oradea a „pierdut“ aproape 28.000 de arbori şi arbuşti.4 

Uniunea Europeană a sancționat deja România pentru încălcarea dreptului la aer curat.  
 Autoritățile competente ale ministerului de ce nu intervin în municipiul Oradea pentru stoparea acestui 
fenomen absolut îngrijorător? 

Care sunt mecanismele de control asupra autorităţilor administraţiei publice locale responsabile pentru 
administrarea spaţiilor verzi în vederea evitării distrugerii spațiilor verzi? 

Ce măsuri și ce sancțiuni veți lua pentru protejarea arborilor din intravilanul municipiilor?  
Solicit răspuns în scris.  

Deputat 
Szabó Ödön 

*** 

                                      
3 Prima poză anexată are ca și sursă: https://www.greenpeace.org/romania/articol/4268/cum-opresti-o-toaletare-abuziva-de-arbori/ 
4 https://www.zf.ro/companii/pagina-verde-ce-arata-un-registru-verde-in-oradea-lui-ilie-bolojan-20957368 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații 

 
Către: Direcția pentru organizarea lucrărilor plenului 
În atenția Compartimentului pentru transcrierea și redactarea ședințelor plenului 
 

Guvernul României a eșuat 
Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. 
Guvernul României a eșuat.  
Și nu fac referire la faptul că are un ministru anchetat de către DNA pentru că a falsificat concursuri de 

angajare ca să își pună la niște agenții oamenii lui fideli.  
Asta în timp ce agricultura românească trece prin cea mai gravă secetă din ultimii 25 de ani, imediat după 

iarna de la începutului anului 2022 când recoltele erau în pericol de distrugere, iar prețul pâinii creștea tot mai mult. 
Nu fac referire la dezastrul economic în care se află țara noastră și la bătaia de joc cu cei 50 de bani la pompă, în 
condițiile în care există soluții propuse de USR precum reducerea TVA-ului de la 19% la 5% care ar însemna o 
economie dublă în buzunarul românilor. Ci spun asta pentru că sunt deosebit de grave dezvăluirile jurnaliștilor de la 
G4Media despre modul în care a fost repartizat dosarul domnului Ciucă prin metoda „coperta”, iar apoi urmele au 
fost șterse din sistem. Este un caz fără precedent. 

Pentru context, în urmă cu câteva luni premierul Nicolae Ciucă a solicitat anularea tuturor sesizărilor de 
plagiat din teza sa de doctorat primite la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare. Asta după ce a văzut că nu funcționează acțiunile de intimidare a ziaristei Emilia Șercan, care a 
dezvăluit plagiatul la începutul acestui an. 

Practic, Nicolae Ciucă a rămas fără acuzațiile oficiale de plagiat. Și mai grav este că magistratul promovat în 
trecut în mai multe funcții de PNL, s-a pensionat.  

Ce să vedeți?  
Magistratul care a luat această decizie a fost promovat în trecut în mai multe funcții de PNL și tocmai s-a 

pensionat. Iar da, acesta va avea o pensie specială.  
Haideți totuși să ne aducem aminte ceea ce ne spunea Nicolae Ciucă despre acuzațiile de plagiat, în urmă cu 

câteva luni: „Să lăsăm instituțiile să-și prezinte concluziile, după care o să iau o decizie”. 
Știa foarte bine la ce se referea. 
Sunt convins, că pentru orice om de bun simț din această țară, este foarte clar că domnul Ciucă a plagiat. Eu 

cred că inclusiv el este conștient că este un plagiator. 
Este evident că DNA trebuie să se autosesizeze în urma informațiilor apărute în presă. Aceste chestiuni 

trebuie verificate. Furtul academic nu este compatibil cu funcția publică. 
Am încredere că justiția va face dreptate până la urmă, pentru că sunt foarte mulți oameni profesioniști în 

sistemul Judiciar, oameni onești care înțeleg principiile și regulile unui stat de drept. 
În cazul în care domnul Ciucă are binecuvântarea domnului Președinte Klaus Iohannis și mai are un dram de 

onoare, acesta ar trebui să își da demisia din Guvernul României, astăzi! 
Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 
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Ce ne-a lovit? 
Stimați colegi, 
Cu 20 de minute înainte de miezul nopții de 14 aprilie 1912, căpitanul Edward Smith își întreba echipa: ‘Ce 

am lovit?’. În ciuda avertismentelor repetate de la alte nave, Titanicul și-a păstrat cursul și viteza spre tragedie. 
Restul e istorie. Cu multe victime: 67% din cei prezenți la bord. 
Dle Căpitan Ciucă, cursul e greșit, nava e prea grea cu bugetari inutili! Momentul coliziunii se apropie! Cei 50 

de bani au același efect ca orchestra de pe punte care cânta prohodul Titanicului! 
Da, România este afectată de o situație economică internațională dificilă pe care nu o poate controla: situația 

geopolitică cauzată de războiul din Ucraina afectează o lume întreagă, costurile transportului maritim au crescut, 
activitatea rafinăriilor românești este afectată. Se adaugă și reorientarea resurselor petroliere din zona arabă către 
piața asiatică. 

Dar ce poate România controla e ce se întâmplă la ea acasă. 
Și ce vedem la noi în ogradă? Pe de o parte, lipsa unei strategii de exploatare a zăcămintelor românești în 

contextul crizei în piața de carburanți și strategii de preț netransparente și necorelate cu evoluția prețului din piață 
internațională. 

După cum vedeți, e nevoie critică de o intervenție complexă, adaptată unei situații economice complexe. Nu 
peticeli de 50 de bani! 

Ce măsuri pot fi luate urgent: 
1. în zona extracției: Agenția Națională pentru Resurse Minerale să verifice volumele de extracție în baza 

licențelor de exploatare acordate 
2. în zona distribuției: Consiliul Concurenței să verifice respectarea costurilor și că nu există înțelegeri de tip 

monopol sau acorduri tacite între comercianți 
3. în economie: măsuri ce depind strict de guvern, precum reducerea TVA-ului și a accizelor la carburanți. 

Legea USR de deducere a TVA-ului de la 19% la 5% stă în Parlament și poate fi votată azi dacă se dorește. 
4. măsuri proactive pentru stimularea ofertei și reducerea cererii (doar un exemplu: subvenționarea costurilor 

cu transportul public ăi încurajarea românilor să îl fololeascâ mai mult) 
Domnule Ciucă, dacă guvernul pe care-l conduceți nu ia URGENT măsuri adecvate dimensiunilor 

icebergului, ne scufundăm! Deschideți dialogul cu opoziția, să găsim soluții împreună. 
Altfel, rămâne să privim cu toții icebergul de foarte aproape în timp ce dumneavoastră vă întrebați: ‘Ce ne-a 

lovit?’ 
Deputat 

Viorel Băltărețu 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată Direcției Generale de Pașapoarte - Ministerul Afacerilor Interne  

  
Aglomerația de la Pașapoarte 

  
 Având în vedere situația apărută în spațiul public privind timpul foarte ridicat de așteptare pentru cetățenii 

români care prezintă diferite cereri de pașapoarte la nivelul serviciilor publice comunitare de pașapoarte, în temeiul 
dispozițiilor art. 112 din Constituția României coroborate cu dispozițiile art. 194 din Regulamentul Camerei 
Deputaților și art. 34 lit. d) din Legea Nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor,  vă adresez 
rugămintea de a-mi transmite un răspuns cu privire la următoarele întrebări:   

1. Câte cereri de pașapoarte au fost înregistrare în ultimele șase luni la nivelul fiecărui serviciu public 
comunitar de pașapoarte? 

2. Care este termenul de soluționare a cererilor de pașapoarte? 
3. Care este capacitatea operațională de înregistrare și soluționare a cererilor de pașapoarte la nivelul fiecărui 

serviciu public comunitar de pașapoarte? 
4. Care sunt măsurile ce pot fi adoptate, temporar, în vederea creșterii capacității operaționale de înregistrare și 

soluționare a cererilor de pașapoarte? 
Precizez, de asemenea, faptul că solicit transmiterea unui răspuns scris la întrebările de mai sus.  
Cu aleasă considerație,     

Deputat 
Filip Havârneanu 

*** 
Adresată domnului Sorin Câmpeanu, ministrul Educației  
 

Descentralizarea Cluburilor Sportive Școlare 
Domnule ministru,  
În luna mai, într-un interviu acordat celor de la DCNews, ați prezentat o propunere de descentralizare a 

cluburilor școlare. Mai exact, ați declarat că „toate palatele copiilor, toate cluburile școlare, Clubul Cireșarilor de 
exemplu și toate cluburile administrative școlare, să treacă din administrarea centralizată a Ministerului Educației, 
pentru ca s-a dovedit că nu putem gestiona eficient aceste entități pe întreg teritoriul.”. De asemenea, ați menționat 
că veți obliga administrațiile locale să păstreze destinația cluburilor vreme de 10 ani.  

Intenția dumneavoastră, dincolo de chestiunile administrative, afectează domeniul sportului românesc, având 
în vedere că Legea Educației Fizice și Sportului recunoaște cluburile sportive școlare ca structuri sportive. Acestea 
reprezintă rampa de lansare pentru mulți tineri, sportivi profesioniști, și bineînțeles că este în interesul sportului 
românesc ca aceste cluburi sportive școlare să funcționeze cât mai bine. Este cât se poate de evident că avem nevoie 
de management eficient în aceste structuri, însă prin soluția descentralizării nu s-a atins mereu acest deziderat.  

De aceea este nevoie de o strategie coerentă și eficientă pentru a îmbunătății activitatea cluburilor școlare.  
Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog 

să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată:  
1. Care este stadiul prezent al demersului de descentralizare?  
2. Care este calendarul de dezbatere a propunerii dumneavoastră? 
3. Care sunt actorii consultați de Minister pe acest subiect?  
4. Câte cluburi sportive școlare există în România în acest moment?  
5. Câte persoane sunt angajate în aceste structuri în prezent?  
6. Care este bugetul alocat de Minister în acest an pentru funcționarea cluburilor sportive școlare?  
7. De ce nu poate fi eliminat termenul de 10 ani?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și verbal.  
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Deputat 
Brian Cristian 

*** 
 
Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei  

       domnului Ioan Iustin Talpoș, director Conversim S.A. 
 

Ecologizarea Iazului de la Bozânta Mare 
Domnule ministru/Domnule director, 
Dintr-un comunicat de presă, maramureșenii au aflat că iazul de la Bozânta Mare întră într-un proces de 

ecologizare printr-o procedură care a atras mai multe semne de întrebare. Compania locală de distribuție a apei către 
populație, VITAL S.A. Baia Mare, a anunțat că va depozita nămolul menajer provenit din stațiile de epurare pe iazul 
de la Bozânta Mare. 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog 
să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

1. Cum s-a decis modificarea proiectului de ecologizare prin depozitarea nămolurilor de la VITAL pe iaz 
înainte de ecologizarea iazului de la Bozânta Mare? 

2. Care sunt riscurile pe care și le asumă Conversmin în acest parteneriat cu Vital Baia Mare? 
3. Care sunt termenele de finalizare a lucrărilor necesare de ecologizare pe iazul de la Bozânta Mare pentru ca 

acesta să nu devină un pericol și mai mare pentru populație? 
4. Care este bugetul necesar pentru finalizarea lucrărilor și care este bugetul disponibil pentru efectuarea 

lucrărilor în acest moment? 
5. Există autorizațiile necesare de construcție ale depozitului de pe Iazul de la Bozânta? 
6. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție proiectele de amenajare și proiectele tehnice disponibile cu privire la 

lucrările ce urmează a fi efectuate pe Iaz de către Vital Baia Mare, Remin si Conversmin în perioada următoare. 
7. Care sunt sumele plătite de Vital Baia Mare către Remin Baia Mare și Conversmin pentru utilizarea 

depozitului de pe Iazul de la Bozânta Mare? 
8. Cum și unde se mai utilizează ecologizarea unui iaz poluat prin depozitarea altor materiale contaminate? 
9. Aceste lucrări prognozate pe Iazul de la Bozânta Mare reprezintă un pericol pentru mediul înconjurător, 

ținând cont că zona învecinată iazului este una inundabilă? 
10. Există riscul ca acest depozit declarat „temporar” să devină permanent, prin prelungirea stării de fapt pe o 

perioadă mai îndelungată de timp? 
11. Care sunt soluțiile tehnice utilizate la nivel global pentru depozitarea reziduurilor din epurarea apelor 

menajere? 
Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 
Cu aleasă considerație, 

Deputat 
Brian Cristian 

*** 
 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 
 

Sprijin pentru cluburile sportive 
Domnule ministru, 
Ultimii 2 ani s-au dovedit dificili pentru structurile sportive din România. Întreruperea competițiilor pe fondul 

pandemiei iar, mai apoi, criza financiară au cauzat probleme majore pentru sportul de performanță. Cluburile 
sportive au ajuns în acest an să aibă venituri mai puține, atât din surse de finanțare publice cât și private. Asta 
înseamnă că bugetele acestora sunt diminuate substanțial. În acest context, există cluburi sportive care se află în 
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pericol de întrerupere a activității, ceea ce ar constitui o tragedie pentru sportul românesc aflat oricum într-o situație 
precară. 

Pentru a ne susține punctul de vedere, am obținut informații din teritoriu. Clubul Sportiv Municipal Baia 
Mare, un club de tradiție al sportului Maramureșean care încă obține rezultate importante în competițiile naționale, 
este în pericol de incapacitate de plată. CSM Baia Mare riscă să piardă o sursă de venit esențială, fiindcă nu poate 
face dovada cofinanțării de 10% solicitate de autoritatea finanțatoare. Consider că în astfel de situații, cluburile 
sportive trebuie sprijinite de către autoritățile centrale pentru a salva sportul românesc. 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog 
să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

1. Care sunt măsurile luate de către ministerul dumneavoastră pentru a sprijini structurile sportive, pe fondul 
creșterii prețurilor la energie și combustibil? 

2. Ce fonduri suplimentare vor fi alocate structurilor sportive pentru a evita incapacitatea acestora de plată? 
3. Cum va reacționa ministerul dumneavoastră în cazul în care vor exista structuri sportive care își vor înceta 

activitatea din cauza problemelor financiare? 
4. Există posibilitatea ca aceste cluburi aflate în pericol să obțină suplimentări de fonduri din partea 

ministerului înainte de începerea sezonului competițional? 
Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Brian Cristian 
*** 

 

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

Beneficiari deducere Pilonul III de pensii 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere reglementarea sistemului de pensii facultative prin Legea nr. 204/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, am rugămintea să-mi transmiteți următoarele informații: 
● Câți contribuabili unici au beneficiat în total de deducerea pentru Pilonul III din iunie 2007 până în iunie 

2022? 
● Care este fluxul contribuabililor unici din ultimii 3 ani (2019-2021), defalcat, pe fiecare an în parte? 
● Câți dintre contribuabilii care au beneficiat de aceasta deducere au fost/sunt angajați în sistemul public și câți 

au fost/sunt angajați în mediul privat în ultimii 3 ani? 
● Care este suma totală de care au beneficiat contribuabilii care au optat pentru această deducere în ultimii 3 

ani? 
● Care este contribuția medie a românilor care au optat pentru Pilonul III în ultimii 3 ani? 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a 
răspunsului la adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, domnule ministru, de toată considerația mea. 
 

Deputat 
Denisa-Elena Neagu 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Accesul la operații bariatrice în România 
Stimate domnule ministru, 
La începutul lunii iunie v-am adresat o întrebare referitoare la numărul de persoane care suferă de obezitate 

morbidă în România. Revin pe această temă, care este una foarte importantă pentru mine, ca membru în Comisia de 
sănătate și în Grupul de lucru pentru combaterea obezității din Parlament. 

La momentul actual, există chirurgia bariatrică care este un instrument util în combaterea obezității. 
Cu ajutorul chirurgiei bariatrice, pacienții își schimbă comportamentul alimentar post-operație. Ei ajung să 

consume o cantitate mică de alimente la masă și astfel, pe termen lung, marea majoritate xperimentează scăderea în 
greutate. Acest tip de intervenție chirurgicală pentru mine reprezintă un model de bune practici în combaterea 
obezității și de aceea doresc să vă întreb: 

● Câte spitale sau clinici de stat au secții de chirurgie bariatrică și pot să efectueze aceste operații pentru 
pacienți? 

● Intervențiile acestea se află pe lista intervențiilor acoperite de Casa națională de asigurări de sănătate? 
● Câte persoane au efectuat astfel de intervenții în spitale sau clinici de stat în România în ultimii 5 ani? 
● Care este rata de succes a acestor operații? 
● Considerați oportună finanțarea acestor operații și introducerea lor în spitale și clinici de stat la nivel 

național, ca parte din programul național de combatere a obezității? 
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea deschidere spre colaborare. 
 

Deputat 
Beniamin Todosiu 

*** 
Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Date statistice cu privire la liber profesioniști 
Stimate domnule ministru, 
Prin OUG 44/2008 sunt definite o serie de activități economice întreprinse de liber profesioniști, care își pot 

desfășura activitățile ca: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale. În plus față de 
prevederile acestei Ordonanțe de urgență a Guvernului, există și alte categorii de liber profesioniști care desfășoară 
activitate economică în România, despre care se vorbește mult mai puțin. Este vorba de traducătorii autorizați și de 
cei care desfășoară activitate economică prin contracte de drepturi de autor. 

În prezent eu lucrez la o inițiativă legislativă prin care să reglementăm mai bine dreptul la recunoașterea 
vechimii în muncă și specialitate pentru aceste categorii de liber profesioniști menționați. În acest sens, vă rog să ne 
ajutați cu răspunsurile la următoarele întrebări: 

● Câți traducători autorizați își desfășoară activitatea pe teritoriul României? Câți dintre 
aceștia funcționează ca persoane fizice autorizate și câți nu? 

● Câte contracte de drepturi de autor cu venituri cel puțin egale cu salariul minim pe economie și cu activitate 
constantă în ultimele 12 luni există la momentul actual în România? 

● Câte întreprinderi individuale și câte întreprinderi familiale există și desfășoară activitate 
economică pe teritoriul României la momentul actual? 

● Aveți în vedere propunerea unor modificări la legislația actuală pentru a o face mai echitabilă pentru acele 
categorii socio-profesionale dezavantajate din punct de vedere financiar la momentul actual? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea deschidere spre colaborare. 
Deputat 

Beniamin Todosiu 
*** 
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Adresată domnului Adrian Cârciu, ministrul Finanțelor 
 

Traducători autorizați care funcționează în baza unei autorizații emise de ANAF 
Stimate domnule ministru, 
În urma unei petiții pe care am primit-o la biroul parlamentar, ne-a fost adus la cunoștință că 

legislația națională permite traducătorilor autorizați să își desfășoare activitatea economică printr-o autorizație emisă 
de către ANAF, fără a mai fi nevoie ca aceștia să fie înregistrați (sub formă de persoane fizice autorizate sau alt tip 
de autorizație) pe lângă ONRC. 

Întrucât acest subiect mă preocupă și lucrez la o inițiativă legislativă privind liber profesioniștii și întrucât nu 
am reușit să găsesc pe site-ul ANAF informații cu privire la acest subiect, vă rog să ne răspundeți la următoarele 
întrebări: 

● care este actul normativ care permite desfășurarea activității traducătorilor autorizați în baza autorizației 
emise de ANAF, fără a fi nevoie de înregistrarea la ONRC? 

● câți astfel de traducători autorizați își desfășoară activitatea la momentul actual pe teritoriul 
României? 

● dintre aceștia, câți au încasat în ultimele 12 luni venituri cel puțin egale cu salariul minim pe economie? 
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea deschidere spre colaborare. 

 

Deputat 
Beniamin Todosiu 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Reorganizarea structurii RNP Romsilva & Infrastructură forestieră 
Stimate domnule ministru,  
Conform comunicatului de presă5 a RNP Romsilva din data de 6 Ianuarie 2022, mandatul fostului director a 

încetat la 31 Decembrie 2021 și a fost precedat de noul mandat pe o perioadă determinată de patru luni (i.a 1 Mai 
2022). De la această dată până în prezent, nu s-a definitivat structura definitivă de conducere a RNP Romsilva.  

Vă aduc în vedere, domnule ministru, faptul că o bună funcționare si organizare a sistemului RNP Romsilva 
se resfrânge și către domeniul forestier și nevoia constantă a acestuia de a fi pus la punct și ținut sub supraveghere. 

Așadar, domnule Ministru, în temeiul dispozițiilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaților și al senatorilor, respectiv potrivit art. 165 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților vă solicit să 
dați curs următoarelor întrebări: 

1. Care au fost problemele care au stat la baza întârzierii definitivării structurii de conducere RNP Romsilva? 
De ce nici la aceasta data RNP Romsilva nu are o structura definitivata de conducere? Cum se explică faptul că în 
pofida a cel puțin un proces complet de selecție parcurs până la final, în continuare Consiliul de Administrație și 
directorul general sunt numiți provizoriu? 

2. MMAP ia în calcul amendarea legii privind statutul personalului silvic pentru a se introduce noțiunea de 
mandat de conducere pentru funcțiile de director de direcție silvică și de ocol silvic? Măsura poate contribui la 
eficientizarea actului managerial al acestor structuri, știut fiind faptul că plafonarea prin ocuparea pe termen 
nedefinit a unor posturi de conducere generează ineficiență.  

3. Care sunt măsurile concrete avute în vedere pentru reorganizarea RNP Romsilva și separarea activităților și 
cum sunt acestea integrate în obiectivele și termenele prevazute în PNRR?  

                                      
5

 
http://www.rosilva.ro/comunicate_de_presa/noul_director_general_al_romsilva_a_preluat_mandatul_in_prezenta_ministrului_mediului_ap
elor_si_padurilor__p_697.htm 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 22 - 2022  
Săptămâna 27 iunie – 1 iulie 2022  

 

 

102 
 

4. Care este planul de investiții pentru RNP Romsilva destinate infrastructurii forestiere și cum vor contribui 
acestea la optimizarea activităților?  

5. Care este numărul total de camere video care vor fi instalate în fondul forestier național și cum vor fi 
acestea utilizate în mod concret în cooperare cu organele abilitate în prevenirea și combaterea delictelor silvice? 

Vă mulțumesc anticipat și vă solicit răspunsul pentru întrebarea de mai sus în scris și oral respectând termenul 
legal de 30 de zile. 

Cu stimă,        Deputat  
Adrian Giurgiu 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Situația la zi a gropilor de gunoi din județul Mureș 
Stimate domnule ministru,  
Procesul de depozitarea a deșeurilor este necesar să se practice într-un mod sigur, controlat și într-o strânsă 

legătură cu protejarea mediului înconjurător. Conform directivei UE privind depozitele de deșeuri nr. 1999/31/CE6, 
până în anul 2035, ponderea deșeurilor municipale depozitate trebuie să fie sub 10%. 

În prezent, în județul Mureș există două depozite de deșeuri (gropi de gunoi) situate în Sighișoara, respectiv 
Sânpaul. Cea mai controversată dintre acestea fiind groapa de gunoi Sighișoara unde în ultimii ani aceasta a fost 
implicată în repetate incendii, ceea ce produce efecte pe termen lung în ceea ce privește mediul și sănătatea 
locuitorilor din zonă. 

Așadar, domnule ministru, în temeiul dispozițiilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaților și al senatorilor, respectiv potrivit art. 165 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților vă solicit să 
dați curs următoarelor întrebări: 

1. Care este situația la zi a gropilor de gunoi mai sus menționate din județul Mureș? 
2. Care au fost măsurile de prevenție luate după incendiile survenite la groapa de gunoi din Sighișoara? 
3. S-a întocmit pentru anul 2022 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor? Dacă da, care sunt țintele asumate 

pentru anul în curs? 
Vă mulțumesc anticipat și vă solicit răspunsul pentru întrebarea de mai sus în scris și oral respectând termenul 

legal de 30 de zile. 
Cu stimă,        Deputat  

Adrian Giurgiu 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Stadiul de achiziție al dronelor cu trei tipuri de senzori 
 

În România, rata de scădere a calității vieții cauzată de poluarea aerului este de 1,7 ani la suta de locuitori 
pentru fiecare persoană comparativ cu media Uniunii Europene, care, prin aproximație, este de 0,7 ani7. La 15 ani de 
la aderarea la UE, România a ratat aproape toate oportunităţile oferite de Uniune pentru a-şi îmbunătăţi performanţa 
pe un domeniu esenţial de care depind viaţa şi sănătatea a tot mai mulţi cetăţeni: poluarea mediului urban şi peri-
urban cu deşeuri solide şi poluanţi atmosferici. 

În decursul anilor 2019-2021, pe raza București-Ilfov au avut loc arderi de deșeuri în cantitate de 870 de tone, 
acestea fiind reprezentate doar de evenimentele reclamate, excluzând arderile vegetale. Cu toate acestea, de la 

                                      
6

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0031&from=ro  
7

 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/ro/#chapter1 
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începutul anului 2020 până septembrie 2021 au fost aplicate doar șase contravenții și deschise doar două dosare 
penale în urma a 186 de intervenții privind arderile de deșeuri.8 

După cum se poate observa, numărul de sancțiuni este semnificativ redus față de numărul de intervenții. Deși 
nu cunoaștem cauzele acestei disproporții, o metodă eficientă de prevenție și combatere a acestui fenomen este 
monitorizarea constantă. În anul 2021, comisarul general al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, anunța intenția de 
a cumpăra 50 de drone dotate cu trei tipuri de senzori: pentru calitatea aerului, pentru gaze și senzori termali. 
Acestea au ca scop prevenirea și detectarea arderilor ilegale de deșeuri pe întreaga suprafață a României. 

În contextul prezentat mai sus, vă aduc la cunoștință și situația din județul Mureș și a marilor poluatori unde 
arderile în industria energetică şi industriile de transformare, arderile neindustriale și arderile în industria de 
prelucrare reprezintă un pericol iminent pentru locuitorii județului mai sus menționat. 

Așadar, doamna comisar general, Marioara Artemis-GĂTEJ, și domnule ministru al Mediului, Apelor și 
Pădurilor, Barna Tanczos, în temeiul dispozițiilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și 
al senatorilor, respectiv potrivit art. 165 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților vă solicit să dați curs 
următoarelor întrebări: 

1. Care este stadiul de achiziție al dronelor menționate anterior? Iar în cazul în care au fost achiziționate și date 
în folosință, care au fost acțiunile la care au fost folosite și implicate? 

2. Pentru a preveni și a combate arderea ilegală de deșeuri, există o strategie în momentul de față in România? 
Dacă da, în ce stadiu de implementare se afla și ce rezultate s-au obținut? 

Vă mulțumesc anticipat și vă solicit răspunsul pentru întrebarea de mai sus în scris și oral respectând termenul 
legal de 30 de zile. 

Cu stimă,         Deputat 
Adrian Giurgiu 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
8

 https://aerlive.ro/wp-content/uploads/2021/12/aerARS_Raport.pdf 
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 Interpelare 
 

 
Adresată: domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizarii 
De la: domnul Radu-Iulian Molnar, deputat  
Obiectul interpelării: Neplata datoriilor României la European Space Agency 

 
În mandatul său, Ciprian Teleman a angajat în mod public ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru 

plata datoriilor acumulate de România la ESA, încă din 2017. Era un prim pas spre normalitate, în contextul în care 
România era prima țară cu drept de vot suspendat, din cauza neplății. 

Dincolo de contextul internațional rușinos, este vorba despre accesul țării noastre la tehnologiile dezvoltate în 
sfera cercetării spațiale, la participarea firmelor românești la proiectele licitate sau participarea cetățenilor români la 
misiunile spațiale din prezent și viitor. Toate acestea reprezintă argumente puternice pentru care România trebuie să 
facă parte din inițiativele internaționale de acest tip, mai ales că aprox. 90% din sumele plătite de noi se întorc sub 
formă de contracte câștigate pentru dezvoltarea noilor tehnologii. 

Acum însă aflăm din massmedia că România nu a mai făcut plățile angajate nici măcar parțial, revenind la 
starea de fapt dinaintea ministeriatului USR. În viitorul apropiat s-ar putea deci să dobândim și titlul dezonorant de 
“prima țară exclusă din ESA”! Asta deși dumneavoastră ați afirmat că această cotizaţie reprezintă de fapt „o 
investiţie extrem de rentabilă pentru România”, dovedind înțelegerea situației. 

De aceea, vă solicit explicarea rațiunii pentru care ministerul pe care îl conduceți nu a plătit până acum 
cotizația datorată de România la European Space Agency și planul dumneavoastră de a rectifica situația. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul oral și în scris. 
Cu aleasă considerație, 

*** 
 
Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De la: domnul Radu-Iulian Molnar, deputat  
Obiectul interpelării: Autorizarea și funcționarea balastierei din Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj 

 
În satul Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj, pe strada Morii funcționează o balastieră deținută de 

Transilvania Impact Import Export S.R.L. Aceasta funcționează la o distanță de aproximativ 50 de metri de case. 
În urma unor dezbateri publice am aflat de la locuitorii comunei că le este afectată sănătatea și calitatea vieții 

în zona balastierei. Asta se întâmplă pentru că nu au fost luate măsuri tehnice și manageriale pentru minimizarea 
emisiilor de pulberi, deși aceste măsuri le-au fost promise la fiecare interacțiune cu investitorii, autoritățile locale și 
cele județene. 

Având în vedere că investitorii nu s-au prezentat la dezbaterile publice, încercarea lor de a forța în cadrul unei 
ședințe de consiliu local un vot care le ofere câștig de cauză este cel puțin discutabilă. Mai ales în contextul în care 
au pierdut deja procesul intentat de autoritățile locale cu privire la încălcarea contractului dintre cele entități. 

De aceea, vă solicităm următoarele: 
- să verificați dacă investitorul deține toate autorizațiile și orice alte documentații de mediu necesare 

desfășurării activității pe care o efectuează la balastiera menționată mai sus și să ni le puneți la dispoziție; 
- să convocați o comisie care să se deplaseze la fața locului pentru a confrunta datele din contract, avizele și 

autorizațiile cu situația reală (dacă sunt respectate normele de protecția mediului, distanțele minime, zonele de 
protecția sanitară, soluțiile tehnice pentru minimizarea emisiilor de pulberi etc.); 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul oral și în scris. 
Cu aleasă considerație, 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 22 - 2022  
Săptămâna 27 iunie – 1 iulie 2022  

 

 

105 
 

 

 

Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
Declarație politică 

 
Cu doar câteva zile înainte de vacanța parlamentară, deputatul Alianței pentru Unirea Românilor, Silviu Titus 

Păunescu trage un semnal de alarmă cu privire la creșterea necontrolată a prețurilor și dobânzilor, în condițiile în 
care autoritățile și-au dovedit incapacitatea de a gestiona criza. 

Deşi asistăm la o creștere fără precedent a preţurilor, a inflației și a dobânzilor, guvernul, președintele și 
veșnicul guvernator al BNR beneficiază încă de o linişte socială care se pare că-i mulțumește. 

De ce cresc prețurile atât de mult? Cetățeanul nu e interesat de inflație, ci de calitatea vieții care îi scade 
într-un ritm accelerat -  gazele, energia, uleiul şi ouăle au înregistrat scumpiri fabuloase – și vă dau un singur 
exemplu, prețul uleiului a crescut cu 44%! În al doilea rând, chiar dacă prețurile la gaze sunt plafonate, creșterea a 
fost de 86%, nici nu vreau să îmi închipui ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista această măsură. Desigur, România 
beneficiază de importante resurse naturale – gaze și petrol – dar facturile le achităm către furnizori străini. În al 
treilea rând, prețul combustibililor a crescut cu 38%. Dar, 60% din preţul benzinei sau motorinei reprezintă taxe şi 
impozite care se pierd în gaura neagră a bugetului. Și lista poate continua: produse autohtone de sezon în marile 
lanțuri de magazine, nu, irigații nu, zootehnie, nu, ROBOR scăpat de sub control, forță de muncă din ce în ce mai 
puțină. 

Silviu-Titus Păunescu, deputat AUR 
La toate aceste întrebări, guvernul PNL - PSD - UDMR, adică USL, mimează politici sociale și așteaptă 

sfârșitul conflictului din Ucraina, se pare, crezând că totul va reveni la normal. Ceea ce nu se va întâmpla! 
Răspunsurile la întrebările simple sunt amânate și, din păcate, sunt amânate pe timpul nostru, pe sănătatea noastră, 
pe coșul nostru zilnic, pe viața noastră, până la urmă! Din 2024, însă, când o nouă generație politică va conduce 
România, toate aceste lucruri se vor schimba 

 
Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

Haosul din transportul aerian – consecința măsurilor luate în pandemie 
 
În această perioadă se manifestă cu intensitate consecințele măsurilor aberante  luate în cei doi ani de 

pandemie de către guvernele din întreaga lume. Perioadele de restricții de circulație mai mult sau mai puțin severe, 
precum și constrângerile de mobilitate impuse de deținerea sau nu a certificatului de vaccinare au avut un impact 
serios asupra economiei globale. Majoritatea sectoarelor din economie au făcut ajustări considerabile în aceea ce 
privește activitatea lor și schema de personal.  

Un domeniu puternic afectat este cel al transporturilor aeriene. În perioada pandemiei aeroporturile și 
companiile aeriene au fost nevoite să trimită angajații în șomaj. Acum, când traficul aerian s-a intensificat, se 
constată un foarte mare deficit de personal și incapacitatea de a gestiona fluxul de călători. Așa cum se întâmplă în 
întreaga Europă, și pe Aeroportul Internațional Henri Coandă sunt mari dificultăți în gestionarea zborurilor. Sunt 
cozi peste tot: la zona de check-in, la controlul de securitate, la punctele de control al pașapoartelor, la bagaje etc. 
La acest haos generat de lipsa de angajați ai aeroportului contribuie și companiile aeriene prin practicile lor neloiale. 
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Faptul că nu se pot face angajări de pe o zi pe alta este de înțeles, dar este inacceptabil felul în care acestea își 
tratează clienții. Sunt cazuri în care se anunță amânarea sau anularea unui zbor în ultimul moment, când oamenii 
sunt deja în aeroport. De multe ori ei pur și simplu rămân blocați în Aeroport, fără a li se pune la dispoziție hrană, 
apă și cazare. Este de neînțeles cum se poate întâmpla așa ceva în era comunicării, în era rețelelor de socializare și a 
email-ului. Clienții companiilor aeriene sunt grav afectați, indiferent de rațiunile pentru care călătoresc: în scop 
turistic, profesional, de afaceri sau medical. Evident că acest haos va genera creșteri de prețuri la biletele de avion și, 
din păcate, aceste grave erori de managament vor fi suportate de călători.   

Consider că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului are datoria de a cere explicații 
companiilor aeriene în legătură cu prejudiciile aduse călătorilor și de a lua măsuri pentru sancționarea lor, iar 
Compania Națională Aeroporturi București, în calitate de operator aeroport și de instituție care funcționează sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, trebuie să ne prezinte de urgență un plan de rezolvare a 
acestor grave probleme din transportul aerian.      

Deputat 
Lilian Scripnic 

*** 
Ariile naturale protejate ale României 

Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi, declarația mea politică se numește „Ariile naturale protejate ale României” și vizează un 

subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați –  
Ariile protejate reprezintă o soluție eficientă și ieftină pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice. 

Acestea joacă un rol extrem de important în reducerea emisiilor de dioxid de carbon din atmosferă – 15%. 
 Ariile protejate sunt adevărate scuturi de apărare împotriva dezastrelor naturale, oferind spațiu pentru 

scurgerea inundațiilor, stabilizând solurile, evitând astfel alunecările de teren și protejându-ne de ravagiile 
furtunilor. 

România este țara cu o mulțime de obiective turistice ce pot fi vizitate de turiști pentru a descoperi frumusețile 
zonei.  

În România există mai multe parcuri naționale și parcuri naturale ce sunt recunoscute prin lege drept arii 
protejate și au ca scop protejarea elementelor naturale. 

Categoriile de arii protejate desemnate în România de interes național cuprind Rezervațiile Ștințifice, 
Parcurile Naționale, Monumente ale Naturii, Rezervațiile Naturale și Parcurile Naturale. 

Categoriile de arii protejate desemnate în România de interes comunitar cuprind Arii Speciale de Conservare, 
Situri de Importanță Comunitară, Arii de Protecție Specială Avifaunistică. 

Ariile speciale de protectie avifaunistica sunt desemnate prin hotărâre a Guvernului și fac parte din rețeaua 
Europeană NATURA 2000. 

Categoriile de arii protejate desemnate în România de interes internațional cuprind Rezervații ale Biosferei 
(UNESCO), Zone umede de importanță internațională – situri RAMSAR, Situri naturale ale patrimoniului natural 
universal – UNESCO, Geoparcuri. 

Pe măsură ce societatea umană se concentrează mai mult pe dezvoltarea economică, în goana după bunăstarea 
materială se pierde din vedere faptul că nu există dezvoltare fără resurse naturale. Se poate spune că în ariile 
protejate oamenii sunt „constrânşi” să-şi redefinească scara valorilor, punând la baza dezvoltării Natura cu resursele 
ei. Treptat, toţi „factorii interesaţi”, adică toţi cei ce au interese de orice fel în zonele care au fost declarate arii 
protejate trebuie să înţeleagă ce sunt/reprezintă acestea şi de ce este important să le acceptăm, chiar să ajutăm la 
menţinerea lor. 

Ariile protejate sunt  esenţiale  în  conservarea  capitalului  natural  şi  cultural întrucât  includ  cele  mai  
reprezentative  şi  semnificative  zone  din  punct  de vedere al biodiversităţii, al valorilor naturale şi culturale 
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asociate. Măsurile de management în aceste arii se elaborează şi se implementează în aşa fel încât să se menţină sau 
chiar să se refacă, acolo unde este nevoie, ecosistemele naturale şi populaţiile de specii sălbatice, menţinându-se în 
acelaşi timp sau căutându-se soluţii pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale. 

Ariile protejate sunt adevărate „săli de clasă în aer liber” în care oamenii pot fi educaţi cu privire la importanţa 
naturii şi necesitatea conservării şi a dezvoltării durabile. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
 

28 iunie 1940 – zi tragică în istoria poporului și statului român 
Domnule președinte, stimați colegi! 
La 28 iunie 1940 imperiul sovietic a anexat Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, urmare a ultimatului 

din 26 iunie același an, prin care pretindea în modul cel mai fals cu putință, că ”În anul 1918 România folosindu-se 
de slăbiciunea militară a Rusiei a rupt de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei, Basarabia, călcând 
prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucraineni, cu Republica sovietică 
ucraineană”. Ultimatumul era o urmare a Pactului sovieto-german Ribbentrop-Molotov.  

11 județe ale noastre – Bălţi, Cahul, Cernăuţi, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpuşna, Orhei, Soroca, Storojineţ 
şi Tighina, precum și o parte a județului Dorohoi, cunoscută ca ținutul Herța – au fost smulse din trupul țării. 

 Pierderea României a însemnat circa 50.000 de kilometri pătraţi şi circa 4 milioane de cetăţeni, în marea lor 
majoritate etnici români. Asupra acestor teritorii românești a fost extinsă legislația Republicii Sovietice Socialiste 
Ucrainene, aplicată până în 1961.  

Cele 11 judeţe ale noastre au pierdut în primul deceniu de la anexare peste 800.000 de oameni, iar teritoriul 
lor a fost dezmembrat şi incorporat în parte Ucrainei, Kievul fiind atunci un auxiliar fidel al Moscovei.   

Anexarea sovietică a însemnat refugiu, valuri de deportări în masă în GULAG, execuţii sumare, foamete 
organizată, colectivizare forţată, persecuţii religioase, genocid cultural, rusificare și ucrainizare, colonizare cu 
elemente rusești și ucrainene.  

Prețul de sânge plătit de poporul român – aproape 1 million de oameni – ne obligă la o reconsiderare a istoriei 
naționale și cinstirea memoriei lor. 

28 iunie ar trebui să fie zi de doliu național în România. Parlamentul României, ca și Parlamentele mai multor 
state au condamnat Pactul Ribbentrop-Molotov. Ne-am bucura dacă într-o bună zi acest Pact odios va fi condamnat 
în termeni clari și de Rada Supremă de la Kiev. 

Până atunci însă trebuie să ne concentrăm cu toții, în mod exemplar și acționând transpartinic, pentru 
lichidarea consecințelor odiosului Pact sovieto-nazist pentru țara și poporul nostru. Și prima obligație pe care o 
avem în acest demers este reintegrarea în cetățenia română, cât mai rapid posibil, a tuturor românilor din ținutul 
Herța și din cele 11 județe românești anexate. 

Vă mulțumesc!           Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
TEMA – România, o țară fără conducători care să o cinstească! 

 

Cimitirul militar român de la Soultzmatt din Alsacia, Franța – adăpostește osemintele a 687 prizonieri români 
din cei 2400, morți in perioada 1917-1919 în regiunile Alsacia și Lorena, în lagăre aparținând Imperiului German. 

Militarii români, au murit în condiții atroce din cauza înfometării, frigului și a bolilor, privați de orice legătură 
cu familiile lor, muncind într-o carieră de marmură și suportând maltratarea paznicilor lagărului. 

Cronicile menționează ca urmare a mărturiilor: ”că prizonierii români erau atât de înfometați încât erau reduși 
la starea de schelete și mureau ca șoarecii”. 
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În noaptea de 27 ianuarie 1917, o întreagă garnizoană a fost scoasă în frig la -20 de grade și tot efectivul 
militar, 120 la număr au decedat înghețați. 

La 24 septembrie 1919, orașul Soutzmatt a donat statului român, pământul pe care s-a aflat lagărul, platoul de 
la Val du Pâtre (Valea Pastorului), unde a fost amenajat cimitirul și au fost re-îngropate osemintele ostașilor noștri. 

Cimitirul a fost inaugurat în 1924, în prezența regelui Ferdinand și Reginei Maria care au avut grija până în 
1955 de întreținerea lui. 

În fiecare an, în prima sâmbătă după Ziua Eroilor, români din toate zonele Europei, se adună în straie 
tradiționale strămoșești pentru a comemora amintirea militarilor români martiri, decedați. 

Anul acesta, prin eforturi personale, deși reprezentam Parlamentul României fiind parlamentar, împreună cu 
deputatul Antonio Andrusceac, am decis să acceptăm invitația românilor la Soultzmatt și să aducem un omagiu de 
pe pământul strămoșesc acestor martiri, uitați de vremuri și de autoritățile române. 

La ceremonia de depunere de coroane a mai fost prezent un consul rătăcit al Ambasadei României de la 
Strasbourg, care s-a făcut rapid nevăzut după ce a depus jerba de flori. 

În rest.... tăcere din partea statului român. 
Iar tăcerea se justifică atât timp cât, acest cimitir nu este întreținut de autoritățile române ci de cel al statului 

francez. 
După participarea la slujba comemorativă susținută de un sobor de 10 preoți în limba română și franceză, la 

finalul ceremoniei s-au auzit strigându-se localitățile de la sute de km, de unde au venit românii să aducă amintire 
celor care și-au dat viața pentru ca noi, urmașii lor să avem un viitor. 

Am simțit rușine, pentru că acolo, trebuia să fie cel puțin 2 demnitari din fiecare grup parlamentar, și nu pot 
decât să acuz de nepăsare și indolență premierul României, care înainte de toate este militar, și acuz pe cei care ne 
țin în beznă de 32 de ani, ne ascund istoria, lăsându-i pe copiii noștri să creadă că suntem un popor fără trecut, 
pentru a nu putea fi capabili să privească demni în viitor. 

România a plătit și plătește bani grei unor națiuni, de zeci de ani pentru morții și urmașii lor care au suferit pe 
te teritoriul României în perioada războiului, dar pentru morții noștri martiri în toate colțurile lumii, cine plătește? Și 
cine își amintește de ei??? 

Prin această declarație politică, mulțumesc sutelor de români pentru iubirea lor de țară și de neam și le 
mulțumesc pentru invitația de a cunoaște adevărurile istorice și a le onora. 

Și închei cu cuvintele scrise pe placa aflată la monumentul de la Soultmatt, spuse de Regina Maria, cea care a 
iubit România mai presus de sine: 

”Soldați români! Departe de patria voastră pentru care voi v-ați jertfit, odihniți-vă în pace, aureolați de glorie, 
în acest pământ care nu vă mai este străin” 

Deputat 
Dumitrina Mitrea 

*** 
Declarație politică 

Domnule președinte, Stimați colegi, 
După cum știți, în ultimele zile, echipa națională de fotbal a României a susținut patru partide în Liga 

Națiunilor.  
România a fost învinsă de Muntenegru cu 2-0 în deplasare și cu 3-0 la București, apoi și de Bosnia și 

Herțegovina cu 1-0 în deplasare și a reușit o singură victorie cu 1-0 pe teren propriu în fața Finlandei. 
Rezultatele echipei naționale sunt dezamăgitoare. Muntenegru are o populație de cca. 600.000 de locuitori, 

aproximativ cât un județ din țara noastră.  
Firesc, se pune întrebarea „ cum reușește o țară cu o populație de 30 de ori mai mică să ne învingă la fotbal 

într-o asemenea maniera?”. Acest lucru nu se întâmplă doar la fotbal. Echipele din Muntenegru ne înving și la 
handbal și la volei și la polo și la baschet.  
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Echipa națională de fotbal a României are rezultate proaste nu numai în fața Muntenegrului și a Bosniei, ci și 
în fața multor alte echipe ale unor țări mici. Despre puterile fotbalistice nu se mai pune problema.  

Fac o comparație cu ce se întâmpla acum vreo 30 de ani. Echipa națională învingea Anglia, Argentina, 
Germania și alte echipe importante. Jucam de la egal la egal cu orice echipă. Aveam rezultate formidabile și la 
echipele de club, lumea ieșea în stradă să manifesteze, plină de bucurie, după succesele echipei naționale. Presa 
străină scria elogios, iar noi eram mândri că suntem români.  

Îmi pare rău că fiul meu și tânăra generație de astăzi nu poate trăi momentele de bucurie și mândrie națională 
pe care le-am trăit noi în trecut. În afară de jocul slab, am constatat că echipa națională nu mai poartă echipament în 
culorile naționale. De ce? 

În Muntenegru s-a jucat în echipament alb complet, iar în celelalte partide, cu pantaloni (short) alb. Albul este 
o culoare minunată, dar nu se numără printre culorile noastre naționale. Noi avem roșu, galben și albastru, deci 
avem o posibilitate largă de a avea echipamente în culorile naționale.  

Ne întrebăm care sunt cauzele evoluției penibile ale echipei naționale. Căderea accelerată a început odată cu 
alegerea la conducerea Federației Române de Fotbal a lui Răzvan Burleanu. 

Vă amintiți cum a fost?  
La conducerea F.R.F. și-a anunțat candidatura Gică Popescu. Avea un plan clar de dezvoltare a fotbalului 

românesc cu deschiderea de centre de copii și juniori, cu școli de fotbal deschide pe întreg teritoriul țării. Avea 
experiență și susținerea lui Gică Hagi, precum și a multor specialiști în fotbal. Candidatura lui încurca însă planurile 
unor băieți deștepți, reprezentanți ai unor interese netransparente.  

Întâmplător sau nu, cu o zi înainte de alegeri, Gigă Popescu a fost arestat. S-a lăsat drum liber unui 
necunoscut, Răzvan Burleanu, care, susținut de forțe subterane, a obținut președinția F.R.F. Oricum, atunci era clar 
că poate fi arestat orice alt candidat care ar fi încercat să încurce „ alegerea” lui Burleanu ca președinte. 

A trecut timpul, Burleanu este la al treilea mandat de președinte al F.R.F., deși avea dreptul doar la două. 
Interesele pe care le reprezintă, nu ne e clar cât de legitime, probabil că încă merg bine. Are susținerea băieților 
deștepți din statul paralel, a unor persoane cu conexiuni în servicii și organizații netrasparente, în justiție, cel puțin a 
unui domn ministru influent. Pentru ei nu contează că fotbalul românesc a ajuns la dezastru, că națiunea e tristă și 
dezamăgită. Le înțeleg oarecum interesul de a face bani, dar nu înțeleg de ce au înlăturat culorile naționale de pe 
echipament. 

Explicația pare aceea că, în afara de distrugerea fotbalului românesc, au ca misiune și distrugerea spiritului 
național românesc. 

Între soarta fotbalului românesc și soarta țării noastre, există asemănări izbitoare. 
Același sistem de relații subterane, de stat paralel, promovat de unii reprezentanți din servicii și organizații 

secrete, justiție și politică, își promovează constant, ani la rândul, oameni în funcții cheie ale statului. 
 Rezultatul este același ca la fotbal. Statul se prăbușește și decade. Poate că celor ca Burleanu le merge bine, 

dar majorității românilor le merge tot mai rău. Sunt încrezător, știu sigur că poporul român are un destin măreț și că 
în mod miraculos își va îndeplini destinul. 

Jos mafia din fotbalul românesc!       Deputat 
Vă mulțumesc.             Dumitru Flucuș 

*** 
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Ascultați România! 
Stimate colege/Stimaţi colegi,  
Anul trecut, în pragul vacanței parlamentare, de la aceeași tribună, am încercat să vă dau un sfat, un îndemn să 

mergeți în circumscripțiile pe care le reprezentați și să vedeți cu ce greutăți se confruntă românii, să știți ce aveți de 
făcut aici, să găsiți soluții la problemele lor. Speranțele date românilor timp de 30 de ani au fost deșarte, iar faptele 
pentru binele lor au lipsit și lipsesc cu desăvârșire. 

Ați fost să vedeți ruinele în care se află industria românească? Ați fost să vedeți cu câte greutăți se confruntă 
agricultorii români? Se pare că nu, pentru că dacă ați fi făcut-o, nu ați fi scos la mezat alte obiective de importanță 
majoră și le-ați fi protejat. Ați fi venit cu măsuri concrete pentru ca România să aibă agricultura la un asemenea 
nivel la care să poată hrăni populația. 

Educația este la un nivel chiar mai scăzut și văd că guvernanții se miră de rezultatele extraordinar de slabe ale 
elevilor, când doar 6% știu să scrie perfect românește. 

Spitalele încă ard, iar sistemul sanitar tot într-o situație critică este, astăzi fără scuza că pandemia blochează 
sistemul sanitar. 

Stimați colegi, în ultimul an s-a parafat și coaliția de guvernare PNL - PSD, una care, la acel moment, ne 
spunea că e singura opțiune pentru țară, singura soluție care poate da României o șansă. Din păcate este doar un alt 
slogan ratat, iar românilor, le lipsește, în timpul iernilor căldura din case, banii din buzunare cu care să-și acopere 
facturile imense, iar costul vieții pentru cei mai mulți a devenit aproape insuportabil. 

25 de euro lunar ca ajutor, 100 de lei pentru pensionari sau 50 de bani subvenție pentru combustibil reprezintă 
praful aruncat în ochii românilor, firimituri aruncate oamenilor, în același mod ca și în ultimii 30 de ani, batjocorind 
un popor întreg. 

Astăzi, tot în pragul vacanței parlamentare, nu vreau să vă mai dau sfaturi sau îndemnuri ci, după cum vedeți, 
vreau să vă atrag atenția că nu ați făcut mai nimic pentru oameni. 

Ascultați România! România plânge. Ați adus țara și oamenii ei la capătul puterilor, la capătul răbdării. 
Conștientizați asta și puneți-vă în locul oamenilor și luați cea mai bună măsură pe care o puteți lua: schimbați 
guvernarea. Altfel, o va schimba poporul. 

Ascultați România! Românii au nevoie să trăiască liberi, să zâmbească, să se poată gândi la viitor! 
Nu vă doresc o vacanță liniștită, ci una plină de înțelepciune.  
Vă mulțumesc!          Deputat 

Geanina Șerban  
*** 

Haosul din transportul aerian – consecința măsurilor luate în pandemie 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
În această perioadă se manifestă cu intensitate consecințele măsurilor aberante luate în cei doi ani de 

pandemie de către guvernele din întreaga lume. Perioadele de restricții de circulație mai mult sau mai puțin severe, 
precum și constrângerile de mobilitate impuse de deținerea sau nu a certificatului de vaccinare au avut un impact 
serios asupra economiei globale. Majoritatea sectoarelor din economie au făcut ajustări considerabile în aceea ce 
privește activitatea lor și schema de personal.  

Un domeniu puternic afectat este cel al transporturilor aeriene. În perioada pandemiei aeroporturile și 
companiile aeriene au fost nevoite să trimită angajații în șomaj. Acum, când traficul aerian s-a intensificat, se 
constată un foarte mare deficit de personal și incapacitatea de a gestiona fluxul de călători. Așa cum se întâmplă în 
întreaga Europă, și pe Aeroportul Internațional Henri Coandă sunt mari dificultăți în gestionarea zborurilor. Sunt 
cozi peste tot: la zona de check-in, la controlul de securitate, la punctele de control al pașapoartelor, la bagaje etc. 
La acest haos generat de lipsa de angajați ai aeroportului contribuie și companiile aeriene prin practicile lor neloiale. 
Faptul că nu se pot face angajări de pe o zi pe alta este de înțeles, dar este inacceptabil felul în care acestea își 
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tratează clienții. Sunt cazuri în care se anunță amânarea sau anularea unui zbor în ultimul moment, când oamenii 
sunt deja în aeroport. De multe ori ei pur și simplu rămân blocați în Aeroport, fără a li se pune la dispoziție hrană, 
apă și cazare. Este de neînțeles cum se poate întâmpla așa ceva în era comunicării, în era rețelelor de socializare și a 
email-ului. Clienții companiilor aeriene sunt grav afectați, indiferent de rațiunile pentru care călătoresc: în scop 
turistic, profesional, de afaceri sau medical. Evident că acest haos va genera creșteri de prețuri la biletele de avion și, 
din păcate, aceste grave erori de managament vor fi suportate de călători.   

Consider că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului are datoria de a cere explicații 
companiilor aeriene în legătură cu prejudiciile aduse călătorilor și de a lua măsuri pentru sancționarea lor, iar 
Compania Națională Aeroporturi București, în calitate de operator aeroport și de instituție care funcționează sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, trebuie să ne prezinte de urgență un plan de rezolvare a 
acestor grave probleme din transportul aerian.      

Deputat 
Lilian Scripnic 

*** 
 

Planul guvernului de a compensa prețul combustibilului cu 50 de bani pe litru, timp de trei luni 
Stimați colegi, 
Se spune că inflația legată de conflictul din Ucraina ar putea fi plafonată de instrumentele Comisiei Europene, 

ceea ce nu se resimte la nivelul consumatorilor de rând. Prețurile estimate pentru benzină și motorină cresc de la o zi 
la alta în țările europene, iar prețurile interne ale combustibilului variază. De asemenea, șoferii din alte țări europene 
se plâng de prețurile mari la combustibil. 

Guvernul a decis să compenseze prețul combustibilului la pompă cu 50 de bani pe litru timp de trei luni. Nu 
putem cheltui 50 de bani decât în supermarketuri, îi punem în coșul de cumpărături și ne plimbăm cu ei, de multe ori 
nici nu avem la ce să-i folosim. Știm că această subvenționare de 50 de bani se va termina repede, la fel ca și cele 2 
miliarde de lei, din care jumătate vor veni de la bugetul de stat.  

Compensarea prețului de combustibili va avea o sumă fixă per litru și nu un procent din preț, iar guvernul va 
evalua după trei luni cum s-au schimbat prețurile și dacă acestea au scăzut sau nu. Pentru că nimeni nu poate prezice 
cum va evolua piața petrolului dincolo de acest orizont de timp pe termen scurt, guvernul va pune în aplicare această 
măsură doar pentru trei luni. 

Așadar, compensarea, ar urma să intre în vigoare doar în iulie, august și septembrie, potrivit premierului. În 
plus, s-a negociat doar cu OMV Petrom – pentru 0,25 bani, unde Guvernul vine cu cealaltă parte de 0,25 bani. Cu 
acest set de măsuri, guvernul intenționează să reducă impactul creșterii inflației, precum și efectele numeroaselor 
crize cu care ne confruntăm… 

Coaliția de guvernare întârzie să ia măsuri pentru a face față creșterii tot mai mari a costurilor carburanților, 
care au depășit nouă lei/litru. PSD aruncă vina pentru creșterea costurilor de carburanți în totalitate pe umerii 
ministrului Energiei, Virgil Popescu, căruia i-au cerut să prezinte "imediat" coaliției un pachet de soluții. 

Nu știm, însă, dacă coaliția dorește, pe de altă parte, să impună un preț maxim sau să limiteze adaosul pe 
lanțul comercial. Obiectivul final al coaliției este un preț de aproximativ 7 lei pe litru. Într-o economie de piață, 
cererea și oferta decid prețul. Această variantă a provocat cozi lungi la benzinăriile din Ungaria. Asta vrem să facem 
acum, să stăm la coadă pentru benzină? 

În timp ce coaliția transferă de la un partid la altul bomba creșterii prețurilor la carburanți, șoferii români 
protestează în mod regulat la benzinării. Aceștia au avertizat că, dacă majorarea prețurilor la carburanți nu se oprește 
până la sfârșitul lunii, vor organiza cea mai mare manifestație din țară. 

Între timp, protestele la benzinăriile din Capitală continuă. Șoferii, supărați că prețul benzinei crește de la o zi 
la alta, au format o coadă și au cumpărat doar câteva picături de combustibil pentru mai puțin de un leu. În mai 
multe situații, angajații benzinăriilor au sunat la 112, dar polițiștii nu au putut acționa, întrucât manifestanții nu 
încălcau nicio lege. 
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Nu avem nici un răspuns cu privire la modul în care costurile combustibilului au ajuns la acest nivel. Românii 
ies în stradă în timp ce prețul benzinei crește exploziv. În aceste condiții, cred că ar fi fost rezonabil ca acele măsuri 
să se inițieze încă de la începutul anului 2022, astfel încât câștigurile suplimentare față de anul trecut să fie împărțite 
consumatorului român. 

Trebuie folosite toate resursele pentru a reduce preţul combustibilului! Guvernul trebuie să acţioneze imediat 
și să susțină interesele românilor!  

Deputat 
Raisa Enach 

*** 
Consumul de droguri - combatere sau stimulare? 

Stimate domnule preşedinte, 
Stimați colegi, 
Vreau să aduc în discuție decesele din cauza supradozei de droguri de la festivalul SAGA din acest an și aș 

vrea ca în această discuție să ne axăm pe responsabilitatea noastră, ca organ legislativ, în ceea ce privește 
combaterea consumului de droguri în Romania. 

Avalanșa de știri pe această temă mi-a lăsat un gust amar în ceea ce privește implicarea statului în combaterea 
consumului de droguri și anume, această ”faimoasă” Agenție Națională Antidrog(ANI) desfășoară o activitate atât 
de stângace, ca să fiu diplomat, încât la prima impresie pare mai mult să promoveze consumul de droguri, decât să-l 
combată. Iar retorica ANI seamănă mai degrabă cu un ghid pentru consumul corect de droguri. Vă prezint câteva 
extrase din îndrumările date de ANI referitor la consumul de droguri: 

- Dacă totuși ai consumat, nu amesteca mai multe tipuri de substanțe 
- Dacă te simți neliniștit, nu consuma canabis 
- Dacă ai consumat Ecstasy și dansezi, evită supraîncălzirea 
- Nu amesteca energizantele cu Ecstasy 
Una din concluzii ar putea fi, dacă respectăm indicațiile ANI, putem consuma droguri fără ca să ne punem 

viața în pericol. Ar mai lipsi ca ANI să publice un ghid practic pentru calcularea dozei potrivite pe kilogram masă 
corporală, lucru indispensabil pentru un consum sigur de droguri și toate acestea făcute sub egida unei instituții de 
stat plătită din banii contribuabililor, făcută pentru siguranța contribuabililor. 

Deci Agenția Națională Antidrog, în loc să facă anti-reclamă agresivă și demoralizantă pentru potențialii 
consumatori de droguri, după cum ne sugerează și denumirea acesteia, ea în schimb, este preocupată de educația 
tineretului pentru un consum de droguri sigur și fără pericol pentru viață, astfel creează impresia că funcționează în 
completarea serviciilor celor ce furnizează aceste substanțe și nicidecum împotriva acestora. 

 Acest lucru mi se pare cel puțin ipocrit din punct de vedere al numelui și al scopului pentru care această 
agenție a fost creată din banii contribuabililor și în interesul acestora.  

Vă mulţumesc.         Deputat 
Sebastian Suciu 

*** 
Soluții pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat 

Stimate colege,Stimați colegi, 
Și la capitolul colectare taxe și impozite România este la coada clasamentului european – doar 27% din PIB 

sunt colectați, față de 40% cât este media europeană. 
Așa că vreau, pe această cale, să îi sugerez, atât primului-ministru al guvernului României, domnul Nicolae 

Ciucă, ministrului economiei, domnul Florin Spătaru cât și directorului ANAF, domnul Lucian Heiuș, câteva soluții 
pentru majorarea încasărilor la bugetul de stat. 
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Astfel, o primă și eficientă soluție ar fi renunțarea la sinecuri, pentru că știm bine că sistemul bugetar este 
împânzit de personaje care nu au nicio legătură cu posturile ocupate, alta decât numirea pe criterii politice. Iar 
salariile, nu de puține ori, îl depășesc pe cel ar președintelui României! 

O să vă dau câteva exemple, ca să înțelegeți, acum, în ultimul ceas, dimensiunea jafului din România: sunt 
convins că ați auzit despre Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor 
sub Presiune, o Companie strategică a statului român. Director al acestei Companii este nimeni alta decât nepoata 
fostului director al SRI, Radu Timofte. Doamna Ioana Timofte încasează, lunar, 11000 euro. Desigur, acest salariu, 
chiar dacă este plătit din bani publici, adică din taxele și impozitele noastre, este trecut la”confidențial” și numai 
perspicacitatea presei a reușit să dezlege ițele limbajului de lemn din răspunsul dat de Companie. De ani de zile, 
doamna a supraviețuit cu brio guvernărilor PSD, PNL, PNL-USR-UDMR, PSD-PNL-UDMR... 

Și, tot în cadrul aceleiași Companii, mai întâlnim un personaj cunoscut, domnul Ionel Georgescu, un fost 
poliţist din Strehaia, pensionar special, dat afară din structurile ministerului Economiei de către fostul ministru 
Claudiu Năsui, salariul lui este un pic mai ”mic”, doar 9000 euro lunar... 

Salariile a șapte oameni din Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și 
Recipientelor sub Presiune reprezintă jumătate din profitul Companiei! 

Domnului Lucian Heiuș, președintelui ANAF, care abia anul ăsta a descoperit evaziunea fiscală și neplata 
taxelor și impozitelor, probleme pe care noi, oamenii de rând, le cunoaștem de mai bine de două decenii, și care 
anunță controale drastice pentru persoanele fizice, evitând, abil, cuvântul ”politician”, de, poate fi zburat oricând din 
funcție, îi recomand să înceapă controalele în ograda proprie, adică primii controlați la averi să fie chiar inspectorii 
ANAF! Apoi, directorii din ministere, din poliție, servicii secrete. Și, nu în cele din urmă, politicienii – și, stimați 
colegi, vă dau, din nou, două exemple recente, deși ele sunt cu sutele: domnul Costel Alexe, membru marcant al 
PNL, fost ministru, tocmai a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Sau doamna Udrea, care 
construiește în Cluj un complex rezidențial de vreo 10.000 de apartamente, desigur cu fonduri provenite din salariu. 

Așa că, domnule prim-ministru, domnule ministru și domnule director, soluții există: v-o spun doar pe prima – 
nu mai furați! Nu ne mai furați! 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Silviu-Titus Păunescu 

*** 
 “Coaliția de … 50 de bani” 

Stimate domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
50 de bani/litrul, dintre care 25 de la buget și 25 de la companiile din industria petrolieră, iată miraculoasa 

soluție găsită de Guvernul PSD-UDMR-PNL pentru compensarea prețului la carburanți pentru o perioadă de trei 
luni de zile. Nu, nu este o glumă, nici nu ne aflăm la un concurs de glume negre, ci este una dintre cele mai 
batjocoritoare măsuri protecționiste adoptate de statul român în cei 32 de ani de pseudo-democrație.  

Pentru a-și desfășura activitatea profesională și personală, un conducător auto ar avea nevoie cam de un plin 
pe lună. La un rezervor de 50 de litri, compensarea oferită de Guvern se ridică la 12,5 lei/lună, la care se adaugă 
aceeași sumă oferită, în mărinimia lor, de companiile din industria petrolieră. Așadar, în total, discutăm despre o 
compensare în valoare de 25 lei/lună. 

În condițiile în care coșul mediu de consum pentru o persoană singură adultă se ridică la 2.708 lei, rezultă că 
măsura compensatorie a prețului la carburanți, calculată la un plin de 50 l./lună, nu reprezintă nici măcar 1% din 
valoarea produselor de care un român are nevoie pentru un trai normal. 

Cu cinismul și nesimțirea caracteristice, președintele Klaus Iohannis ne-a explicat că și 50 de bani sunt buni, 
mai ales pentru bugetele consumatorilor mari. Despre cei mici și mulți, foarte mulți, adică despre noi toți, niciun 
cuvânt. Despre faptul că din compensarea oferită de statul român pe litrul de combustibil achizționat nu poți 
cumpăra nici măcar o pâine, tot niciun cuvânt. 
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Cu același cinism, reprezentanții Guvernului PSD-UDMR-PNL își justifică măsura prin faptul că așa este 
peste tot în lume. Nu, doamnelor și domnilor din Coaliția guvernamentală, nu este așa. Acolo unde statele practică o 
compensare similară cu cea românească, este un alt nivel de trai, un alt raport salariu minim-prețuri, grija pentru 
pâinea cea de toate zilele nu există, așa cum există acum la noi. 

În realitate, această compensare reprezintă, pe de o parte, prețul cu care actuala Coaliție de guvernare își 
prețuiește proprii cetățeni, iar pe de altă parte, adevărata sa valoare în raport cu buna guvernare: 1 leu și 50 de bani.  

Deputat 
Dumitru Viorel Focşa 

*** 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului prof. univ. Dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Lipsa serului antiviperin din spitale 
Stimate domnule ministru, 
În România, administratorii parcurilor naturale au tras un prim semnal de alarmă referitor la apariția șerpilor 

veninoşi. A venit vara, a început vacanța copiilor, perioada de concedii, iar acești șerpi veninoși au devenit un 
pericol. Vipera cu corn este cea mai periculoasă dintre speciile care trăiesc în România. Poate fi întâlnită mai ales în 
judeţele din vestul şi centrul ţării, dar şi în Dobrogea, respectiv în Constanţa şi Tulcea. Turiştii care merg în Valea 
Cernei-Domogled, Cheile Caraşului, Clisura Dunării sau Cheile Nerei au şanse mari să fie mușcați de șerpi. În 
Mehedinţi, a apărut primul caz din acest sezon estival, grav este faptul că este vorba despre un copil!  

Antidotul trebuie administrat în maximum cinci ore ca să nu se instaleze socul anafilactic, ce poate conduce la 
deces. Cu toate acestea, numai şapte doze de ser antiviperin sunt disponibile în spitale, dintre acestea patru vor 
expira luna viitoare. Spitalele din România se confruntă de ani de zile cu o problemă în ceea ce privește 
aprovizionarea cu ser antiviperin, când veți acționa și ce măsuri concrete urmează să luați ca să  protejați populația, 
în mod special copiii ?  

Având în vedere faptul că presa a atenționat că județul Caraş-Severin este unul cu cele mai multe vipere, vă 
solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți la următoarea întrebare: este adevărat că autoritățile locale nu dispun de 
suficiente doze de ser antiperin? De ce nu rezolvați această situație?  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,             Dan Tanasă 

*** 
 
Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii  
 

Film de animație nepotrivit pentru minori în cinematografele din România 
Stimată doamnă director general, 
Cea mai recentă escapadă animată a celor de la Disney-Pixar este pe cale să ajungă pe ecranele 

cinematografelor noastre. Este povestea de origine a unuia dintre cele mai îndrăgite personaje - Buzz Lightyear din 
Toy Story. În perioada premergătoare lansării, speculațiile online au crescut după ce s-a confirmat că Lightyear va 
include primul sărut între persoane de același sex al companiei. Producătorul filmului, Galyn Susman, a declarat că 
personajul feminin Hawthorne, căruia îi dă voce Uzo Aduba, are o relație „semnificativă” cu o altă femeie și că între 
ei are loc un sărut. 
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Ca răspuns, mai multe țări - printre care Emiratele Arabe Unite, Malaezia, Egiptul și Indonezia - au anunțat 
recent că vor interzice Lightyear în cinematografe din cauza „încălcării standardului de conținut mediatic al țării 
lor” (pe scurt, includerea de teme LGBT). 

Centrul Național al Cinematografiei a considerat că filmul este potrivit pentru toate vârstele, acordându-i 
calificativul de Audiență Generală (AG). 

Aceasta, în ciuda propriului regulament expus pe site-ul oficial al instituției. Astfel, în documentul „criterii de 
clasificare a filmelor” se afirmă că pentru categoria de clasificare „A.G.- Audiență generală” este vorba despre filme 
care: 

 a) prin subiectele abordate și prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat pot fi vizionate și înțelese de 
persoane din orice categorie de vârstă; 

 b) prin conținutul lor nu afectează dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor; 
 c) se încadrează în standardele de decență acceptate de majoritatea publicului din România; 
 Cum poate fi considerat ca fiind potrivită tema abordată în acest film în condițiile în care subiectul 

presupune ca un minor de 6-7 ani să fie expus ideologiei conform căreia există copii cu „două mame” sau că două 
femei se pot căsători. Desigur, nu vorbim aici de cazul marginal și nefericit al unor familii monoparentale în care 
îngrijirea se efectuează de rude apropiate, persoane de același sex. Este în mod evident, chiar conform declarațiilor 
realizatorilor acestui film, o încercare de normalizare a relațiilor LGBT în conștiința minorilor și expunerea acestora 
la conținut ideologic legat de sexualitate. 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Detașarea ca mijloc de intimidare a angajaților ANPC 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor funcționează în coordonarea 

Ministerului Economiei, doresc să vă aduc în atenție un caz de intimidare a anumitor angajați care au ocupat chiar 
funcții de conducere în această instituție. 

Așadar, în cadrul ANPC se pot constata din păcate anumite măsuri administrative menite a intimida și hărțui 
anumiți angajați. Domnul Sorin Susanu, comisarul șef de la Protecția Consumatorului Brașov a trecut prin 
numeroase detașări consecutive, în cele mai variate regiuni ale țării. Astfel, dl. Susanu, după ce a fost detașat în 
Banat, apoi la Galați, Brăila, Constanța, acum a fost retrogradat și trimis pe un post de comisar șef adjunct la 
Dâmbovița. Acest lucru este considerat ilegal, după cum afirmă anumiți specialiști în Resurse Umane.  

Cunoaștem faptul că Art. 45 din Codul Muncii prevede următoarele: „Detaşarea este actul prin care se dispune 
schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor 
lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu 
consimţământul scris al salariatului.” 

Aceste mutări progresive și frecvente pot afectează grav cariera, activitatea profesională și, mai ales, viața 
privată a angajatului. În contextul în care comisariatele duc lipsuri de natură economică în privința unor plăți, 
inclusiv la facturile de utilități sau asigurări la autoturismele de serviciu, este greu de explicat din ce motiv se 
consumă ample resurse financiare pentru implementarea acestor detașări. 

Vă rog așadar, domnule ministru, să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Care este raționamentul și ce evaluare de oportunitate s-a realizat cu privire la detașările constante a dlui. 

Sorin Susanu? 
2) Dacă s-a realizat un calcul estimativ cu privire la costurile produse de către aceste deplasări, atât din punct 

de vedere financiar dar și logistic și uman?  
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3) Din ce cauză sunt aplicate aceste măsuri disruptive pentru activitatea normală a unui angajat ANPC și nu s-a 
abordat altă metodă de rezolvare, în locul detașării? 

4) Considerați ca fiind eficiente și legale aceste detașări extrem de costisitoare ale dlui. Sorin Susanu pe 
distanțe lungi?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Reiterearea întrebării parlamentare nr. 4777A, cu privire la situația  
drepturilor salariale pentru toți lucrătorii din sănătate 

 
Având în vedere faptul că termenul legal pentru primirea răspunsului la întrebarea parlamentară nr. 4777A din 

03.05.2022, având ca obiect ,,Situația drepturilor salariale pentru toți lucrătorii din sănătate’’, a expirat la 
25.05.2022, fără ca să ni se solicite un termen suplimentar pentru examinare și fără a ni se prezenta un răspuns, 
reiterez întrebarea parlamentară și vă cer respectuos să-mi răspundeți prompt și explicit, în scris, indicând totodată 
motivele încălcării termenului legal pentru prezentarea răspunsului. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Clarificări asupra datei următoarelor alegeri locale parțiale anticipate  
din  Comuna Gurahonț, Județul Arad 

Stimate domnule ministru, 
Știind că data alegerilor se hoatăraște în ședință de guvern, potrivit prevederilor legii nr.115/2015, pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale nr.215/2001 
precum și pentru modificarea și completarea legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali cu modificările și 
completările ulterioare, vă rog să îmi comunicați clar și cu exactitate data la care vor avea loc alegerile locale 
parțiale anticipate pentru funcția de primar în Comuna Gurahonț, din județul Arad. 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Clarificări asupra deficitului de medici de familie din mediul rural din Arad. 
Stimate domnule ministru, 
Situația medicilor de familie este una deficitară în județul Arad, însă nu cea mai gravă din țară. Sunt comune 

în care nu mai funcționează cabinete medicale de ani de zile și este foarte grav că nu se găsesc soluții pentru 
remedierea acestei probleme pentru a asigura oamenilor din toate comunele dispensare, cabinete, asistente, medici. 

Având în vedere cele menționate mai sus vă rog să îmi comunicați câte localități din județul Arad nu au medic 
de familie și câte unități medicale autorizate mai funcționează. 

Solicit răspuns în scris. 
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Cu deosebită considerație,       Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 
Clarificări asupra răspândirii virusului variola maimuței în România. 

Stimate domnule ministru, 
În ultima perioadă a început să crească gradul de îngrijorare în țara noastră cu privire la un nou virus care 

afectează mai multe țări din lume și care pune în pericol sănătatea oamenilor. Acest virus se numește variola 
maimuței.  

Domnule ministru, având în vedere amenințările cu privire la răspândirea acestei boli, vă rog frumos să îmi 
precizați următoarele: 

1. Ce măsuri ar trebui să ia România pentru a preveni o astfel de epidemie? 
2. Câte variante are acest virus? 
3. Există un tratament antiviral în momentul de față? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,                   Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Clarificări asupra stadiului adoptării monedei europene 
Stimate domnule ministru, 
România nu are o țintă stabilită privind intrarea în clubul statelor care folosesc moneda europeană și aproape 

că nu mai îndeplinește nici un criteriu de aderare la zona euro. 
În fiecare an, România înregistrează un deficit comercial foarte mare, iar împreună cu alți factori fac 

imposibilă în momentul de față, decizia de aderare la zona euro.  
Având în vedere aspectele mai sus menționate, vă rog să îmi comunicați ce ați făcut dumneavoastră, ca 

ministru, ca România să devină membră a zonei euro înainte de termenii preconizați de 2028 și în cât timp 
considerați că putem îndeplinii toate condițiile de adoptare a monedei euro? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Clarificări privind acordarea gradelor didactice și profesionale din învățământ și respectiv cercetare 
Stimate domnule ministru, 
Vă rog să răspundeți la următoarea întrebare: 
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, (CNATDCU), permite 

cumularea contractelor  de tip “mobilitate pentru cercetători” și ale proiectelor de tip burse doctorale, coordonate de 
UEFISCDI, având valori de circa 4600 Euro, respectiv câteva zeci sau sute de euro lunar, pentru acordarea gradelor 
profesionale de cercetător științific grad II și cercetător științific grad I, de către Comisia 7 de Ingineria 
Materialelor? 

Vă atrag atenția că conform pachetelor de informații ale proiectelor de mobilitate pentru cercetători, dintre 
anii 2017 și 2020, „proiectele de mobilitate” sunt în fapt, conform scopului prezentat la pagina 1, cereri de finanțare 
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a consultanței, publicării, pregătirii, prezentării rezultatelor și asigurării accesului la infrastructuri, biblioteci, etc., 
pentru o perioadă de câteva zile până la câteva săptămâni. Aceste cereri nu sunt evaluate de către evaluatori externi, 
ci sunt acordate prin decizia comisiilor de specialitate CNCS, (după cum se indică la pagina 4 din pachetul pe 2020, 
punctul 6.2 „Evaluarea”). Decizia CNCS nu implică așadar un concurs veritabil, evaluarea fiind realizată continuu 
pe măsura primirii cererilor, aspect menționat în pachetul de informații. De asemenea, din aceste contracte nu se 
decontează activități de cercetare, ele suportând doar protejarea proprietății intelectuale, transportul, cazarea, diurna, 
publicarea, etc., proiectele fiind redactate de regulă pe circa 3 pagini. Și bursele doctorale,  finanțate pentru prima 
dată, prin UEFISCDI cu mai bine de 15 ani în urmă, au fost acordate în baza unor evaluări mai puțin transparente 
decât in prezent, care nu au oferit posibilitatea candidaților de a răspunde obiecțiilor evaluatorilor. 

Înțelegerea de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor prin contractele de mobilitate pentru cercetători 
„proiecte câștigate prin concurs” precum și cumularea valorii acestor contracte pentru atingerea unui minim de 
10.000 Euro, așa cum cere Anexa 7 din Ordinul 6129/2016 la punctul 2.4, poate conduce la acordarea abuzivă a 
gradelor didactice și profesionale din învățământ și respectiv cercetare, creând precedentul de acceptare ca standard 
minimal a cumulării unor servicii, numite „contracte”, cu valori de doar câteva zeci sau sute de euro. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Clarificări privind agenția Cec Bank din Gurahonț, județul Arad. 
Stimate domnule ministru, 
De mai multe săptămâni, Agenția CEC din Gurahonț stă închisă. Deși pe site-ul oficial al băncii aceasta apare 

ca fiind deschisă, realitatea, pe care o cunosc toți cei din zonă, este că nimeni nu poate beneficia de serviciile 
acesteia de prea mult timp. Oamenii sunt nevoiți să facă drumuri lungi pentru a rezolva problema unor extrase de 
cont necesare în relația cu APIA, pentru subvenții. În afara fermierilor, mai sunt afectați și agenții economici din 
Gurahonț și împrejurimi pentru că nu pot depune numerarul la singura agenție bancară din zonă.  

Având în vedere situația mai sus menționată, vă rog să îmi comunicați ce măsuri veți lua în vederea 
soluționării acestei probleme. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
         

Clarificări privind bugetul MAI alocat pentru mentenanță 
Stimate domnule ministru, 
Știind că bugetul alocat ministerului pe care îl conduceți este insuficient în raport cu nevoile pe care le are 

ministerul, vă rog să îmi comunicați cât la sută din bugetul ministerului este alocat pentru mentenanță, unde sunt 
efectuate aceste activități pentru fiecare structură, în regie proprie sau externalizată și câte persoane sunt implicate în 
această activitate. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Clarificări privind datoria publică la nivelul Județului Arad și la nivelul Municipiului Arad 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația economică dramatică pe care o traversează România astăzi, dupa o perioadă 

pandemică și cu un război la granița țării, vă rog frumos să îmi transmiteți care este datoria publică a județului Arad 
respectiv a Munincipiului Arad la 01.07.2022. 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,    Vasile Nagy 

*** 
 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Clarificări privind deschiderea celor două puncte de frontieră Iratoșu și Grăniceri din  județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere informațiile apărute în spațiul public despre deschiderea punctelor de trecere a frontierei de 

stat între localitatile Elek din Ungaria și Grăniceri din Arad România respectiv Dombegyhaz din Ungaria și Iratoșu 
din Arad România, vă rog să îmi comunicați clar data la care aceste puncte de trecere a frontierei vor fi deschise și 
ce program de funcționare vor avea. Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,       Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
 
Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Clarificări privind imaginea României la târgurile de turism 
Stimate domnule ministru, 
După ce au apărut în spațiul public imagini postate pe pagina de facebook a Consulatului României la New 

York și a Ministerului Antreprenoriatului și Tursimului, am devenit o țintă a ironiilor iar acea prezentare a fost 
calificată ca fiind deplorabilă. 

Având în vedere diferențele majore dintre potențialul turistic al țării noastre și modul în care ne promovăm, vă 
solicit să imi comunicați ce măsuri a-ți luat ca să nu se mai repete un asemene eveniment nedorit și penibil. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

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

Clarificări privind efectele Legii nr. 135/ 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative 
Stimate domnule ministru, 
Lege aduce modificări aplicabile începând cu data de 1 iunie. Astfel, angajații din agricultură și industria 

alimentară care primesc un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minim 3.000 lei brut /lună vor 
beneficia de taxe salariale reduse. 

Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 Ron, obținut din salarii și asimilate 
salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 
30.000 Ron nu va beneficia de facilitați fiscale. 
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Problemele au început să apară la angajații cu salarii mai mari de 3.000 lei brut și mai mici de 30.000 lei brut. 
Foarte multe reclamații au ajuns la adresa biroului meu parlamentar din Arad, din partea categoriei de salariați 

mai sus menționați (3.000 lei – 30.000 lei) din industria alimentară cu privire la faptul că angajatorii fac presiuni 
asupra lor, amenințări cu disponibilizarea și vin cu acte adiționale la contractele de muncă pentru diminuarea 
salariului de încadrare până la valoarea salarială netă avută înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 135/ 2022. 

Având în vedere problemele semnalate mai sus, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Câte controale au fost efectuate pentru verificarea aplicării Legii nr. 135/ 2022? 
2. Câte contracte individuale de muncă au fost diminuate de la adoptarea în Parlament a Legii nr. 135/ 2022 

până la publicarea în monitorul oficial al României? 
3. Câte contracte individuale de muncă au fost diminuate de la publicarea Legii nr. 135/ 2022 în monitorul 

oficial al României? 
4. Ce fel de sancțiuni au fost date pentru nerespectarea Legii nr. 135/ 2022 și care este numărul lor? 
5. Ce măsuri veți lua în cazul contractelor diminuate? 
6. Cum își vor recupera acești angajați încadrările salariale avute înainte de intrarea acestei legi în vigoare? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturi 
 

Clarificări privind numărul cultelor religioase recunoscute și nerecunoscute din România 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că în România discriminarea pe criterii religioase este sancționată conform legii, vă 

rog să îmi comunicați care este numărul cultelor religioase recunoscute și nerecunoscute din România și care sunt 
acestea.  

Care este poziția ministerului pe care îl conduceți cu privire la cultele religioase nerecunoscute și ce criterii 
trebuie să îndeplinească acestea pentru a fi recunoscute. 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,    Vasile Nagy 

*** 
 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Clarificări privind numărul funcțiilor din MAI, aferente Poliției Naționale 
Stimate domnule ministru, 
Ținând cont de situația contravențională și infracțională raportată la îngrijorarea populației, vă solicit 

respectuos să îmi răspundeți la următoarele întrbări: 
1- Câte funcții sunt în total în Poliția Română? 
2- Câte funcți sunt ocupate în Poliția Română? 
3- Câte funcții sunt ocupate în cadrul I.G.P.R., operative și neoperative? 
4- Câte funcții sunt ocupate în operativ în Poliția Română? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 
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Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Clarificări privind numărul magistraților din România, respectiv județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere importanța deosebită a justiției înr-un stat de drept, vă rog să îmi comunicați câți magistrați 

există în prezent în România, respectiv în județul Arad, procurori și judecători separat și care ar fii necesarul de 
magistrați pentru buna funcționare a justiției din România, respectiv județul Arad, procurori și judecători separat. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

 
Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

      domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
         

Clarificări privind numărul magistraților pensionari din România, respectiv județul Arad, la data de 
01.07.2022 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația demografică dramatică prin care trece țara noastră, vă rog să îmi comunicați care este 

vârsta medie și numărul magistraților pensionari din România respectiv vârsta medie și numărul magistraților 
pensionari din județul Arad, la data de 01.07.2022. 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,    Vasile Nagy 

*** 
 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

      domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Clarificări privind numărul polițiștilor pensionari din România 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere situația conflictuală de la granița României, vă rog frumos să îmi comunicați câți pensionari 

din Poliția Națională există în România, respectiv la nivelul județului Arad și care este vârsta medie în ambele 
situații. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Clarificări privind plafonarea prețului, comercializarea  și consumul  anual în România a GPL-ului 
Stimate domnule ministru, 
Datorită răspândirii sale și popularitatii din ultimii ani, GPL-ul auto, a devenit un produs indispensabil, 

acestea fiind o alternativă mai ieftină și ecologică față de carburanții clasici benzina și motorina. GPL-ul auto este 
cel mai cunoscut combustibil alternativ, utilizat de zeci de ani, fiind compus din propan, butan sau un mix al 
acestora. 

Având în vedere cele menționate vă rog să îmi comunicați câte stații din România comercializează GPL, care 
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este consumul anual în România și dacă luați în calcul o plafonare a prețului pentru acest tip de combustibil 
alternativ. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

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

Clarificări privind rezerva strategică de cereale și alimente 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că de la începutul conflictului militar din Ucraina ați declarat public că țara noastră are 

sufuciente rezerve de cereale și de alimente pentru asigurarea necesarului populației, vă rog să îmi comunicați 
pentru ce perioadă acoperă necesarul rezervele actuale și ce măsuri ați luat pentru refacerea lor. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Clarificări privind situația adopțiilor din județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Sunt copii care provin din familii foarte numeroase și sărace, cu părinți care duc o viață foarte grea, în condiții 

de mizerie.  
Pentru a avea o șansă la o viață normală, mulți copii sunt dați spre adopție unor  familii cu posibilități 

materiale și financiare mult mai bune. 
Vă rog respectuos să îmi comunicați câte adopții s-au realizat în județul Arad în ultimii 5 ani, defalcat pe ani. 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 
 

Clarificări privind situația bazinelor olimpice omologate din România, numărul înotătorilor legitimați  
cu antrenori și personal 

Stimate domnule ministru, 
Eu m-am obișnuit să tot văd atâtea rezultate deosebite ale sportivilor noștri care nici nu știm pe unde se 

antrenează sau cum reușesc, fără nici un sprijin din partea autorităților, să ridice cu mândrei drapelul țării noastre pe 
toate podiumurile din întreaga lume. Bazinele olimpice în țara noastră sunt o raritate, dar nu pot să mă obișnuiesc cu 
faptul că nimeni nu face nici un efort pentru a rezolva această problemă de atât amar de vreme. 

Având în vedere cele menționate, vă rog să îmi comunicați câte bazine olimpice omologate are România și 
câți înotători legitimați, antrenori și personal. 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,    Vasile Nagy 

*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
   

Clarificări privind situația cadrelor didactice și a școlilor din județul Arad. 
Stimate domnule ministru, 
Datorită reducerii demografice și a abandonului școlar, cadrele didactice și elevii trebuie să se reorienteze și 

să plătească în plus ca să ajungă la școală. 
Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Câte norme de încadrare cu personal didactic s-au făcut în anul școlar 2021-2022 în județul Arad?  
2. Câte școli au fost desființate și/sau comasate în ultimii 5 ani în județul Arad?  
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Clarificări privind situația infrastructurii podurilor din județul Arad. 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere cele întâmplate recent cu podul rutier prăbușit peste râul Siret în județul Neamț, vă rog să îmi 

comunicați dacă CNAIR - ul sau alte instituții abilitate au făcut verificările la timp, câte poduri au fost verificate și 
dacă există în județul Arad poduri periculoase pe care se circulă în prezent. Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,    
Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
 

Clarificări privind situația minorităților naționale. 
Stimate domnule ministru, 
În România trăiesc, alături de comunitatea românească, diferite comunități etnice cu tradiții culturale, 

lingvistice și religioase specifice. Domnule Ministru, vă rog să îmi comunicați câte minorități etnice trăiesc în 
România, câte sunt recunoscute, câte sunt nerecunoscute, ce condiții trebuie să îndeplinească o minoritate etnică 
pentru a fi recunoscută în Romînia și ce condiții trebuie să îndeplinească o minoritate etnică pentru a avea dreptul la 
un reprezentat în Parlamentul României. Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,       Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
 
Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

      
Clarificări privind situația Monumentului Marii Uniri din Municipiul Arad 

Stimate domnule ministru, 
Proiectul Monumentului Marii Uniri din Arad început în anul 2007, trebuia finalizat la 1 Decembrie 2012, 

doar că la acea dată componentele monumentului nici nu erau realizate, Ministerul Culturii promitea dezvelirea 
lucrării la 1 Decembrie 2018 de centenar, următoarea dată avansată de autorităţi a fost 1 Decembrie 2019, iar în 
ianuarie 2020, ministerul ne transmitea că licitaţia a fost anulată. 

Vă rog să îmi comunicați clar data la care Monumentului Marii Uniri din Municipiul Arad va fi amplasat în 
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locul special amenajat având în vedere ca lucrarea a fost platită integral. Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

 
Adresată domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării Și Digitalizării 
 

Clarificări privind situațiile în care corespondența apare înregistrată ca fiind livrată dar nu ajunge la 
destinație 

Stimate domnule ministru, 
Compania Națională Poşta Română S.A. este operatorul naţional în domeniul serviciilor poştale, obiectul 

principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea și exploatarea serviciilor de poştă. 
Tot mai mulți cetățeni reclamă că aceasta nu le-a furnizat corespondența, iar în sistemul companiei 

corespondența apare ca fiind livrată, într-o astfel de situație mă aflu și eu. Corespondența nu mi-a fost livrată fizic, 
doar teoretic. 

Drept urmare, vă rog să îmi comunicați cum veți soluționa aceste situații și cum își vor recupera 
corespondența cetățenii afectați. Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,       Deputat  
Vasile Nagy 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Clarificări privind sursa și costul spitalului de campanie  covid de la Expo Arad 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că în Romania a fost declarată pandemie covid-19, iar pentru tratarea pacienților în 

Municipiul Arad a fost realizat Spitalul de Campanie de la Expo-Arad, vă rog să îmi trasnsmiteți cât a costat 
realizarea acestui spital și din ce fonduri au fost plătite costurile respective. Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,       Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Date statistice privind gradul de reciclare al deșeurilor din județul Arad 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că gropile de gunoi din România devin tot mai mari, iar deșeurile depozitate poluează 

apa aerul și solul, Uniunea Europeană are un plan ambițios pentru reducerea gradului de poluare prin reciclarea 
deșeurilor. 

Având în vedere aspectele mai sus menționate, vă rog să îmi comunicați care este gradul de reciclare al 
deșeurilor la nivelul județului Arad. Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,       Deputat  
Vasile Nagy 

*** 
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Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Date statistice privind numărul angajaților cu salariul minim pe economie din județul  Arad 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că puterea de cumpărare a românilor scade în fiecare zi, iar prețurile tot cresc în fiecare zi, 

din ce în ce mai mulți anagajați se descurcă tot mai greu, fiind chiar la limita sărăciei. Banii sunt puțini și totul este 
foarte scump, în curând oamenii vor ceda în fața acestei inflații nemiloase. 

Drept urmare vă rog să îmi comunicați cate persoane din județul Arad lucrează pe salariul minim pe economie 
la data de 01.07.2022. Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,       Deputat  
Vasile Nagy 

*** 
 

Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Date statistice privind numărul căsătoriilor și divorțurilor din Județul Arad, respectiv Municipiul Arad 
 
Stimată doamnă ministru, 
Cei 33 ani care s-au scurs de la căderea comunismului au adus multe schimbări economice, politice dar și 

sociale. Familia este un element esenţial în viaţa individului iar căsătoria oficială reprezintă un mijloc legal de 
întemeiere a unei familii.  

Având în vedere cele menționate, vă rog să îmi transmiteți care este numărul de  căsătorii şi care este numărul 
de divorţuri în Județul Arad, respectiv Municipiul Arad, de la căderea comunismului și până în prezent, defalcat pe 
ani. Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,        Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Date statistice privind numărul cetățenilor ucrainieni care au ieșit din România  
pe la frontierele de stat din județul Arad 

Stimate domnule ministru, 
De la începutul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, în România au intrat aproximativ 1.000.000 de ucrainieni. 

O mare parte dintre ei au tranzitat țara noastră și au continuat spre vest prin frontierele de stat. 
Prin urmare, vă rog să îmi comunicați câți cetățeni ucraineni au ieșit din România prin trecerile de frontieră 

din județul Arad în ultimele 6 luni. Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Date statistice privind numărul de călători în trenurile soarelui 
Stimate domnule ministru, 
Programul estival de transport trenurile soarelui, început din 10.06.2022 va fi puțin șifonat de faptul că de la 

01.07.2022 prețurile biletelor vor crește cu 20%. 
Turiștii au la dispoziție suficiente trenuri ce vor asigura zilnic legături directe din toată țara cu staţiunile de la 
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Marea Neagră?  
Vă rog să îmi comunicați câte trenuri a pus la dispoziție CFR Călători anul acesta și câți călători au utilizat 

aceste trenuri estivale în ultimii 5 ani, defalcat pe ani. Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Date statistice privind numărul de mașini înmatriculate în România, respectiv Județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Opt din zece mașini care circulă azi pe străzile din România sunt mai vechi de 10 ani, numărul rablelor crește 

anual, românii fiind mari amatori de mașini second hand. 
Având în vedere cele menționate, vă rog frumos să îmi comunicați câte mașini sunt înmatriculate în România, 

respectiv Județul Arad, defalcate pe gradul de poluare non-Euro – Euro.  
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 
Date statistice privind situația accidentelor în care au fost implicate trotinetele electrice din Municipiul Arad 

Stimate domnule ministru, 
Trotinetele electrice sunt un mijloc de transport destul de popular mai ales în orașele mari, provocând sute de 

accidente grave în ultimii ani potrivit rapoartelor poliției. 
Având în vedere cele menționate vă rog să îmi comunicați câte accidente în care au fost implicate trotinetele 

electrice au avut loc în Municipiul Arad până în prezent și câte sancțiuni au fost acordate de la intrarea în vigoare a 
noului cod rutier. Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,       Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Programe de finanțare verzi pentru IMM – uri 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere părețurile tot mai mari la energie electrică din ultima perioadă și veniturile tot mai reduse ale 

cetățenilor țării, vă rog frumos să îmi transmiteți ce programe de finanțare, linii de finanțare, care vizează energia 
regenerabilă există la nivel național pentru IMM – uriSolicit răspuns în scriCu deosebită considerație, 

 
Deputat 

Vasile Nagy 
*** 
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Adresată domnului  Virgil Daniel Popescu, ministru al Energiei 
 

Clarificări asupra reconsiderării la nivel european a procesului de decarbonare 
Stimate domnule ministru, 
Pe 31 mai 2022, Ministerului Energiei a fost pus în dezbatere  publică Proiectul de Ordonanță de Urgență 

privind decarbonizarea sectorului energetic. 
În nota de fundamentare a documentului se arată că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

prevede, în componenta pe energie, intrarea în vigoare a Legii privind decarbonizarea sectorului energetic, până cel 
mai târziu la data de 30 iunie 2022, iar România își ia angajanentul să eliminarea producția de energie din cărbune 
până la finalul anului 2030. 

În prezent, în România, mai sunt în exploatare nouă cariere de lignit ce alimentează Termocentralele Rovinari, 
Turceni, Ișalnița și Craiova II. Ele aparțin Complexului Energetic Oltenia, alături de alte două cariere ce alimentează 
CET Govora și patru mine de huilă de adâncime administrate de Complexul Energetic Hunedoara. 

Acestea au o activitate restrânsă, iar scopul lor este alimentarea termocentralei de la Paroșeni. Capacitatea 
totală care ar urma să fie redusă este de 4.920 MW. Închiderea ar urma să fie realizată în mai multe etape: 

• 660 MW pe bază de lignit, până la 31 decembrie 2022 
• 1.425 MW, din care 1.375 MW pe bază de lignit și 50 MW pe bază de huilă, până la 31 decembrie 2025 
• 1.140 MW, din care 990 MW pe bază de lignit și 150 MW pe bază de huilă, până la 31 decembrie 2030 
  Dar, în contextul actual, nu se poate pune problema reducerii capacităților de producție de cărbune și trebuie 

exploatate eficient cele actuale, iar România nu trebuie să închidă, trebuie să amâne acele termene care sunt 
nerealiste. Aceasta în contextul, în care la nivel european se rediscută si se reevaluează proiectul de decarbonare, în 
mod special pe segmentul menținerii funcționale a exploatărilor de cărbune. 

Așadar, state precum Germania si Austria se reîntorc la exploatarea și producerea energiei pe bază de cărbune. 
Germania, spre exemplu, prin vocea ministrului german al economiei, anuntă necesitatea de a folosi mai mult 
cărbune pentru producerea de electricitate, iar Austria declară official că transformă o centrală electrică care 
funcționează pe bază de gaz astfel încât să poată produce electricitate cu ajutorul cărbunelui. 

Ținând cont de cele menționate, vă solicit să îmi răsoundeți la următoarele întrebări: 
1. Va lua în calcul, Ministerul Energiei, la nivel guvernamental reevaluarea termenelor și etapelor de închidere 

a exploatărilor carbonifere? 
2. Există, real, proiecții legate de păstrarea si uzitarea producerii electricității pe bază de cărbune? 
3. Se vor demara discuții cu Comisia Europeană privind re-negocierea termenelor de închidere a facilităților de 

extracție, respective producere a energiei electrice cu ajutorul cărbunelui? 
Rog răspuns scris. 
 Cu respect,        Deputat  

Dumitrina Mitrea 
*** 

Adresată domnului Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 
 

Analiză asupra discriminării comunităților de români din județele Covasna și Harghita 
Stimate domnule președinte, 
În cei peste 14 ani de când interacționez cu instituția pe care o conduceți, Consiliul Național pentru 

Combaterea Discriminării a constatat, sau a fost obligat în repetate rânduri de instanțele de judecată să constate, 
numeroase fapte de discriminare pe criterii etnice, victime ale acestor fapte fiind comunitățile de români din județele 
Harghita și Covasna. 

Aceste fapte au fost comise de către conducători ai unor instituții publice, iar victime ale acestor fapte de 
discriminare au fost comunități întregi de cetățeni români. 
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Având în vedere numărul foarte mare al acestor hotărâri (vorbim deja de zeci de astfel de hotărâri emise de 
CNCD), precum și specificitatea lor, vă rog să îmi comunicați dacă în ultimii zece ani a fost realizată o analiză cu 
privire la aceste decizii ale CNCD care vizează fapte de discriminare pe criterii etnice îndreptate împotriva 
comunităților de români din județele Covasna și Harghita? Facem referire aici la anumite elemente ale unor stări de 
fapt precum poziția de autoritate a discriminatorului, mijloacele legale ori faptice prin care s-a produs actul de 
discriminare, sau orice alt fel de trăsătură specifică. În toate aceste cazuri vorbim despre discriminarea unor 
comunități întregi, nu de persoane particulare. Mai mult, autorii acestor fapte de discriminare pe criterii etnice sunt 
conducători ai unor instituții publice, de fiecare dată membrii ai comunității maghiare din zonă. 

 De asemenea, vă solicit să precizați dacă ați supus atenției membrilor Colegiului Director o posibilă 
problematică specifică în aceste zone precum și soluții pentru combaterea acestui fenomen care are toate 
caracteristicile unui fenomen de epurare etnică, date fiind aploarea și intensitatea faptelor de discriminare pe criterii 
etnice a românilor din cele două județe. 

 Totodată aș dori să îmi comunicați dacă instituția pe care o conduceți a identificat o problemă reală și un 
tipar al discrimării pe criterii etnice a românilor din județele Harghita, Covasna și Mureș având în vedere aceste zeci 
de cazuri în care populația majoritară în stat, dar minoritară într-o zonă, este discriminată. A inițiat instituția pe care 
o conduceți un dialog cu societatea civilă românescă din zonă pentru a identifica problematica identitară cu care se 
confruntă, având în vedere aceste zeci de cazuri de discriminare pe criterii etnice a românilor din zonă? Ce măsuri 
concrete au fost luate de instituția pe care o conduceți pentru a analiza acest fenomen și a propune soluții de 
prevenția a discriminării pe criterii etnice a românilor din cele două județe? 

Există pe ageda preocupărilor dumnevoastră și tema discriminării pe criterii etnice a românilor din județele 
Covasna și Harghita? 

Solicit răspuns în scris.          Deputat 
Cu deosebită considerație,     Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Tudorel Andrei, președintele Institutul Național de Statistică 
 

Motivele eșecului etapei de autorecenzare 
Stimate domnule președinte, 
Mediatizată cu mare tam tam, etapa de autorecenzare aferentă Recensământului 2022 s-a dovedit un eșec. 
Din cele 11.000.000 de chestionare completate online, peste 2.000.000 au fost invalidate, adică 18%. Odată 

încheiată această perioada, operatorii au și pornit la recenzarea prin interviu, fapt care, pe de o parte, presupune un 
cost suplimentar pentru fiecare dintre cei 2.000.000 de cetățeni care s-au autorecenzat eronat, iar pe de altă parte, 
presupune și posibila sancționare contravențională a celor care nu vor mai fi găsiți acasă sau nu vor mai dori să 
răspundă, știind că s-au autorecenzat fără probleme. 

Având în vedere această situație, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Câte chestionare au fost completate online în etapa de autorecenzare? 
2. Câte chestionare completate online în etapa de autorecenzare au fost invalidate și din ce cauze? 
3. După constatarea numărului de chestionare invalidate, ați solicitat prelungirea termenului de autoreceznare? 
4. Câte sancțiuni contravenționale au fost aplicate până în prezent și care este cuantumul total al acestora? 
5. Câte sancțiuni contravenționale au fost aplicate până în prezent celor 2.000.000 de cetățeni români ale căror 

chestionare completate în etapa de autorecenzare au fost invalidate și care este cuantumul total al acestora? 
6. Cine și cum a răspuns pentru numărul mare de chestionare invalidate? 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 
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Adresată domnului Florin Spătaru, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 
   

Formarea prețului la pompă 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere explozia prețului la combustibili pe piața internă și a măsurilor penibile adoptate de Guvernul 

României în vederea compensării acestui preț pentru următoarele 3 luni de zile cu 0,50 lei/litru, pentru a ne lămuri 
cu privire la elementele din care este compus acest preț și motivele care au condus la creșterea lui, vă solicit să îmi 
răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Din ce anume este format prețul la pompă și cât reprezintă fiecare componentă din acest preț, în lei și 
procente? 

2. Care a fost evoluția prețului petrolului în perioada 1 ianuarie - 1 iulie 2022 în raport cu prețul final la pompă 
pentru cele mai importante companii de profil din România: Rompetrol, Petrom, OMV, Lukoil, Socar, Mol, 
Gazprom? 

3. În perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2022, din ce state a importat România petrol și combustibili pe baza de 
petrol, și la ce prețuri medii pe fiecare lună? 

4. În perioada 1 ianuarie 2012 – 1 ianuarie 2022, din ce state a importat România petrol și combustibili pe bază 
de petrol, la ce prețuri medii pe fiecare lună și care a fost prețul mediu lunar la pompă pentru toate categoriile de 
combustibili? 

5. Ce procent din necesarul național de petrol este obținut din resurse proprii și cât la sută este importat de țara 
noastră? 

6. Ce procent din necesarul național de combustibili este obținut din resurse proprii și cât la sută este importat 
de țara noastră? 

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu deosebită considerație,     Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 
Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 

    domnului Dorel Gheorghe Acatrinei, deputat 
    domnului Lucian Florin Puscașu, deputat 

       domnului Mircea Dăneasa, senator         
 

Trimiteti corpul de control la DGASPC Suceava în caz contra vom sesiza DNA 
 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1002/2019 privind  
organizarea şi funcţionarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 
referitoare la funcția de monitorizare și control prin care se asigură controlul respectării legalității în domeniile sale 
de activitate, precum şi în baza Ordinului preşedintelui ANDPDC 

A vă rugăm să declanșati un control tematic la DGASPC Suceava. 
Cele semnalate sunt in baza unei audiente acordate de deputat Acatrinei Dorel Gheorghe ce a avut loc la 

sediul AUR Suceava unde s-a prezenta un asistent medical din sistem. 
Din această audiență a rezultat că asistența medicală nu este conformă, măsurile nu ajung la copilul cu autism, 

întrucît se valorizează un sistem în care sunt aceeași șefi de 25 ani, iar 90% din personal sunt rude. Nu exista 
protectia copilului, ci protectia sefilor, sunt fundații (Blaidorf) care au acelasi domeniu de activitate ca directia 
pentru protecția copilului și cheltuiesc banii pe care diverși cetățeni ii doneaza DGASPC Suceava. 

Judetul Suceava are 3 case de tip familial care au personal un pedagog, ingrijitori, asistenti medical si paznici 
de noapte: Adâncata, Mihoveni, Scheia și se lucrează la desfiintarea acestora. 
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Exista un Memoriu cu problemele existente la aceasta Directie, admis, iar seful Juduc Cristian gasit vinovat si 
a fost dispusa cercetarea disciplinara si reorganizarea serviciului pentru interesul primordial al copilului. 

Copii au bani de buzunar respectiv 16 lei pe zi cand merg la scoala și se schimba destinatia acelor bani pentru 
a se “suplimenta” meniu cu banii de buzunar ai copiilor. 

Se impleteste partea privata cu Statul în favoarea celor care conduc. Dacă cineva doneaza 200 lei să se 
cumpere pizza pentru copii conducerea ordonă: scoti factura pe societatea asta, alta decât donatorul. Exista si 
donatori care sunt fortati sa fie donatori pentru că au copii la Blaidorf. In acest fel banii sunt dirijati în alte scopuri.  

Nu se aproba necesități reale precum gresie in baie, masina de tuns pentru copii si masina de spalat; 
termomentre care sunt aduse de asistentii medicali de acasa si se achizitioneaza discretionar. Foarte grav este ca se 
trimit oameni sa cumpere diverse lucruri din donatiile spre exemplu a firmei Symetrica si se precizeaza ca factura să 
fie pe fundatia Blaidorf care administraeaza si bani publici. Oamenii doneaza la DGASPC si ajung la Blaidorf care 
deconteaza cum considera pentru ca nu ii controleaza nimeni. 

Doctorița trimite retetele, se afiseaza pe usa, se elaboreaza un tratament si trebuie să lasi in casuta 
medicamentul facut, să il distribuie femeia de serviciu - un lucru extrem de  grav cand se administrează Xanax, 
Depachin, Rivotril, Rispen, Gurtepina, Eglomil, deci este necesara permanenta la asistenta medicală. 

Femeia de serviciu spune că este agitat copilul, iar acesta primeste medicamente ca sa doarma ca sa se poata 
uita personalul la televizor. Se ia tratament chiar daca nu este necesar. Faceti o analiză câte medicamente a luat 
fiecare copil si in ce interval de timp. O sa va speriati cât Xanax a consumat un copil cu dizabilitati. 

Solicităm ca unul dintre consilierii dumneavoastră să îl contacteze pe domnul asistent medical Ungureanu 
Radu, angajat al DGASPC Suceava, la numărul de telefon 0753536529 și vă rugăm să programați o audiență la 
Minister pentru a afla informațiile direct de la sursă.  

Față de această situație vă rugăm să ne răspundeți la următoarele intrebări: 
1. De ce se permite incompatibilitatea dintre două funții, (1) șef intr-o institutie de stat si (2) sef intr-o fundatie 

cu acelasi obiectiv? 
2. Banii pentru protecția copilului nu ajung la copii cu dizabilități. Care este Procentul privind cheltuiala 

directa cu un copil cu autism si cheltuiala indirecta pentru menținerea salariilor personalului TESA din DGASPC 
Suceava? 

3. Câte persoane angajate la DGASPC Suceava sunt direct sau indirect rude sau cumătri? 
4.Veți acorda o audiență cetățeanului Ungureanu Radu? 
Solicităm răspuns scris și oral. 

Deputați                                                          Senator 
Dorel Gheorghe Acatrinei,    Lucian Florin Puscasu      Mircea Dăneasa 

*** 
 
Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 

    domnului Dorel Gheorghe Acatrinei, deputat 
    domnului Lucian Florin Puscașu, deputat 

      domnului Mircea Dăneasa, senator         
 
Cine răspunde pentru degradarea fără precedent a infrastructurii statiunii tineretului Costinesti?  
Ce solutii aveti pentru reintroducerea acesteia în circuitul turistic pentru tineret? 

 
Biroul de Turism pentru Tineret, pe scurt BTT, a fost înfiinţat in 1968 şi de atunci funcţionează ca o agenţie de 

turism care ar trebui să organizeze vacanțe pentru tineri în staţiunile de la munte şi mare. Instituţia care se 
autofinanţează se află în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalitatii de sanse, care deţine aproape 90% 
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din acţiuni. BTT trăieşte însă din închirierea spaţiilor care altădată primeau turişti. A mai rămas hotelul Forum, cândva 
perla staţiunii Costineşti. Clădirea este însă într-o stare avansată de degradare, iar acum este închiriată, pe bucăţi. 

„Obiectivul nostru, ca agenţie, este acela de a vă îndruma spre cea mai bună decizie în alegerea Vacanţei de 
Vis”. Cu această frază încearcă Biroul de Turism pentru Tineret să îi atragă pe turişti în puţinele obiective pe care le 
mai administrează„Vacanţa de vis”, este de fapt o invitaţie la Hotelul Forum, faimos cândva, dar lăsat să se degradeze. 
Pe lângă hotelul Forum, BTT mai are în grijă câteva vile şi Teatrul de Vară din Costinești. 

În programul de Guvernare la capitolul Măsuri Tematice, punctul 4 “Infrastructura în domeniul tineretului” 
este prevăzut următorul obiectiv: Reorganizarea centrelor de agrement şi a infrastructurii Biroului de Turism 
pentru Tineret, pentru a oferi inclusiv oportunităţi de recreere şi petrecere a timpului şi alinierea României la piaţa 
mondială şi europeană a turismului de tineret; 

În fapt, spațiul cuprins între Teatrul de vară - Terenurile de sport -Hotel Forum – Discoteca RING are blocat 
accesul cu sîrmă ghimpată, fiind practic în continuă degradare. În rândul tinerilor acest spațiu poartă acum 
denumirea de “patrulaterul negru”. 

Astfel, gîndurile tinerilor se îndreaptă, acum, spre dumneavoastră, doamnă ministru, dar vă asigurăm că și a 
celor trecuți de prima tinerețe dar care și-au petrecut tinerețea făcînd sport pe terenurile cu această destinație din 
Costinești, zâmbind la glumele grupului Divertis s.a. în spectacolele susținute “cu casa închisă” la “Teatrul de Vară 
Costinești”, plimbîndu-se pe aleile “ căsutelor de piatră ” care ar putea fi redeschise pentru o “tabără pentru tineret” 
pentru ca mai apoi să fie pus în valoare spațiul social pe care este amplasată Discoteca RING dar și alte spații care 
ar putea constitui “centre de agrement” pentru “oportunităţi de recreere şi petrecere a timpului şi alinierea României 
la piaţa mondială şi europeană a turismului de tineret” așa cum bine spuneți în Programul de Guvernare 2021-2024. 

Față de această situație vă rugăm să ne răspundeți la următoarele intrebări: 
1. Cine răspunde pentru degradarea fără precedent a infrastructurii statiunii tineretului Costinesti? 
2. Ce solutii aveti pentru reintroducerea Stațiunii Tineretului Costinești  în circuitul turistic pentru tineret?  
Solicităm răspuns scris și oral. 

Deputați                                                          Senator 
Dorel Gheorghe Acatrinei,    Lucian Florin Puscasu      Mircea Dăneasa   

*** 
    
Adresată domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării 

                
Clarificări asupra proiectului normativ privind cloud-ul guvernamental 

Stimate domnule ministru, 
Cloud-ul guvernamental, infrastructura IT finanțată cu 375 milioane de euro din PNRR, ar trebui să 

găzduiască sistemele IT ale instituțiilor publice și să îmbunătățească interacțiunea cetățenilor cu statul. În plus, tot în 
PNRR mai există o alocare de 187,05 milioane de euro pentru „investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud" a 
aplicațiilor existente aferente serviciilor publice. 

Noul proiect de OUG, deși îmbunătățit, ridică încă multe semne de întrebare, și chiar dumneavoastră ați 
recunoscut că „Ordonanța nu va fi perfectă”, dar că e nevoie urgentă de adoptare din cauza termenelor asumate în 
PNRR. 

Noul proiect de Ordonanță de urgență prevede ca și în versiunea anterioară, 4 instituții care să se ocupe de 
implementarea cloud-ului guvernamental: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Autoritatea pentru 
Digitalizarea României (ADR), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul Român de Informații 
(SRI). 

Cum aspectul cel mai important pentru adopția serviciilor de cloud este cel legat de protecția datelor trebuie să 
existe o entitate care să garanteze în acest sens. Astfel, nu pot exista patru parteneri pe acest segement când 
discutăm despre cloud. În momentul în care apare o construcție în care responsabilitatea este împărțită la trei sau 
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patru entități, dacă vor apărea diverse probleme nu se va putea gestiona optim, riscând ca responsabilitatea să fie 
pasată de la unul la altul. 

Iar dacă discutăm despre cloud-ul guvernamental este de avut în vedere că cea mai bună formula de gestiune  
este ca Ministerul să se ocupe de reglementare, reprezentare și mai ales de control și ADR să fie principalul, 
singurul actor operațional în a implementa proiectul de cloud, ajutat la cerere de două instituții cum sunt SRI și STS. 

Ținând cont de cele menționate vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări:      
1. Care va fi, real, suma totală ce va fi alocată acestui proiect? 
2. Cine va fi gestionarul principal,anume entitatea,care va fi responsabilă pentru protecția datelor ce vor face 

obiectul acestui proiect? 
3. Cine va răspunde pentru eventualele și/sau inerentele sincope de funcționare? 
4. Vă veți asuma responsabilitatea în cazul unui eșec în implementarea acestui proiect? 
5. Există riscul să nu atingem tințele pe capitolul investiții pentru dezvoltare-migrare în cloud din cauza 

termenelor asumate în PNRR? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu respect,              Dumitrina Mitrea  

*** 
 
 
Adresată domnului  Marcel-Ioan Boloș, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene   

    
Clarificări asupra situației îndeplinirii jaloanelor   corespondente PNRR 

Stimate domnule ministru, 
România trebuie să îndeplinească 27 de jaloane fixate în Planul Național de Redresare și Reziliență până la 

finele acestei luni, printre care și componente ce țin de proiectele de infrastructură rutier și feroviar, dintre care 
menționez, in mod special Autostrada A7. 

Conform informațiilor oficiale raportate la intervalul de timp foarte scurt rămas până la finalul acestei luni, 
care se suprapune cu primul dead-line pentru îndeplinirea unei suite de jaloane parte a PNRR, Guvernul a adoptat 
săptămâna aceasta un memorandum. 

Prin intermediul acestui memorandum ni se aduce la cunoștință că vor fi demarate demersurile legale pentru 
actualizarea procedurilor de lucru interne şi revizuirea legislaţiei naţionale cu impact asupra jaloanelor şi ţintelor din 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), în scopul reducerii termenelor de emitere 
a avizelor/autorizaţiilor necesare implementării reformelor şi investiţiilor. 

Ținând cont de aspectele menționate, cât mai ales de faptul că obiectivele de investiții vizate a fi finanțate prin 
PNRR sunt de importanță majoră, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări:       

1. Care vor fi, concret, măsurile ce vor fi asumate în vederea reviziurii legislației naționale incidentă cu 
jaloanele și țintele parte componentă a PNRR? 

2. Care va fi impactul real al acestor modificări la nivel normativ? 
3. Vă asumați si garantați, că acest set de măsuri vor conduce la atingerea obiectivelor, îndeplinirea țintelor si 

în primul rând concretizarea proiectelor de investiții ce sunt imperios necesar a fi finanțate prin PNRR? 
4. Autostrada A7 face parte din PNRR? Și dacă da, va fi finalizată conform termenelor asumate? 

De asemenea, vă rog să îmi puneți la dispoziție și documentația completă ce vizează mecanismul de 
implementare a PNRR însoțită de termele limită ce sunt fixate pentru atingerea obiectivelor asumate.   

Solicit răspuns scris,        Deputat 
Cu respect,           Dumitrina Mitrea 

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

Un ajutor infim pentru pensionari 
Stimate domnule ministru, 
Pentru pensionarii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei, Guvernul a autorizat în luna iulie 

un ajutor financiar de 700 de lei. 
Potrivit ordonanței de urgență prezentate de dumneavoastră, domnule ministru al muncii și solidarității 

sociale, acest ajutor va fi acordat o singură dată, în iulie 2022, pentru cei aproximativ 3.300.000 de pensionari care 
sunt cu risc de excluziune socială din cauza creșterii costului bunurilor de consum și a utilităților publice, în special 
a alimentelor. 

În ceea ce privește privațiunile, țara noastră este din nou pe un loc fruntaș în UE în ceea ce privește numărul 
de cetățeni care au probleme în a-și plăti facturile și ratele. Din cauza veniturilor insuficiente, o treime dintre 
gospodăriile din România rămân constant în urmă cu cheltuielile. 

Pensionarii sunt disprețuiți, iar pensia este văzută ca un simbol al morții. Pensionarea nu aduce niciun confort 
după zeci de ani de muncă asiduă, ci ca o luptă pentru a-și plăti cheltuielile. Multe dintre fonduri sunt cheltuite pe 
medicamente. Un astfel de stil de viață pentru pensionari – dintre care mulți sunt singuri – este de neimaginat pentru 
noi toti. 

Stimate domnule ministru al muncii vă rog să îmi precizați: 
1. Dumneavoastră considerați că ați putea trăi astfel? 
2. Cât de mult v-ar ajuta cei 700 lei, și cât timp v-ar fi de folos?    

Solicit răspuns în formă scrisă. 
 Cu deosebită considerație,        Deputat  

Raisa Enachi 
*** 

 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 
Clarificări asupra controalelor ANAF 

Stimate domnule ministru, 
Constat – cu bucurie – că, după mai bine de două decenii instituția din subordinea Ministerului, Agenția 

Națională de Administrare Fiscală, a înțeles că există și în România oameni care nu își pot justifica averile, dar pe 
care și le demonstrează, prin adoptarea unui stil de viață opulent, spre exemplu. 

 Recentul demers demarat, acela de verificare a veniturilor este unul salutar pentru peisajul economic 
românesc și nu în ultimul rând pentru demnitatea cetățenilor buni plătitori de taxe și impozite. 

 Din acest motiv, vă rog să îmi răspundeți, stimate domnule ministru, dacă aveți în vedere ca acțiunile de 
control și verificare să îi vizeze, cu prioritate, pe actualii și foștii inspector ANAF, personajele politice 
controversate, inclusiv directorii de servicii secrete, dar și modul cum președintele țării, domnul Klaus Iohannis și-a 
dobândit locuințele făcând meditații. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 
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Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul Guvernului României 
 

Verificarea prețurilor carburanților 
Stimate domnule prim-ministru, 
În cadrul declarațiilor din 16 iunie a.c. ați susținut că veți cere Ministerului Energiei şi Ministerului Finanţelor 

să verifice ”elemente de preţ la carburanţi” pentru a putea înțelege modul în care prețurile la carburanți au explodat 
și a lua deciziile necesare la nivel guvernamental. 

Având în vedere gravitatea crizei economice în care ne aflăm, stimate domnule ministru, vă rog să îmi 
precizați data când ați trimis cererile la ministerele menționate și să îmi remiteți răspunsurile primite. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,          Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 
  

Risipa banului public din Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, din subordinea 
Consiliului județean Iași 

 
Trimiteti corpul de control al primului ministru la Consiliul Judetean Iasi! 

Domnule prim-ministru, 
Corpul de control al prim-ministrului se organizează şi funcţionează ca structură în cadrul aparatului de lucru 

al Guvernului, fără personalitate juridică, în subordinea Prim-ministrului. 
În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Corpul de control al prim-ministrului are rolul de a asigura 

desfășurarea de activități de control administrativ și de monitorizare a activității acolo unde sunt lucrări de investiții 
în care sunt cheltuiți bani publici. Corpul de control al prim-ministrului are competență în verificarea obiectivelor și 
proiectelor de investiţii, derulate de autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate 
acestora, finanțate din sume alocate de la bugetul de stat, cu respectarea principiului autonomiei locale. 

La Consiliul Județean Iași banii publici sunt risipiti după bunul plac al conducerii Direcției de Drumuri din 
cadrul Consiliului Județean Iași în acord cu conducerea CJ Iași. 

Au ajuns oamenii în audiență la parlamentarii AUR Suceava tocmai pentru că în Iași funcționează Omerta - 
legea tăcerii. 

Solicităm declanșarea unui control pentru a verifica modul cum au fost risipiți banii în legătură cu lucrarea: 
“Covor bituminous pe DJ 248 A, lucrare de 18,5 km, care cuprinde 4 sectoare de drum: Voinesti, km.14+600-
19+200; Slobozia – Tibana, km.25+600-33+000; Tibana – Glodenii Gandului, km.34+600-38+800; Tibana – 
Glodenii Gandului, km.38+800-41+200”.  

Astfel, pe tronsonul Tibana - Glodenii Gandului: 
I. Bani cheltuiti inutil pentru expertize tehnice pentru o lucrare de intretinere: Expertiza tehnica nr. 2456/2016 

elaborata de dr.ing. Vasile Boboc; Raport de expertiza nr.158/nr.9202/21.12.2017, elaborat de dr.ing. Gradinariu 
Ioan, Expertiza tehnica nr. 5182/07.08.2019, elaborată de expert tehnic, dr.ing. Radu Luca care cuprinde o expertiză 
tehnică postexecuție pentru lucrarile executate si o expertiza tehnică pe ultimul tronson pentru a demonstra ca 
sectorul respectiv nu se mai preteaza la lucrari de intretinere, ci trebuie modernizat. 

II. Cerințele din conținutul expertizelor tehnice postexecuție pentru lucrarile executate sunt atribuții de serviciu 
ale salariatilor si fiind vorba de lucrări “de intreținere” nu era nevoie de inginer autorizat în domeniu pentru 
derularea contractului și coordonarea execuției lucrărilor. 

III. Ultima expertiză 5182 din 07.08.2019 elaborată de dr. Ing Radu Luca - București a propus soluții tehnice 
pentru refacerea sectorului de drum care nu au fost respectate de director Ciucan Ciprian Ovidiu. 
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IV. A fost aprobat un program de lucrari pentru executarea lucrărilor de categorii diferite: 
a. Mai întâi a fost declasificat drumul asfaltat și a fost transformat în drum pietruit, ca urmare a 

rezilierii contractului având ca obiect: Covoare bituminoase și încheierii altui contract pe același sector, având ca 
obiect: Scarificare și reprofilare cu adaos de material pietros 300 mc/km.  

b. Mai apoi au fost executate în mod inutil, activități de scarificare, reprofilare și așternerea unui strat 
de balast si totodată au fost aprobate și alocate prin aceeași anexă (anexa nr.1 – HCJ nr.53/17.02.2020) în 
contradictoriu și lucrări de reparații curente, imbracaminti bituminoase usoare. 

c. A fost declasificat un drum pentru a fi risipiți banii publici către firme de casă. 
d. Drumul pietruit trebuia să aibă garanție 12 luni și în fapt s-au acordat doar 3 luni de garanție de bună 

execuție. 
Prin încheierea contractului având ca obiect: Scarificare și reprofilare cu adaos de material pietros 300 mc/km 

s-a sifonat bugetul CJ Iași cu suma de 371.568,79 lei. 
e. Programul de lucrări / Contractul de execuție având ca obiect: Îmbrăcăminți bituminoase ușoare 

cuprinde execuția lucrărilor pe un sector de 2.4 km, respectiv, km.38+800-41+200, iar în Listele cu cantități de 
lucrări – Formularul F3, se regăsesc cantități decontate pe un sector de 2,6 km, aceasta înseamnă cca.400.000 ron, 
bani pentru partid. 

f. Au fost executate podete noi, iar în Listele cu cantități de lucrări și extrase,  apar reparații podețe pentru a fi 
exploatat faptul că la întreținere nu se emit avize, acorduri și nu se elaborează Proiecte tehnice de execuție.  

Pe lângă irosirea banilor publici pentru elaborarea expertizelor tehnice și decontarea lucrărilor de scarificare  
în valoare de 371.568,79 lei, prin încheierea contractelor privind Îmbrăcăminți Bituminoase Ușoare pe DJ 248A: 
Glodenii Gândului, km.38+800-41+200, s-a sifonat bugetul CJIași cu suma de 22.312,50 lei, pentru servicii de 
proiectare și suma de 4.177.232,25 lei, pentru execuția lucrărilor. 

 Prin implementarea acestor contracte de srvicii și lucrări, IBU s-au distrus/s-au demolat lucrările executate în 
baza contractului de lucrări: Scarificare și reprofilare cu adaos de material pietros 300 mc/km pe DJ 248A: Glodenii 
Gândului, km.38+800-41+200 și astfel drumul a fost iarăși clasificat, transformându-se de această dată din drum 
pietruit în drum asfaltat. 

g. Au fost decontate la total lucrări sume in plus de 135.000 lei, bani pentru partid. (nu cred ca mai 
trebuie inserat acest punct)  

h. Cantitatile din teren au depasit cu mult cele din lista de cantitati si au fost decontate. 
i.  Au fost acceptate de către comisia de evaluare a ofertelor – Oferte Inacceptabile. Camera de Conturi Iași, a 

remarcat aceste abateri, dar nu a dispus măsuri în acest sens.  
j. Licitațiile au fost truncate prin neluarea în seamă a Garanției de participare la licitație a operatorului 

economic SC Construct & Drum SRL.  
k. Auditul Consiliului Județean și expertul extern din cadrul Camerei de Conturi Iași, au acoperit aceste 

nereguli pentru că firmele – SC EKY-SAM SRL; SC DANLIN XXL SRL, care sunt firmele de partid. 
II. Lucrarea modernizare DJ 280B Targu Frumos-Cucuteni: 
a) La o lucrare de modernizare contractual a fost atribuitfirmei DARCONS care avea documentele depuse fara 

subcontractanti care a predate lucrarea lui ECHISAN cu patron ruda cu presedintele CJ IAȘI de la acea vreme. 
b) La acestă lucrare de modernizare, ofertantul declarat câştigător - SC Darcons SRL,  NU a declarat 

subcontractanţi, însă lucrările au fost executate, în totalitate de către SC Eky Sam SRL, fără a se respecta dispoziţiile 
art.219 şi următoarele din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice privind subcontractarea. 

Patronul SC Eky Sam SRL, este cuscru cu patronul SC Darocons SRL și cu prieten cu fostul președinte al 
CJIași, POPA Maricel. 

SC Darocons SRL, a executat și Podul peste râul Siret de la Luțca, jud.Neamț, care s-a prăbușit la numai 7 
luni de la inaugurare. 

c) La licitatie s-au prezentat 10 ofertanti printre care și firma SC Eky – Sam SRL 
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Directorul Ciucan trimite o adresa ca nu se accepta subcontractant pentru că nu avea repartizator pentru stabilizarea 
stratului existent cu liant hidraulic. 

d) Directorul Ciucan trimite o adresa ca nu se accepta subcontractant pentru ca nu avea repartizator pentru 
stabilizarea stratului existent cu liant hydraulic, însă din ordinul său, lucrarea a fost subcontractată, tacit, firmei SC 
Eky Sam SRL, firmă la care a lucrat înainte de a se angaja la CJ Iasi-DJADP Iasi.   

e) A fost găsit contract de prestari servicii în loc de contract de lucrări. 
d) Pentru inducerea în eroare, directorul executiv maschează subcontractarea lucrărilor prin contracte de 

prestări servicii şi de furnizare , în proporţie de peste 95%, adică cât reprezentau cheltuielile directe ale lucrărilor 
din contractul de modernizare. 

f) Curtea de Conturi IAȘI a gasit neconformitati si trebuia exclus ECHISAN din lucrare conform clauzei 7 au 
refacut in timpul controlului lucrarile si contractele. 

g) La controlul efectuat de Curtea de Conturi, prin Camera de Conturi Iași, s-au găsit neconformități majore în 
execuția lucrărilor de către Eky-Sam SRL, firmă care nu avea calitate de contractant, însă auditorul extern a acoperit 
şi menţinut toate încălcările legale privind derularea contractului de modernizare a DJ 280B. 

h) DJPIASI a cerut contractul si a primit un contract si, mai apoi, au transmis un alt contract. 
i) Curtea de Conturi trebuia să interzică firmei Eky Sam SRL să mai execute lucrări, întrucât, pe lângă faptul 

că a fost introdus abuziv în contract, a executat și lucrări neconforme standardelor tehnice. În loc să remedieze 
situația, auditorul venit în control, eludează dispozițiile Ordinului 1568/2002 și acceptă ca lucrările se execută în 
baza unor contracte de furnizare și de prestări servicii, în proporţie de 95%. 

j) Curtea de Conturi a acoperit lucrurile făcând referire la greșeli făcute de persoane nou angajate, neatente. 
k) Curtea de Conturi a acoperit lucrările executate de altă firmă decât ofertantul declarat câștigător, făcând 

referire la greșeli făcute de persoane nou angajate, neatente etc. 
Prin subcontractarea mascată a lucrărilor s-a încălcat legislația aplicabilă (art.218-220 din Legea 98/2016), 

consecințele fiind neconformitatea lucrărilor (pag.14-16 din NC nr.3995/11.06.2019). Practic, au acceptat ca 
derularea contractului să se realizeze de către un ofertant introdus abuziv, nu de ofertantul care a câștigat licitația, 
transformând astfel lucrările contractate în servicii. 

III._Contractul de Dezapezire: Utilajele de iarna au triplat la orele de asteptare, iar pretul de asteptare (…) 
mai mare decit pretul de actiune cu 80 lei, iar prejudiciu este de prejudiciu 1.400.000 lei. 

III. La ACORD-ul CADRU încheiat pentru activitatea de deszapezire a drumurilor judetene:  
a) acordul cadru privind servicii de deszăpezire a fost încheiat în defavoarea autorităţii achizitoare, cu prețuri 

duble şi triple pentru tarifele ofertate la orele tehnologice/de aşteptare (cantităţi  fixe), care s-au decontat 24h din 
24h. Ofertantul, intenţionat a ofertat preţuri/ duble și triple pentru orele tehnologice (de aşteptare), diminuând 
considerabil şi nejustificat preţurile la orele de acţiune, întrucât orele tehnologice se decontau 24h din 24h. 

b) La controlul efectuat de Curtea de Conturi, prin Camera de Conturi Iași, auditorul extern a permis comisiei 
de evaluare, să reevalueze oferta în perioada misiunii de audit pentru ca, mai apoi, să consemneze în actul de 
control, DOAR că oferta rămâne în continuare neconformă şi inacceptabilă, chiar dacă acordul cadru era în termen 
de valabilitate. Auditorul a permis derularea în continuare a acordului cadru, chiar dacă, conform constatărilor sale, 
oferta depusă era neconformă şi inacceptabilă. Pe perioada auditării, nu s-au făcut verificări asupra preţurilor 
ofertate pentru orele tehnologice (de așteptare a utilajelor), respectiv cele de acţiune, prin comparare cu preţurile 
stabilite de CJ Iasi-DJADP Iaşi. 

Neefectuându-se o verificare legală şi corectă de către comisia de evaluare şi de către auditorul extern, asupra 
prețurilor ofertate pentru orele tehnologice (de așteptare) a utilajelor, respectiv cele de acțiune (ca fiind nejustificat 
de mici faţă de cele estimate), ofertantul a beneficiat în continuare, nestingherit, de decontări duble şi triple pentru 
orele tehnologice (de aşteptare), în condiţiile în care preţurile estimate de CJ Iasi-DJADP Iaşi pentru aceste ore 
tehnologice cuprindeau toate cheltuielile posibile, care puteau apărea la formarea preţului. 
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 Aşa se face că decontarea de către DJADP Iaşi a preţurilor ofertate pentru orele tehnologice a condus la un 
prejudiciu de cel puțin 1.086.579,95 lei pe sezon, adică de peste 2.000.000 lei pentru întreaga perioadă de prestare a 
serviciilor. 

IV. Actualizari ale obiectivelor de investitii - 28.12.2018 Ordin 114 au fost mărite salariile în constructii si s-
au actualizat si devizele pe componenta MANOPERA. Prin notele de fundamentare Ordonata 144 a fost folosit 
pretextul pentru a actualiza la tot, pentru a face încasări firmele de partid. 

Prejudiciu 23.000.000 Euro actualizari totale OUG 144/2018. Doar ECHISANUL a facut actualizarea dupa 
semnarea contractului. 

V. Actualizările mai multor obiective de investiții s-au făcut prin informarea eronată a consilierilor județeni 
prin Notele de Fundamentare care au stat la baza Hotărârilor C.J.Iași. S-a supus atenției plenului C.J. Iași aprobarea 
valorii actualizate a mai multor obiective de investiții ca fiind actualizate după încheierea contractului de lucrări, așa 
cum impune, art.10, alin.4, lit. c din Hotărârea 907/2006. În fapt, toate obiectivele de investiții care au făcut obiectul 
Notelor de Fundamentare privind aprobarea valorii actualizate au fost actualizate înainte de inițierea procedurilor de 
atribuire. 

Aceasta dovedește faptul că, în mod deliberat, intenționat, domnul Ciucan a invocat în Notele de 
Fundamentare, HG nr.907/2016, dar mai ales OUG.nr.144/28.12.2018 care este total în afara normelor aplicabile 
actualizării prețurilor, dar pe care NU le-a respectat, știind că nimeni nu-l verifică. 

În mod corect, actualizarea devizelor generale se face conform OUG nr.114/28.12.2018, art.71 și HG 
nr.907/2016,   

Față de această situație vă adresăm următoarea interpelare: 
Trimiteti Corpul de Control al Primului Ministru la Consiliul Judetean Iași pentru a face verificări la cele 

semnalate, în caz contrar vom face plângere la DNA. 
 Solicităm răspuns în scris. 

Deputați                                                          Senator 
Dorel Gheorghe Acatrinei,    Lucian Florin Puscașu      Mircea Dăneasa 

*** 
Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

 
Ajutați Ministerul Mediului să-și facă datoria și să respingă acordarea autorizatiei integrate de mediu  

pentru groapa de gunoi din Pasul Mestecanis, judetul Suceava 
Domnule prim-ministru, 
Din răspunsul la interpelarile anterioare rezultă următoarele: 
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- Astfel, există o fermă de animale, un canton silvic și zona de agreement din Pasul Mestecăniș la mai puțin de 

1000 m de corpul depozitului de deșeuri. 
- Poluarea pârâului Putnișoara “este puțin probabil să se întîmple”, iar “impactul negativ asupra sănătății 

populației poate fi evitat” și “se vor asigura mijloace adecvate de limitare a nocivităților”. 
- Locuitorii județului Suceava nu își doresc răspunsuri de genul că impactul negative poate fi evitat, poluarea: 

puțin probabil să se întîmple, limitare a nocivităților chiar dacă se observă o încercare de strămutare forțată a 
populației din zonă. Condiția celor 1000 de m față de o zonă de agreement de talia celei din Pasul Mestecăniș, a unei 
ferme de animale și a unui canton silvic sunt suficiente pentru aplicarea legii și respingerea acordării autorizației 
integrate de mediu. 

- Ne întrebăm cum a fost posibil ca autoritatea de management a proiectului să dea aviz pozitiv acestui proiect 
tinind cont ca acest depozit trebuie sa deserveasca o populatie insumata de 150.000 locuitori, iar in zona Pojorita - 
Vatra Dornei conform informatiilor puse la dispozitie de Consiliul Judetean, nu sint nici macar 100.000 locuitori. 
Cifra actuala exacta este de 89.159 locuitori. 

- Directiva europeană 1999 care reglementează funcționarea acestor depozite ecologice spune foarte clar că 
doar deseurile prelucrate (fractie umedă) pot fi depozitate aici. Cum s-a cerut avizul APM în condițiile în care în 
acest moment acest sistem de prelucrare nu funcționează, existînd pe site-ul Consiliului Judetean doar Studiul de 
oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor 
municipale in județul Suceava. Practic, întâi cerem avizul și mai apoi ne aliniem legislației europene în domeniu. În 
acest moment, acest sistem integrat de colectare a deșeurilor nu functionează la nivel de proiect, ci prin solutii de 
avarie. Spre exemplu, municipiul Suceava care este cel mai mare furnizor de deșeuri nu face parte din acest proiect 
însa foloșeste depozitul de la Moara, parte integrantă a acestui proiect. 

- Acordul inițial de mediu dat de APRM Bacău nu a ținut cont de adresa nr. 5.1/A/19/26.01.2015 de la 
Sucursala regională de căi ferate Iași care spune foarte clar ca “nu este de acord cu descărcarea apelor pluviale de pe 
versant printr un șanț creat perpendicular pe linia CF Gura Humorului – Ilva Mică la km 89+647, respectiv la cca. 
65 m înainte de portalul 1 al tunelului de CF in santul de platforma”  

- În urma dezbaterii publice desfasurată la începutul anului la Vatra Dornei, numeroși locuitori din zonă 
precum si asociatiile civice care sunt împotriva acestui proiect au adus dovezi concrete prin care demonstrau ca 
distanțele dintre depozit si locuintele din zonă nu respectă reglementarile legale. Nu este si acesta un motiv 
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întemeiat pentru a reanaliza oportunitatea eliberării acordului APM Suceava necesar pentru punerea în functiune a 
acestui depozit? 

- Tot in cadrul dezbaterii publice de la Vatra Dornei, specialiștii care s-au ocupat de elaborarea proiectului nu 
au putut aduce argumente viabile pentru intervenția în urma unei posibile alunecări de teren în zonă.  

- Ținînd cont de puternica opozitie a locuitorilor din zona si nu numai, precum si de implicatiile negative 
asupra mediului și turismului, opinia generală este că mutarea acestuia într o alta zonă si alocarea unei sume de 
aproximativ 7 mil euro pentru aceasta, ar rezolva pe toate planurile acest proiect controversat.” 

Față de această situație, vă adresăm următoarea interpelarea: Se va respecta legea la emiterea autorizației 
integrate de mediu pentru groapa de gunoi din Pasul Mestecăniș? Care este data la care veti înlătura riscurile 
semnificative de mediu din Pasul Mestecăniș și veți reda Bucovinei mândria de a reprezenta o zonă turistică 
apreciată în țară și în străinătate? Cînd va fi mutată gropa de gunoi din Pasul Mestecăniș într-o altă locație? 

Solicităm răspuns scris. 
Deputați                                                          Senator 

Dorel Gheorghe Acatrinei,    Lucian Florin Puscașu      Mircea Dăneasa 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor si Infrastucturii. 

            
Care este poziția Ministerului față de Legea A7? 

Domnule ministru, 
La Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților se află pentru dezbatere și aprobare L48/2021 privind 

aprobarea obiectivului de investiții și dezvoltarea infrastructurii rutiere “Autostrada A7- Siret - Suceava - Dolhasca - 
Paşcani – Bacău- Focșani - Buzău – Ploiești - Bucureşti” 

Proiectul A7 reprezintă practic „coloana vertebrală” a Moldovei - va prelua traficul pe ruta Nord-Sud, acolo 
unde se înregistrează cele mai mari valori ale traficului din regiune și care în prezent se desfășoară pe DN2/E85, un 
drum național cu câte o bandă pe sens și un acostament puțin mai lat folosit adesea neregulamentar de către șoferi 
drept încă o bandă de circulație, denumit și “drumul mortii” întrucît este  cel mai periculos drum, după numărul de 
accidente cu 10 persoane decedate numai în luna iulie 2021. 

Conectivitatea, accesul mediului de afaceri precum și al populației la rețeaua de transport va crește în urma 
construcției autostrăzii A7 cu consecințe directe privind creșterea economică în regiune. De asemenea, se va 
micșora numărul oamenilor care își pierd viața în accidente rutiere. 

Realizarea unei infrastructuri de comunicatii rutiere moderne, rapidă și sigură, care să lege Vama Siret de 
București va conduce la dezvoltarea rapidă a Moldovei și Bucovinei.   

Transportul mărfurilor se va face cu costuri mai mici și eficiență sporită, iar mobilitatea tinerilor va crește și 
activitățile turistice se vor dezvolta, forța de muncă ar putea migra cu mai multă ușurință către zone unde există 
cerere avînd căi de acces mai rapide. 

În contextual crizei guvernamentale ce a debutat în septembrie 2021 adoptarea acestei propuneri legislative 
este o necesitate care a devenit starea de urgență a dezvoltării regiunii Moldova și Bucovina.  

Este necesar ca regimul acestui drum să fie autostradă datorită traficului intens pe acest traseu precum și a 
numărului redus de accidente ce au loc pe autostrăzi față de celelalte categorii de drumuri. 

Primul dumneavoastra raspuns cu privire la aceasta chestiune nu este compatibil cu pozitia primului ministru 
exprimata public la data de 10 iunie 2022. 

Astfel in raspunsul dumneavoastra precizati Pascani - Suceava este “un drum“, iar Suceava -Siret ”un drum 
expres”. 
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În Monitorul de Suceava, în data de 10 iunie 2022, se precizează: 
”Se dorește ca anul viitor să înceapă procedurile pentru proiectarea și execuția lucrărilor pe tronsonul 

autostrăzii A7 de la Pașcani la Siret. „Premierul a înțeles și a solicitat ieri CNAIR: duceți-vă cu autostrada A7 nu 
până la jumătatea Moldovei până la Pașcani, ci până la Siret. Am cerut acest lucru pentru că acum cu traficul din 
Ucraina, cu toată conjunctura internațională cred că se justifică”, 

Față de această situație solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
(1)Segmentul Siret - Pașcani va avea regim de autostradă sau de drum combinat cu drum expres pe segmentul 

Siret-Suceava?  
(2)Sunt prinse sume pentru începerea autostrăzii A7 în bugetul de stat pentru 2022 pentru a începe construcția 

în acest an? 
Solicit răspuns în scris.       Deputați 

 Dorel Gheorghe Acatrinei, Lucian Florin Puscașu 
*** 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Situația cadrelor didactice și a elevilor din mediul rural din județul Arad. 
Stimate domnule ministru, 
În vederea asigurării unei educații de calitate, este foarte important ca personalul didactic să fie competent, 

totuși în ultimii ani din cauza scăderii numărului de elevi foarte multe școli din mediul rural din județul Arad au fost 
închise sau comasate.  

Domnule ministru, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce se întâmplă cu copiii care din cauza distanței nu o să mai ajungă la ore?  
2. Ce se întâmplă cu profesorii care au fost mutați la o altă școală? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Vasile Nagy 
*** 

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

Solicitare de informații cu privire la cererile pentru avizele de angajare din județul Arad 
Stimate domnule ministru, 
Piața forței de muncă din România este într-o continuă criză de personal, tot mai multe businessuri apelează la 

forța de muncă din strainătate. Acest proces de recrutare este unul destul de greoi, întocmirea formalităților de 
imigrare, servicii de mediere, dar și de consultanță legislativă, lucrătorii străini fiind nevoiți să aștepte foarte mult 
pănă să intre efectiv în câmpul muncii. 

Drept urmare, vă rog să imi comunicați câte dosare în vederea accesării avizului de muncă pentru muncitorii 
străini au fost soluționate în ultimii 2 ani în județul Arad. Solicit răspuns în scris, 

Cu deosebită considerație,        
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Deputat 
Vasile Nagy 

*** 
 
Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 
 

Demarati, de îndată, controale antispeculă și reduceți taxele la carburanti 
 Domnule prim-ministru, 
S-a format un preț speculativ la combustibili în Romania si nimeni nu intervine. Acest pret nu se bazează calcule 

concrete ale creșterii prețului de producție. Trebuie plafonat prețul carburanților la nivelul mediu al salariilor în Romania. Nu 
acceptam comparatii de genul: după aplicarea compensării de 50 de bani vom avea al doilea cel mai mic pret la carburanti 
din Uniunea Europeană, pentru că românii nu au salariile altor țări din Uniunea Europeană deoarece guvernele din ultimii 32 
de ani au furat tot ce era de furat. Astfel, un grup restrâns de companii, câștigă foarte mulți bani iar cea mai mare parte a 
populației, companiile și nu în ultimul rând economia, au de suferit. 

Este necesar să reduceți masiv toate taxele pe care le aplicați la prețul carburanților și trebuie să demarați controale 
antispeculă. În trecut, când a fost acea criză cu privire la creșterea prețului la carburanti, prețul barilului era undeva la 123 de 
euro, iar prețul la pompă se stabilizase undeva la 7,5 lei. Acum, când prețul barilului a scăzut la 112 euro, prețul carburantilor 
a sărit bine de 9 lei. Ca atare nu este vorba despre creșterea vreunui cost al producătorului ci pur și simplu este speculă 
combinată cu suprataxare la procent de către stat și nu în sumă fixă cum ar fi normal în această perioadă. 

Românii vor ieși în stradă pentru că nu mai suportă să fie păcăliți. Una dintre metodele de protest ce rezultă de 
e rețelele de socializare, ar fi ca șoferii să genereze un blocaj în benzinării, prin tragere de timp. Se trage maşina la 
pompă şi, într-un ritm cât mai lent posibil, se spală întâi parbrizul, apoi se alimentează cu maxim un litru de 
combustibil. Se merge apoi la casă şi se face plata cu monede. După ieşirea de la pompă, șoferul se asează din nou 
la coadă şi repetă schema de cât mai multe ori. Cea mai ieftina benzina a ajuns la aproape 9 lei/ litrul, iar motorina 
se apropie de 10 lei/litrul. ”Luați atitudine şi nu mai jucați cum vă cântă statul şi hoții din țara asta. Evitați să folosiți 
mașinile, doar în cazuri extreme şi la nevoie, evitați să alimentați şi încercați să folosiți motorina care v-a mai 
rămas, doar împreună putem să facem ceva.”, transmit organizatorii protestului. 

În România, prețul combustibilului se formează din cca. 60% taxe și impozite.   
Fiind impuse procentual, suntem în situatia în care cresc veniturile la bugetul de stat, iar românii sărăcesc în 

fiecare zi prin scăderea puterii de cumpărare. 
Dacă prețul barilului era de 123 euro cînd combustibilul era de 7.5 lei la pompă, iar acum la un pret al 

barilului de 112 euro pretul trece bine de 9 lei înseamnă că instituțiile statului nu-si fac datoria. 
Compensarea pretului la carburanti cu 50 de bani este o bătaie de joc făcută de un guvern de 2 lei, iar românii 

nu vor accepta asta. 
Statele europene, până astăzi în număr de 15, au decis reducerea accizelor la carburanţi pentru diferite 

perioade de timp. Acestea sunt: Belgia (pentru 3 luni), Croaţia (3 luni), Cipru (2,5 luni), Franţa (4 luni), Germania (3 
luni), Grecia (3 luni), Ungaria (3 luni), Irlanda (5,5 luni), Italia (o lună), Malta (decizie pentru 12 luni luată în 
noiembrie 2021), Ţările de Jos (9 luni), Polonia (6 luni), Portugalia (3,5 luni), Slovenia (o lună) şi Suedia (4 luni). 

Față de această situație vă adresăm următoarea interpelare: 
Demarati, de îndată, controale antispeculă și reduceți taxele la carburanti.   
Solicităm răspuns în scris. 

Deputați                                                        Senator 
Dorel Gheorghe Acatrinei,   Lucian Florin Puscașu      Mircea Dăneasa 

*** 
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Adresată domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Precizări privind activitatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule Ministru, având în vedere importanța cercetării, inovării și digitalizării pentru dezvoltarea 

economiei unei țări, vă solicit următoarele informații:  
Ce proiecte pentru cercetare, inovare, digitalizare există în curs de implementare la nivel național și care este 

stadiul lor? 
Vă rog, de asemenea, să îmi transmiteți proiectele pentru cercetare, inovare, digitalizare în curs de 

implementare și stadiul lor la nivelul județului Arad.  
Cât la sută din bugetul ministerului a fost cheltuit până îm prezent? 
Considerați ca ar fi oportună o lege a cercetării naționale? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Vasile Nagy 
*** 

Adresată domnului Horia Miron Constantinescu, președinte al Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor 

Sancțiuni împotriva companiilor aeriene pentru și/sau anularea unor zboruri 
 
Stimate domnule președinte, 
În ultimele săptămâni transportul aerian european este pus în fața provocărilor generate de eliminarea 

restricțiilor de circulație și începului sezonului de concedii. Aeroporturile, cât și companiile aeriene au recunoscut că 
explozia traficului a fost peste așteptări, aflându-se în imposibilitatea de a face față numărului mare de călători. 
Fenomenul este resimțit din plin și pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde oamenii stau la cozi 
interminabile în toate punctele importante ale Aeroportului: la zona de check-in, la controlul de securitate, la 
punctele de control al pașapoartelor, la bagaje etc. Situația devine și mai gravă în cazul companiilor aeriene care nu 
anunță din timp amânarea sau anularea unor zboruri. Călătorii rămân blocați în aeroport, în așteptarea următorului 
zbor, fără hrană, apă și cazare. Este cunoscut faptul că în perioada pandemiei s-au făcut concedieri în acest sector, 
dar aceasta nu este o scuză pentru practicile incorecte ale companiilor aeriene (neanunțarea în timp util a 
amânării/anulării zborului, proceduri anevoioase pentru plata despăgubirilor către clienți etc).  

În sensul celor prezentate mai sus, vă rugăm, domnule Președinte, să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Dacă ați luat decizia de a efectua controale la companiile aeriene care în ultima perioadă au înregistrat 

nereguli majore în operarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și care sunt aceste companii? 
2. Ce sancțiuni ați aplicat și care au fost companiile sancționate? 
3. Care sunt motivele pe care companiile aeriene le invocă, pentru amânarea și/sau anulerea unor zboruri și de 

ce călătorii nu sunt anunțați din timp?  
Solicit răspuns scris.         Deputat 
Vă mulțumesc!      Lilian Scripnic 

*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
      domnului George Dumitru Dorobanțu, director general al Companiei Naționale Aeroporturi  
      București 

Crize ale haosului din Aeroportul Otopeni 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule director general, 
În contextul ridicării restricțiilor de circulație și a intensificării călătoriilor pe calea aeriană, aeroporturile și 

companiile aeriene din întreaga lume au ajuns în situația de a nu mai putea face față fluxului de călători. Zilnic sunt 
mii de zboruri amânate și/sau anulate, iar în aeroporturi oamenii trebuie să înfrunte aglomerația și cozile la posturile 
de check-in, la cele de securitate, la punctele de verificare a documentelor, la bagaje etc. Cea mai importantă cauză 
care generează aceste disfuncționalități este decizia luată de către operatorii aeroportuari în perioada pandemiei de a 
reduce din personal. Se pare că Aeroportul Internațional Henri Coandă nu face excepție, existând mari dificultăți în 
gestionarea zborurilor, iar concedierile făcute în pandemie se dovedesc acum cât de dăunătoare au fost pentru acest 
sector. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Câți angajați ai Aeroportului Internațional Henri Coandă au fost concediați în anii 2020 și 2021? 
2. Având în vedere că, potrivit unor estimări aceste probleme vor persista în aviația civilă o perioadă cuprinsă 

între 12 și 18 luni, care vor fi măsurile pe termen scurt și mediu, pe care le veți lua pentru buna funcționare a 
Aeroportului Internațional Henri Coandă? 

3. În afară de criza de personal, ce alte cauze ați identificat ca fiind la baza blocajelor care se creează în 
Aeroport? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!          Deputat 

Lilian Scripnic 
*** 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al Guvernului României 
       domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 
Tehnologia reactoarelor nucleare modulare (SMR) 

Stimați domni,  
În ultimele luni de zile s-a discutat în spațiul public despre anunțul ministrului Energeiei cu privire la 

parteneriatul SUA – România (Colaborare a firmelor NuScale – Nuclearelectrica) privind instalarea în România a 
unor centrale care să folosească tehnologia reactoarelor modulare nucleare de mici dimensiuni (SMR = Small 
Modular Reactor) ca și posibilă soluție pentru a contracara criza energetică generată de contextul geopolitic existent. 

„România va deveni o ţară independentă energetic şi prin amplasarea primului reactor modular de mici 
dimensiuni (SMR) din Europa! Compania americană NuScale Power şi Societatea Naţională Nuclearelectrica din 
România au convenit să colaboreze în vederea amplasării unei centrale cu reactoare SMR” – Virgil Popescu 

Între timp, în urma summitului G7, atât domnul președinte Klaus Iohannis, precum și domnul prim-ministru 
Nicolae Ciucă au salutat demersurile și finanțarea de către partenerii americani cu 14 milioane de dolari pentru 
“etapa preliminară a studiilor de inginerie și proiectare” a SMR-urilor din România. Având în vedere următoarele 
aspecte: 

1. Tehnologia SMR nu este aprobată de către Agenția Internațională de Energie Atomica (IEIA). 
2. Cei de la NuScale nu au un modul funcțional existent, în SUA fiind programată construirea unor reactoare 

de testare în 2029-2030 în statul Idaho (și încă nu dețin toate aprobările). 
3. SMR-urile dispun de sisteme de izolare mai mici, mai puțin robuste decât reactoarele actuale. Fapt ce poate 

avea consecințe negative asupra siguranței, inclusiv o probabilitate mai mare de deteriorare din cauza exploziilor de 
hidrogen. 
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4. NuScale a declarat că speră ca la proiectele viitoare să fie eliminate unele norme obligatorii de siguranță la 
centralele nucleare!  

5. Cerințele NuScle, de a fi scutită de la unele reguli privind siguranța, au fost dur criticate în multe cercuri. 
6. Modelul reactorului nuclear NuScale de mici dimensiuni nu există decât pe hârtie. Documentația e 

momentan evaluată de U.S. Nuclear Regulatory Commission (1) (NRC) și a fost deja pusă la îndoială în repetate 
rânduri. 

7. Cheltuielile estimative pentru obiectivul din România depășesc 3 miliarde de euro. 
8. Între timp, în spațiul public circulă ideea cum că țara noastră este un poligon de testare a unei tehnologii 

experimentale. (Comparate cu testările nucleare din Polinezia Franceză din anii 60’-70’). 
Prin urmare, domnilor miniștri, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care sunt riscurile asumate în vederea dezvoltării unui astfel de amplasament? 
2. Care sunt beneficiile și cum au fost calculate în raport cu riscurile? 
3. Ce garanții avem cu privire la siguranța acestor module netestate? 
4. Cum comentați poziția NuScale de a reduce cerințele privind siguranța tehnologiei? 
5. Care sunt costurile suportate de bugetul României? Care sunt costurile suportate de către SUA/investitori 

privați în acest proiect? 
6. În proprietatea cui o să revină amplasamentul? Dacă vor fi mai mulți proprietari, care sunt aceștia și în ce 

procente? 
7. De când ne putem aștepta ca acest amplasament să funcționeze la capacitate nominală? 
8. Care este capacitatea de putere generată a acestui amplasament? 
9. Ce garanții avem că se va livra ceea ce se promite, având în vedere incertitudinea aceste tehnologii? 

10. Ce părere aveți despre faptul că nu există niciun model SMR funcțional în lume (singura “excepție” fiind un 
reactor de mici dimensiuni, dar nemodular, KLT-40S Akademik Lomonosov)? 

11. Cum se justifică amplasarea acestui obiectiv la 10km de Municipiul Târgoviște în condițiile date? 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulțumesc,         Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Chestiunea declarațiilor de asumare a identității culturale române 
Stimate domnule ministru, 
Vă aduc la cunoștință dificultățile cu care se confruntă un număr mare de tineri etnici români din Sudul 

Basarabiei (regiunea Odesa, Ucraina) precum și părinții acestora, solicitanți de informații privind admiterea la 
instituțiile de învățământ superior din România din anul curent. 

Astfel, având în vedere că, pentru a fi admiși la studii universitare în Țară etnicilor români de pretutindeni li 
se solicită în mod obligatoriu să depună la dosarul de admitere declarația de asumare a identității culturale române 
(în conformitate cu art. 6 din Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni), în contextul 
războiului ruso-ucrainean tinerii români din regiunea Odesa au fost lipsiți de posibilitatea de a procesa declarația în 
cauză la Consulatul General al României la Odesa, acesta fiind evacuat încă la începutul lunii februarie, anul curent.  

În acest context, este extrem de necesară identificarea unei soluții cu privire la înlesnirea efectuării, 
înregistrării și eliberării declarațiilor de asumare a identității culturale române.  

În momentul de față au fost oferite variante extrem de ineficiente și costisitoare pentru tinerii din această 
regiune. Mai exact, s-a propus ca tinerii români, absolvenți ai școlilor din Sudul Basarabiei să se deplaseze la 
Consulatul General al României din Cernăuți (peste 1.000 – O MIE – de kilometri distanță, pe teritoriul Ucrainei, în 
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condiții de război), sau la Consulatul României din Slatina, regiunea Transcarpatică (peste 1.400 – O MIE PATRU 
SUTE – de kilometri distanță, pe teritoriul Ucrainei, în condiții de război).  

În teorie, o altă soluție, la fel de costisitoare și solicitantă, ar fi călătoria acestor câteva zeci de tineri etnici 
români din Basarabia Istorică (majoritatea covârșitoare fiind minori, sub 18 ani, care ar trebui să fie și însoțiți de un 
părinte), dornici să-și facă studiile în Țară, la București, la sediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. 
Astfel, constatăm iminența unei situații de excepție și de urgență, în care ar trebui, în mod normal, să intervină 
autoritățile de resort ale statului român, chiar și prin autosesizare, în conformitate cu obligațiile constituționale 
consacrate în Articolul 7 din Constituția României.  

Totodată, atragem atenția asupra faptului că în aceste condiții tinerii etnici români din Sudul Basarabiei sunt, 
pe cale de consecință, vădit discriminați, în comparație cu semenii lor din regiunile Cernăuți și Transcarpatică, cu 
privire la această condiționalitate legală (prezența fizică la consulatele României din Ucraina sau la sediul DRP din 
București, pentru o simplă semnătură olografă) invocată de conducerea CGR Odesa și DRP. Considerăm, că în 
condițiile în care absolvenții școlilor din regiunea Odesa se află în permanență în pericolul unei invazii armate a 
Federației Ruse, motiv pentru care a fost evacuat chiar și Consulatul General al României din Odesa, autoritățile de 
resort ale statului român ar trebui să găsească o soluție de rezolvare urgentă a acestei situații discriminatorii.  

Drept urmare, vă rog domnule ministru să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Dacă Ministerul Afacerilor Externe a inițiat un dialog și a desfășurat demersurile necesare pentru clarificarea 

situației și rezolvarea problemei etnicilor români din Sudul Basarabiei? 
2) Dacă este posibil ca Ministerul Afacerilor Externe să accepte perfectarea în regim online a declarațiilor de 

asumare a identității culturale românești pentru etnicii români, absolvenți ai școlilor din regiunea Odesa? 
3) În mod similar, dacă s-au întreprins acțiunile necesare pentru ca verificarea cunoștințelor de limbă română 

ale declaranților să poată fi efectuată în mod simplificat, pe orice platformă electronică de apeluri video, ținând cont 
de faptul că în prezent numeroase autorități publice locale și centrale desfășoară deja activități în regim online?  

 
Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Clarificare privind Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al 
ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii 

Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază 
nr. M.55/107/2.587/C/10.357/ 210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea 

examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică 
şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ 
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat 

profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare 
în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, 

cu modificările şi completările ulterioare 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit Ordinului mai sus menționat, în cuprinsul Anexei nr.1 la acesta, se regăsesc anumite categorii de boli, 

cu titlu de exemplu: 
Pct. III. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR, nr. crt. 40) - Hipertensiunea arterială esenţială: 

Gradul I, Gradul II, Gradul III; 
Pct. VIII. BOLI NEUROLOGICE – DISCOPATIILE, nr. crt. 107) - Faza I, Faza II, Faza III. 
Aceste exemple sunt printre cele mai reprezentative, deoarece se întâlnesc în ziua de azi la un număr tot mai 
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mare de oameni, potrivit statisticilor oficiale din România. 
Din conținutul acestui ordin, ar rezulta că pentru un candidat care urmează a fi chemat/rechemat/încadrat în 

rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu, o afecțiune ca cele pe care le-am enumerate mai sus, ar 
putea fi încadrată ca inaptitudine medicală.  

Din experiență, se știe că sunt cadre militare în activitate (chiar din cadrul M.Ap.N.) care au suferit sau suferă 
de același tip de afecțiune medicală ca una dintre cele mai sus amintite.  

Luând exemplul unei hernii de disc lombare operate, care s-ar încadra în baremul medical din Ordin, după 
perioada necesară refacerii de după operație, cadrele militare în activitate își pot continua activitatea fără a fi trecute 
în rezervă pe motive medicale. 

Având în vedere cele două exemple, anume – cel de chemare/rechemare în rândul cadrelor militare și – cel al 
cadrelor militare în activitate, prin raportare la aceeași problemă medicală, analizată din perspectiva aceluiași 
instrument standard – respectiv baremul medical din ordinul nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, când, 
în cazul celui chemat/rechemat în activitate, afecțiunea medicală ar putea fi considerată și stabilită ca inaptitudine 
medicală, iar în cazul cadrelor militare în activitate să nu fie considerată și stabilită ca inaptitudine militară (în caz 
contrar ar conduce automat la trecerea lor în rezervă), potrivit interpretării baremului medical se poate ajunge în 
situația unei discriminări, lucru care ar constitui o piedică în continuarea demersurilor pentru reîncadrarea în rândul 
cadrelor militare. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să dispuneți de urgență o anchetă pentru clarificarea următoarelor 
aspecte: 

1. Dacă la elaborarea, respectiv actualizarea Ordinului a fost consultat și Ministerul Sănătății, în calitatea sa de 
organ de specialitate al administrației publice centrale și autoritate centrală în domeniul asistenței de sănătate 
publică. 

2. Dacă la elaborarea/ actualizarea Ordinului s-au avut în vedere aspecte ca cele mai sus prezentate de natură să 
genereze situații posibil discriminatorii. 

3. Dacă aveți în vedere actualizarea într-un timp cât mai scurt a Ordinului astfel încât să fie identificate și 
eliminate situațiile discriminatorii. 

4. Dacă până la această dată, cu ocazia derulării unor procese de selecție pentru chemarea/ rechemarea în 
activitate în rândul cadrelor militare, organizate în unități aparținând Ministerului Apărării Naționale, au fost 
identificate situații în urma cărora, prin aplicarea baremelor medicale din Ordin, au fost candidați declarați ca fiind 
INAPȚI cel puțin pentru unul din cele două diagnostice prezentate în preambul (Hipertensiune arterială sau 
Discopatie), și dacă da, ce măsuri s-au luat pentru eliminarea discriminării ce rezultă din aplicarea baremului în 
cazul unui candidat față de al unui cadru militar în activitate. 

Solicit răspuns scris atât cu privire la demersurile întreprinse pentru clarificarea aspectelor de mai sus cât și a 
întrebărilor regăsite în acestea. 

Cu deosebit respect,        Deputat 
Sebastian Ilie-Suciu 

*** 
Adresată omnul Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

Clarificare privind Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, 

al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii 
Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază 
nr. M.55/107/2.587/C/10.357/ 210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea 
examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică 
şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ 
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat 
profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare 
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în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit Ordinului mai sus menționat, în cuprinsul Anexei nr.1 la acesta, se regăsesc anumite categorii de boli, 

cu titlu de exemplu: 
Pct. III. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR, nr. crt. 40) - Hipertensiunea arterială esenţială: 

Gradul I, Gradul II, Gradul III; 
Pct. VIII. BOLI NEUROLOGICE – DISCOPATIILE, nr. crt. 107) - Faza I, Faza II, Faza III. 
Aceste exemple sunt printre cele mai reprezentative, deoarece se întâlnesc în ziua de azi la un număr tot mai 

mare de oameni, potrivit statisticilor oficiale din România. 
Din conținutul acestui ordin, ar rezulta că pentru un candidat care urmează a fi chemat/rechemat/încadrat în 

rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu, o afecțiune ca cele pe care le-am enumerate mai sus, ar 
putea fi încadrată ca inaptitudine medicală.  

Din experiență, se știe că sunt cadre militare în activitate (chiar din cadrul M.A.I.) care au suferit sau suferă de 
același tip de afecțiune medicală ca una dintre cele mai sus amintite.  

Luând exemplul unei hernii de disc lombare operate, care s-ar încadra în baremul medical din Ordin, după 
perioada necesară refacerii de după operație, cadrele militare în activitate își pot continua activitatea fără a fi trecute 
în rezervă pe motive medicale. 

Având în vedere cele două exemple, anume – cel de chemare/rechemare în rândul cadrelor militare și – cel al 
cadrelor militare în activitate, prin raportare la aceeași problemă medicală, analizată din perspectiva aceluiași 
instrument standard – respectiv baremul medical din ordinul nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, când, 
în cazul celui chemat/rechemat în activitate, afecțiunea medicală ar putea fi considerată și stabilită ca inaptitudine 
medicală, iar în cazul cadrelor militare în activitate să nu fie considerată și stabilită ca inaptitudine militară (în caz 
contrar ar conduce automat la trecerea lor în rezervă), potrivit interpretării baremului medical se poate ajunge în 
situația unei discriminări, lucru care ar constitui o piedică în continuarea demersurilor pentru reîncadrarea în rândul 
cadrelor militare. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să dispuneți de urgență o anchetă pentru clarificarea următoarelor 
aspecte: 

1. Dacă la elaborarea, respectiv actualizarea Ordinului a fost consultat și Ministerul Sănătății, în calitatea sa de 
organ de specialitate al administrației publice centrale și autoritate centrală în domeniul asistenței de sănătate 
publică. 

 2. Dacă la elaborarea/ actualizarea Ordinului s-au avut în vedere aspecte ca cele mai sus prezentate de natură să 
genereze situații posibil discriminatorii. 

3. Dacă aveți în vedere actualizarea într-un timp cât mai scurt a Ordinului astfel încât să fie identificate și 
eliminate situațiile discriminatorii. 

4. Dacă până la această dată, cu ocazia derulării unor procese de selecție pentru chemarea/ rechemarea în 
activitate în rândul cadrelor militare, organizate în unități aparținând Ministerului Afacerilor Interne, au fost 
identificate situații în urma cărora, prin aplicarea baremelor medicale din Ordin, au fost candidați declarați ca fiind 
INAPȚI cel puțin pentru unul din cele două diagnostice prezentate în preambul (Hipertensiune arterială sau 
Discopatie), și dacă da, ce măsuri s-au luat pentru eliminarea discriminării ce rezultă din aplicarea baremului în 
cazul unui candidat față de al unui cadru militar în activitate. 

   Solicit răspuns scris atât cu privire la demersurile întreprinse pentru clarificarea aspectelor de mai sus cât și a 
întrebărilor regăsite în acestea. 

Cu deosebit respect,       Deputat 
Sebastian Ilie-Suciu 
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Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul Guvernului României 
 

Premiul acordat lui David Popovici 
Stimate domnule prim-ministru, 
Succesul răsunător al lui David Popovici a făcut ocolul întregii lumi și, cu atât mai mult, trebuie răsplătit 

pentru consecvență și dedicarea de care a dat dovadă cu cât succesul său scoate din umbră imaginea întregii națiuni 
române. Dumneavoastră ați declarat într-una din ședințele de guvern faptul că David Popovici va fi premiat cu suma 
de 1 milion de lei, sumă alocată din fondul de rezervă. Pornind de la acest fapt, doresc să vă adresez următoarele 
întrebări: 

1. Cunoașteți faptul că domnul ministru Novak Eduard își arogă meritul pentru premierea lui David Popovici? 
Într-un articol apărut într-o agenție națională de știri, dânsul afirma că: „ ... acum s-a terminat ședința de Guvern şi 
mă bucur că vocea mea a fost ascultată în consens de toți colegii mei, cărora le mulțumesc foarte mult.” 

2. Care este punctul domniei voastre de vedere asupra faptului că premiul a fost acordat în Euro, ci nu în Lei ? 
Vă readuc aminte că dreptul de a avea monedă proprie este un drept câștigat cu sângele înaintașilor noștri.  

Vă rog respectuos să binevoiți să-mi comunicați în scris răspunsul la întrebările adresate. 
Cu deosebită considerație,              

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 

 
Premiul acordat lui David Popovici 

Stimate domnule ministru, 
Succesul răsunător al lui David Popovici a făcut ocolul întregii lumi și, cu atât mai mult, trebuie răsplătit 

pentru consecvență și dedicarea de care a dat dovadă, cu cât succesul său scoate din umbră imaginea întregii națiuni 
române. Ca reacție la acest succes, într-una din ședințele de guvern a fost stabilit ca David Popovici să fie premiat 
cu suma de 1 milion de lei. În acest sens, vă rog frumos să binevoiți să-mi răspundeți la câteva întrebări:  

1. Ați menționat în timpul premierii lui David Popovici faptul că: „... Guvernul a înțeles că sportul este 
important pentru România şi cât voi conduce acest minister, sportul va fi o prioritate. Din prima clipă în care am 
preluat acest minister am spus că înotul trebuie să fie un sport prioritar. ...”. În acest sens, de la primirea fotoliului 
de ministru și până în prezent, câte inițiative de sprijinire a înotătorilor de performanță ați avut ? 

2. Puteți menționa cine a avut inițiativa premierii lui David Popovici? 
3. Puteți menționa cum a fost stabilită valoarea premiului? 
4. Puteți menționa cum a fost stabilită acordarea premiului în EURO, ci nu în LEI? 
5. Puteți menționa la ce curs valutar a fost făcută conversia premiului?  
Vă rog respectuos să binevoiți să-mi comunicați în scris răspunsurile la întrebările adresate. 
Cu deosebită considerație,              

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
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Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul Guvernului României 
 

Clarificarea privind demersuri ale C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. în litigiul  
cu un fost membru al Directoratului Companiei 

Stimate domnule prim-ministru, 
Potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al Curții de Apel BUCUREŞTI - Informaţii dosar (just.ro) 

(https://portal.just.ro/), în ceea ce privește litigiul dintre C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. și un fost membru al 
Directoratului C.N.T.E.E., respectiv domnul VĂDUVA Constantin, se menționează: 

“01.04.2020 

Ora estimata: 09:00 
Complet: S6 Completul 19A 
Tip solutie: Nefondat 
Solutia pe scurt: Respinge apelul formulat de apelantul-reclamant Văduva Constantin împotriva sentinţei 

civile nr. 3287/31.10.2018 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 43557/3/2017, 
în contradictoriu cu intimata-pârâtă Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A., 
ca nefondat. Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant al apelantei-pârâte Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A., invocată de intimatul-reclamant Văduva Constantin, ca 
neîntemeiată. Admite excepţia tardivităţii formulării apelului de către apelanta-pârâtă Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A., invocată de intimatul-reclamant Văduva Constantin. 
Respinge apelul formulat de apelanta-pârâtă Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
”Transelectrica” S.A. împotriva sentinţei civile nr. 3287/31.10.2018 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secția a 
VI-a Civilă în dosarul nr. 43557/3/2017, în contradictoriu cu intimatul-reclamant Văduva Constantin, ca tardiv 
formulat. Respinge cererea apelantului-reclamant Văduva Constantin de obligare a intimatei-pârâte Compania 
Naţională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A. la plata cheltuielilor de judecată în propriul 
apel, ca neîntemeiată. Respinge cererea apelantei-pârâte Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
”Transelectrica” S.A. de obligare a intimatului-reclamant Văduva Constantin la plata cheltuielilor de judecată în 
propriul apel, ca neîntemeiată. Obligă apelanta-pârâtă Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
”Transelectrica” S.A. la plata către intimatul-reclamant Văduva Constantin a sumei de 2.000 de lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată în apelul declarat de apelanta-pârâtă. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la 
comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă 
publică astăzi, 01 aprilie 2020. 

Document: Hotarâre  253/2020  01.04.2020 
 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să dispuneți de urgență o anchetă pentru clarificarea următoarelor 
aspecte: 

1. Dată fiind calitatea pe care a avut-o domnul VĂDUVA Constantin, respectiv de membru al Directoratului 
C.N.T.E.E., vă rog să-mi comunicați dacă în acest dosar au fost litigii cu privire la drepturile pentru remunerația ca 
membru al Directoratului C.N.T.E.E.  

2. Dacă litigiul a avut ca obiect drepturile pentru remunerația ca membru al Directoratului C.N.T.E.E., care este 
suma totală cerută de către domnul VĂDUVA Constantin și, prin urmare, potrivit soluției instanței, suma pe care 
C.N.T.E.E. va trebui să o achite acestuia.  

3. Dat fiind faptul că soluția instanței s-a bazat pe tardivitatea formulării apelului de către C.N.T.E.E., dacă la 
nivelul Companiei au fost întreprinse demersuri privind identificarea cauzelor, respectiv a persoanelor care au 
condus la tardivitate. 

4. Dacă aveți în vedere informarea instituțiilor abilitate ale statului cu privire la această problemă identificată. 
 Solicit răspuns în scris atât cu privire la demersurile întreprinse pentru clarificarea aspectelor de mai sus, cât 
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și pentru întrebările regăsite în acestea. 
Cu deosebit respect,     Deputat 

Sebastian Ilie-Suciu 
*** 

Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Se încearcă mușamalizarea de către Parchet a actelor de violență petrecute la Școala gimnazială ”Decebal” 
din Craiova, la data de 23 mai 2022 ? 

Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, 

deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt 

reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului 
deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de domnul Anuțian Pangica, cu privire la acte de 
violență presupus a fi fost săvârșite în Școala ”Decebal” din municipiul Craiova la data de 23.05.2022, asupra fiului 
său minor, Pangica Anuțian-Ionuț-Rareș, elev în clasa a II-a B, de către o colegă de clasă, M.I., practicantă de 
karate. 

Copilul, în vârstă de 8 ani, a fost agresat grav, prin împingere sau lovire directă, împrejurările nefiind 
elucidate, fiindu-i spartă arcada sprâncenei în adâncime de 1 cm, prin lovire puternică cu sau de corpuri dure, în 
intervalul dintre o oră susținută de învățătoare și ora de engleză, actul de violență fiind produs, din câte se pare, în 
fața învățătoarei.  

Problema este că, din spusele tatălui, copilul a fost ținut în clasă timp de o oră într-o baltă de sânge, aproape 
inconștient, fără să fie anunțată Salvarea.  

Tatăl copilului a susținut că profesoara C. M. și-a predat liniștită lecția de engleză, cu învățătoarea B. D-R. în 
clasă, în timp ce copilul a fost lăsat în agonie pe ultima bancă, cele două cadre didactice considerând în tot acest 
timp că incidentul ”nu este grav”. Abia ulterior, după o oră, au anunțat familia minorului. 

În acest timp, din informațiile tatălui, un alt copil țipa îngrozit: ”e plin de sânge, chemați Salvarea”, iar cadrele 
didactice au refuzat și au încercat să îl bandajeze în clasă. 

Minorul a fost dus la Urgență de tatăl său, cu taxi, ”în stare gravă, plin de sânge, amețit și îngălbenit la față”, 
după cum ne-a relatat acesta. 

Plaga contuză în ”T” întors, cu laturi de 1x1 cm, a fost suturată cu 3 copci și pansată. 
Două zile mai târziu, minorul a manifestat sechele, micționând involuntar și având scăpări de memorie de 

scurtă durată. 
Părintele lui susține că a avut o discuție cu tatăl agresoarei, care ar fi afirmat că regretă incidentul, dar l-ar fi 

avertizat că ”dacă ar fi fost invers, ar fi ieșit mai rău”. 
Acesta afirmă că mulți copii vor să se transfere din clasa respectivă, de teama aceleiași agresoare, care nu ar fi 

la prima astfel de abatere.  
Într-o știre apărută la o lună după incident, pe data de 24 iunie 2022 pe canalul local Oltenia TV, intitulată 

”Elev împins pe scări de o colegă”, s-a afirmat că minorul ar fi fost împins și s-ar fi lovit cu capul de scări, iar fetița 
agresoare s-ar fi ales cu media scăzută la purtare, directoarea adjunctă susținând că s-a aplicat ”sancțiunea bine” cu 
mustrare scrisă. 

Tatăl minorului nu crede varianta ”împingerii pe scări”, susținând că elevii se aflau la parter. 
De aceea, pentru a se elucida cele întâmplate, tatăl minorului agresat a susținut că i-a cerut directorului școlii 

să pună la dispoziție probele video, însă acesta l-ar fi refuzat, între timp, părinții lui Rareș se tem că între timp aceste 
probe au fost distruse intenționat. 
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La rândul său, Poliția municipiului Craiova a deschis un dosar penal, înregistrat cu nr. 650235 / 2022, iar la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu nr. 3784/P/2022.  

În mod cel puțin ciudat, peste doar câteva zile acest dosar a fost clasat, motivul care a fost adus la cunoștina 
familiei victimei fiind sec: ”Lipsă probe”.  

Într-o clasă plină de copii, cu cel puțin două cadre didactice implicate și înregistrări video de supraveghere, 
greu de crezut că nu au fost găsite probe, iar viteza cu care s-a dispus închiderea cazului apare cel puțin suspectă.  

Ale cui interese să le servească Poliția Craiova și Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, acționând cu 
atâta cinism pentru a mușamaliza violența asupra minorului? 

Părintele copilului a venit în audiență parlamentară și cere redeschiderea cazului, reclamând că Poliția ar fi 
refuzat să analizeze probele video înregistrate în școală și să ia în considerare Certificatul medico-legal nr. 664/A2 
din 24.05.2022, prin care s-au constatat leziunile de violență datând din 23.05.2022, gravitatea medico-legală fiind 
de 6-7 zile de îngrijiri medicale.  

Părintele crede că actul de constatare medico-legală nu a ajuns la dosarul de cercetare închis fulgerător, iar cu 
privire la probele video acesta susține că directorul școlii, prof. T. M., a afirmat, la data de 21.06.2022, în fața 
acestuia și a soției sale, dar și a șefului Secției 5 de Poliție Craiova, că nu a depus probele video la dosarul de 
cercetare penală. 

Tatăl minorului bănuiește că fiul său a fost lovit cu intenție, iar directorul școlii refuză cu bună știință să îi 
pună la dispoziție imaginile capturate de camerele de supraveghere. 

Întrebări similare și le pune cu privire la conduita organelor de cerecetare penală. 
Față de cele prezentate, în calitate de reprezentant ales al Poporului român, având îndatorirea de a acţiona în 

interesul naţiunii şi al locuitorilor din circumscripţia electorală pe care o reprezint, în temeiul dreptului de control 
parlamentar prevăzut de lege, prin prezenta, vă solicit să ne răspundeți dacă în Dosarul de cercetare penală 
înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu nr. 3784/P/2022: 

1. S-au citat și/sau audiat cadre didactice din școală ? 
2.  S-au citat și/sau audiat minori prezenți la fața locului ? 
3. S-au administrat proba video cu imaginile capturate de camerele de supraveghere video la momentul 

producerii incidentului ? Dacă nu, care este motivul ? 
4.  S-a administrat proba cu înscrisuri, respectiv, dacă a fost luat în considerare Certificatul medico-legal nr. 

664/A2 din 24.05.2022, emis de Institutul de Medicină Legală Craiova, prin care s-au constatat leziunile de violență 
datând posibil din 23.05.2022, cu 6-7 zile de îngrijiri medicale ? 

5.  Există vreo legătură, de orice fel, între lucrătorii care au efectuat cercetări în dosarul mai sus menționat sau 
oricare dintre superiorii acestora și vreunul dintre membrii familiei minorei agresoare, de natură să influențeze 
obiectivitatea și profesionalismul cercetărilor ? 

6. Pe ce dată s-a înregistrat sesizarea prin care s-a deschis Dosarul de cercetare nr. 650235 / 2022, respectiv nr. 
3784/P/2022 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova ? 

7. Pe ce dată și din ce motiv s-a închis cercetarea în dosarul cu nr. de mai sus și s-a dispus clasarea cauzei ? 
8. Ce probe s-au administrat efectiv în foarte scurta perioadă de cercetare ? 
9. Familiei victimei i s-a adus oficial la cunoștință Rechizitoriul din dosar, cu propunerea de clasare, spre a 

putea formula contestație ? Dacă nu, de ce ? 
Solicit răspuns scris și oral.        Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Se încearcă mușamalizarea de către Poliție a actelor de violență petrecute la Școala gimnazială ”Decebal” din 
Craiova, la data de 23 mai 2022? 

Domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, 

deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 
Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt 

reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului 
deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de domnul Anuțian Pangica, cu privire la acte de 
violență presupus a fi fost săvârșite în Școala”Decebal” din municipiul Craiova la data de 23.05.2022, asupra fiului 
său minor, Pangica Anuțian-Ionuț-Rareș, elev în clasa a II-a B, de către o colegă de clasă, M.I., practicantă de 
karate. 

Copilul, în vârstă de 8 ani, a fost agresat grav, prin împingere sau lovire directă, împrejurările nefiind 
elucidate, fiindu-i spartă arcada sprâncenei în adâncime de 1 cm, prin lovire puternică cu sau de corpuri dure, în 
intervalul dintre o oră susținută de învățătoare și ora de engleză, actul de violență fiind produs, din câte se pare, în 
fața învățătoarei.  

Problema este că, din spusele tatălui, copilul a fost ținut în clasă timp de o oră într-o baltă de sânge, aproape 
inconștient, fără să fie anunțată Salvarea.  

Tatăl copilului a susținut că profesoara C. M. și-a predat liniștită lecția de engleză, cu învățătoarea B. D-R. în 
clasă, în timp ce copilul a fost lăsat în agonie pe ultima bancă, cele două cadre didactice considerând în tot acest 
timp că incidentul ”nu este grav”. Abia ulterior, după o oră, au anunțat familia minorului. 

În acest timp, din informațiile tatălui, un alt copil țipa îngrozit: ”e plin de sânge, chemați Salvarea”, iar cadrele 
didactice au refuzat și au încercat să îl bandajeze în clasă. 

Minorul a fost dus la Urgență de tatăl său, cu taxi, ”în stare gravă, plin de sânge, amețit și îngălbenit la față”, 
după cum ne-a relatat acesta. 

Plaga contuză în ”T” întors, cu laturi de 1x1 cm, a fost suturată cu 3 copci și pansată. 
Două zile mai târziu, minorul a manifestat sechele, micționând involuntar și având scăpări de memorie de 

scurtă durată. 
Părintele lui susține că a avut o discuție cu tatăl agresoarei, care ar fi afirmat că regretă incidentul, dar l-ar fi 

avertizat că ”dacă ar fi fost invers, ar fi ieșit mai rău”. 
Acesta afirmă că mulți copii vor să se transfere din clasa respectivă, de teama aceleiași agresoare, care nu ar fi 

la prima astfel de abatere.  
Într-o știre apărută la o lună după incident, pe data de 24 iunie 2022 pe canalul local Oltenia TV, intitulată 

”Elev împins pe scări de o colegă”, s-a afirmat că minorul ar fi fost împins și s-ar fi lovit cu capul de scări, iar fetița 
agresoare s-ar fi ales cu media scăzută la purtare, directoarea adjunctă susținând că s-a aplicat ”sancțiunea bine” cu 
mustrare scrisă. 

Tatăl minorului nu crede varianta ”împingerii pe scări”, susținând că elevii se aflau la parter. 
De aceea, pentru a se elucida cele întâmplate, tatăl minorului agresat a susținut că i-a cerut directorului școlii 

să pună la dispoziție probele video, însă acesta l-ar fi refuzat, între timp, părinții lui Rareș se tem că între timp aceste 
probe au fost distruse intenționat. 

La rândul său, Poliția municipiului Craiova a deschis un dosar penal, înregistrat cu nr. 650235 / 2022, iar la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu nr. 3784/P/2022.  

În mod cel puțin ciudat, peste doar câteva zile acest dosar a fost clasat, motivul care a fost adus la cunoștina 
familiei victimei fiind sec: ”Lipsă probe”.  
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Într-o clasă plină de copii, cu cel puțin două cadre didactice implicate și înregistrări video de supraveghere, 
greu de crezut că nu au fost găsite probe, iar viteza cu care s-a dispus închiderea cazului apare cel puțin suspectă.  

Ale cui interese să le servească Poliția Craiova și Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, acționând cu 
atâta cinism pentru a mușamaliza violența asupra minorului? 

Părintele copilului a venit în audiență parlamentară și cere redeschiderea cazului, reclamând că Poliția ar fi 
refuzat să analizeze probele video înregistrate în școală și să ia în considerare Certificatul medico-legal nr. 664/A2 
din 24.05.2022, prin care s-au constatat leziunile de violență datând din 23.05.2022, gravitatea medico-legală fiind 
de 6-7 zile de îngrijiri medicale.  

Părintele crede că actul de constatare medico-legală nu a ajuns la dosarul de cercetare închis fulgerător, iar cu 
privire la probele video acesta susține că directorul școlii, prof. T. M., a afirmat, la data de 21.06.2022, în fața 
acestuia și a soției sale, dar și a șefului Secției 5 de Poliție Craiova, că nu a depus probele video la dosarul de 
cercetare penală. 

Tatăl minorului bănuiește că fiul său a fost lovit cu intenție, iar directorul școlii refuză cu bună știință să îi 
pună la dispoziție imaginile capturate de camerele de supraveghere. 

Întrebări similare și le pune cu privire la conduita organelor de cerecetare penală. 
Față de cele prezentate, în calitate de reprezentant ales al Poporului român, având îndatorirea de a acţiona în 

interesul naţiunii şi al locuitorilor din circumscripţia electorală pe care o reprezint, în temeiul dreptului de control 
parlamentar prevăzut de lege, prin prezenta, vă solicit să ne răspundeți dacă în Dosarul de cercetare penală 
înregistrat cu nr. 650235 / 2022, iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu nr. 3784/P/2022: 

1. S-au citat și/sau audiat cadre didactice din școală ? 
2.  S-au citat și/sau audiat minori prezenți la fața locului ? 
3. S-au administrat proba video cu imaginile capturate de camerele de supraveghere video la momentul 

producerii incidentului ? Dacă nu, care este motivul ? 
4.  S-a administrat proba cu înscrisuri, respectiv, dacă a fost luat în considerare Certificatul medico-legal nr. 

664/A2 din 24.05.2022, emis de Institutul de Medicină Legală Craiova, prin care s-au constatat leziunile de violență 
datând posibil din 23.05.2022, cu 6-7 zile de îngrijiri medicale ? 

5.  Există vreo legătură, de orice fel, între lucrătorii care au efectuat cercetări în dosarul mai sus menționat sau 
oricare dintre superiorii acestora și vreunul dintre membrii familiei minorei agresoare, de natură să influențeze 
obiectivitatea și profesionalismul cercetărilor ? 

6. Pe ce dată s-a înregistrat sesizarea prin care s-a deschis Dosarul de cercetare nr. 650235 / 2022, respectiv nr. 
3784/P/2022 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova ? 

7. Pe ce dată și din ce motiv s-a închis cercetarea în dosarul cu nr. de mai sus și s-a dispus clasarea cauzei ? 
8. Ce probe s-au administrat efectiv în foarte scurta perioadă de cercetare ? 
9. Familiei victimei i s-a adus oficial la cunoștință Rechizitoriul din dosar, cu propunerea de clasare, spre a 

putea formula contestație ? Dacă nu, de ce ? 
Solicit răspuns scris și oral.       Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Actele de violență școlară petrecute în data de 23 mai 2022  
la Școala gimnazială ”Decebal” din municipiul Craiova 

Stimate domnule ministru, 
În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, 

deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 
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Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt 
reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului 
deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de domnul Anuțian Pangica, cu privire la acte de 
violență presupus a fi fost săvârșite în Școala ”Decebal” din municipiul Craiova la data de 23.05.2022, asupra fiului 
său minor, Pangica Anuțian-Ionuț-Rareș, elev în clasa a II-a B, de către o colegă de clasă, M.I., practicantă de 
karate. 

Copilul, în vârstă de 8 ani, a fost agresat grav, prin împingere sau lovire directă, împrejurările nefiind 
elucidate, fiindu-i spartă arcada sprâncenei în adâncime de 1 cm, prin lovire puternică cu sau de corpuri dure, în 
intervalul dintre o oră susținută de învățătoare și ora de engleză, actul de violență fiind produs, din câte se pare, în 
fața învățătoarei.  

Problema este că, din spusele tatălui, copilul a fost ținut în clasă timp de o oră într-o baltă de sânge, aproape 
inconștient, fără să fie anunțată Salvarea.  

Tatăl copilului a susținut că profesoara C. M. și-a predat liniștită lecția de engleză, cu învățătoarea B. D-R. în 
clasă, în timp ce copilul a fost lăsat în agonie pe ultima bancă, cele două cadre didactice considerând în tot acest 
timp că incidentul ”nu este grav”. Abia ulterior, după o oră, au anunțat familia minorului. 

În acest timp, din informațiile tatălui, un alt copil țipa îngrozit: ”e plin de sânge, chemați Salvarea”, iar cadrele 
didactice au refuzat și au încercat să îl bandajeze în clasă. Minorul a fost dus la Urgență de tatăl său, cu taxi, ”în 
stare gravă, plin de sânge, amețit și îngălbenit la față”, după cum ne-a relatat acesta. 

Plaga contuză în ”T” întors, cu laturi de 1x1 cm, a fost suturată cu 3 copci și pansată. 
Două zile mai târziu, minorul a manifestat sechele, micționând involuntar și având scăpări de memorie de 

scurtă durată. 
Părintele lui susține că a avut o discuție cu tatăl agresoarei, care ar fi afirmat că regretă incidentul, dar l-ar fi 

avertizat că ”dacă ar fi fost invers, ar fi ieșit mai rău”. Acesta afirmă că mulți copii vor să se transfere din clasa 
respectivă, de teama aceleiași agresoare, care nu ar fi la prima astfel de abatere.  

Într-o știre apărută la o lună după incident, pe data de 24 iunie 2022 pe canalul local Oltenia TV, intitulată 
”Elev împins pe scări de o colegă”, s-a afirmat că minorul ar fi fost împins și s-ar fi lovit cu capul de scări, iar fetița 
agresoare s-ar fi ales cu media scăzută la purtare, directoarea adjunctă susținând că s-a aplicat ”sancțiunea bine” cu 
mustrare scrisă. 

Tatăl minorului nu crede varianta ”împingerii pe scări”, susținând că elevii se aflau la parter. 
De aceea, pentru a se elucida cele întâmplate, tatăl minorului agresat a susținut că i-a cerut directorului școlii 

să pună la dispoziție probele video, însă acesta l-ar fi refuzat, între timp, părinții lui Rareș se tem că între timp aceste 
probe au fost distruse intenționat. 

La rândul său, poliția municipiului Craiova a deschis un dosar penal, înregistrat cu nr. 650235 / 2022, iar la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu nr. 3784/P/2022.  

În mod cel puțin ciudat, peste doar câteva zile acest dosar a fost clasat, motivul care a fost adus la cunoștina 
familiei victimei fiind sec: ”Lipsă probe”.  

Într-o clasă plină de copii, cu cel puțin două cadre didactice implicate și înregistrări video de supraveghere, 
greu de crezut că nu au fost găsite probe, iar viteza cu care s-a dispus închiderea cazului apare cel puțin suspectă.  

Ale cui interese să le servească poliția Craiova și Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, acționând cu 
atâta cinism pentru a mușamaliza violența asupra minorului? 

Părintele copilului a venit în audiență parlamentară și cere redeschiderea cazului, reclamând că Poliția ar fi 
refuzat să analizeze probele video înregistrate în școală și să ia în considerare Certificatul medico-legal nr. 664/A2 
din 24.05.2022, prin care s-au constatat leziunile de violență datând din 23.05.2022, gravitatea medico-legală fiind 
de 6-7 zile de îngrijiri medicale.  
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Părintele crede că actul de constatare medico-legală nu a ajuns la dosarul de cercetare închis fulgerător, iar cu 
privire la probele video acesta susține că directorul școlii, prof. T. M., a afirmat, la data de 21.06.2022, în fața 
acestuia și a soției sale, dar și a șefului Secției 5 de Poliție Craiova, că nu a depus probele video la dosarul de 
cercetare penală. 

Tatăl minorului bănuiește că fiul său a fost lovit cu intenție, iar directorul școlii refuză cu bună știință să îi 
pună la dispoziție imaginile capturate de camerele de supraveghere. 

Față de cele prezentate, în calitate de reprezentant ales al Poporului român, având îndatorirea de a acţiona în 
interesul naţiunii şi al locuitorilor din circumscripţia electorală pe care o reprezint, în temeiul dreptului de control 
parlamentar prevăzut de lege, prin prezenta, vă solicit să ne comunicați:  

1. Vi s-au adus la cunoștință actele de violență săvârșite în Școala ”Decebal” din Craiova la data de 
23.05.2022, asupra minorului P. A.I.R., elev în clasa a II-a? 

2. S-a demarat o cercetare internă cu privire la situația descrisă în conținutul prezentei, care să vizeze conduita 
minorei M.I., a cadrelor didactice implicate și respectarea regulamentului școlar ? Dacă da, care sunt concluziile 
acesteia ? 

3. Au fost prelevate și salvate imaginile capturate de camerele de supraveghere video la momentul producerii 
incidentului ? Dacă da, au fost acestea transmise către organele de cercetare penală ? Mai sunt păstrate încă ? Pot fi 
puse la dispoziția părinților victimei, la cerere ? Dacă nu, care este motivul ? 

4.  Au fost cercetate disciplinar cadrele didactice care au evitat să anunțe Salvarea după ce au văzut starea 
critică a minorului ? Dacă nu, de ce ? 

5.  Au existat discuții ulterioare faptei cu părinții minorei agresoare ? Dacă nu, din ce motiv ? Dacă da, care au 
fost rezultatele sau concluziile acestora ? 

6. Au fost amenințate cadre didactice din școală sau alți elevi de către minora agresoare sau de membrii 
familiei acesteia, anterior sau ulterior incidentului din 23.05.2022 ?  S-a raportat de cineva o stare de îngrijorare din 
aceste motive ? 

Solicit răspuns scris și oral.       Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al Guvernului României 

 
Obligația de a stoca gaze naturale la un nivel minim de 80% pentru iarna următoare 

Stimate domnule prim-ministru, 
„Pieţele mondiale şi europene ale energiei traversează o perioadă tulbure, în special de la invadarea Ucrainei 

de către Rusia. Europa trebuie să ia măsuri rapide pentru a-şi asigura aprovizionarea cu energie în iarna următoare şi 
pentru a atenua presiunea pe care o resimt cetăţenii şi întreprinderile din cauza facturilor mari la energie.", a declarat 
comisarul pentru energie, Kadri Simson. În acest context, Comisia Europeană a inițiat o propunere legislativă prin 
care introduce obligaţia de a stoca gaze naturale la un nivel minim de 80% pentru iarna următoare şi de 90% pentru 
anii următori. Comisia a adoptat, de asemenea, o comunicare în care stabileşte ce opţiuni există pentru a se interveni 
pe piaţă la nivel european şi naţional. Parteneriatele UE cu ţările terţe pentru achiziţionarea colectivă de gaze 
naturale şi hidrogen pot să îmbunătăţească rezilienţa şi să reducă preţurile. O echipă comună de negociere condusă 
de Comisie ar urma să poarte discuţii cu furnizorii de gaze naturale şi să analizeze şi alte surse în afară de GNL. 
După Summitul de la Versailles, Comisia a votat o propunere legislativă prin care solicită statelor membre să se 
asigure că infrastructurile lor subterane de stocare a gazelor sunt umplute în proporţie de cel puţin 80% până la 1 
noiembrie 2022 şi de 90% în anii următori, cu obiective intermediare de atins în februarie şi octombrie. Operatorii 
siturilor de stocare ar trebui să raporteze autorităţilor naţionale nivelurile de umplere. Statele membre ar trebui să 
monitorizeze lunar nivelurile de umplere şi să prezinte Comisiei rapoarte în acest sens. Având în vedere aceste 
obligații asumate la nivel european de România vă solicit, domnule prim-ministru, să ne răspundeți punctual la 
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următoarele întrebări: 
- Care este stadiul actual al pregătirii sezonului rece la nivel național și pe județe (defalcat pe cele 6 depozite)? 

Anul trecut, la această întrebare am primit următorul răspuns din partea ministerului energiei: o cantitate de 2.294,5 
milioane metri cubi de gaz natural înmagazinat. Cât costă depozitarea gazului natural (în sistem de stat și privat)? 
Cu ce sume veți impulsiona activitatea Romgaz și OMV Petrom să umple aceste depozite având în vedere că ați 
diminuat constant sumele de care dispun aceste companii pentru investiții? Anul trecut au fost înmagazinate gaze 
într-un procent de 80% și am rămas cu 700 de mil. mc. în stoc, conform declarațiilor ministrului energiei, Virgil 
Popescu. Ce cheltuială a însemnat acest stoc rămas? Stocurile combinate de gaze ale țărilor UE sunt pline în 
proporție de aproape 57%, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe. Cu toate acestea, nivelurile de umplere variază 
de la o țara la alta, depozitele din Germania fiind umplute de 57%, față de 97% în Polonia și 39% în Ungaria, iar noi 
suntem la același nivel cu Ungaria care nu are resurse de gaze naturale! 

- În conferința de presă susținută la Vadu, ați fost întrebat dacă puteți garanta românilor că la iarnă vor avea 
gaz suficient. Care este procentul, dar și cantitatea de gaz natural înmagazinat în depozitele noastre la 01.07.2022? 

- Guvernul va renegocia capitolul energie din PNRR? Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,         

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor   

 
Insolvența firmelor românești 

Stimate domnule ministru, 
După 2 ani de pandemie, firmele românești sunt, în marea lor majoritate, vlăguite financiar. Inflația, creșterea 

necontrolată a prețurilor la energie și gaze au făcut - și vor continua să facă - victime pe bandă rulantă în sectoarele 
productive. Potrivit datelor statistice, cele mai multe victime sunt în sectorul comerțului, în servicii – HORECA și în 
construcții. 

Radiografia financiară a începutului de an indică o accentuare a problemelor de finanțare a business-ului, 
dublată de o adâncire a pierderilor financiare generate de creșterea costurilor logistice. 6 din 10 firme aflate în 
dificultate în prezent au legătură cu consumul, iar scăderea vânzărilor în volum completează tabloul provocărilor 
economice ale începutului de an. 

De la fabrici de pâine la producători de mobilă, subansamble din industrie sau firme din sectorul agricol (sere, 
ferme de animale, fabrici de prelucrare a produselor vegetale), creșterea costurilor operaționale le-a afectat puternic. 
În unele cazuri, triplarea prețurilor la energie și gaze, scumpirea semnificativă a motorinei și creșterea prețurilor 
materialelor de producție le-au trimis direct în incapacitate de plată. Pentru aceste firme, insolvența,  concordatul 
preventiv, în general reorganizarea business-ului și protejarea în fața creditorilor au devenit principalele coordonate 
de supraviețuire. În aceste condiții, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Câte firme și persoane fizice autorizate (PFA) s-au închis în prima jumătate a anului 2022 și care este 
pronosticul până la sfârșitul acestui an? 

2. Cât aproximați că va pierde bugetul statului român (suma pierdută din TVA) prin închiderea acestor firme?
  

Solicit răspuns în formă scrisă. 
Cu deosebită considerație,           Deputat  

Enachi Raisa 
*** 
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Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul Guvernului României   
 

OMV Petrom versus România 
Stimate domnule prim-ministru, 
OMV Petrom a obţinut un profit net de 2,86 miliarde de lei anul trecut, mai mare cu 122% faţă de anul 

anterior. Veniturile din vânzări au crescut cu 32%, până la 26 de miliarde de lei, potrivit unui comunicat al 
companiei. 

„Rezultatele noastre din 2021 sunt susţinute de un mediu de piaţă puternic pentru ţiţei, de utilizarea excelentă 
a activelor noastre şi de creşterea cererii pentru energie. Totuşi, rezultatul din exploatarea CCA EBIT excluzând 
elementele speciale se situează sub valoarea înregistrată în 2019. Mediul de piaţă cu preţuri ridicate la gazele 
naturale nu se reflectă în rezultatele noastre din cauza nivelului extrem de ridicat al taxării", a afirmat Christina 
Verchere, CEO al companiei. Contribuţia companiei la bugetul de stat s-a situat la un nivel-record de 12,3 miliarde 
de lei. „Această creştere a fost determinată, de asemenea, şi de taxarea gazelor naturale, care s-a triplat faţă de anul 
2020. Acest lucru s-a datorat unei diferenţe semnificative între preţul de referinţă al gazelor naturale şi preţul 
realizat. În consecinţă, regimul de taxare pentru producţia de gaze din România a devenit şi mai necompetitiv, 
semnificativ peste media europeană", a continuat Verchere.  

În aceste condiții, cu raportări de cifre amețitoare ca profituri, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Guvernul a negociat cu OMV Petrom reducerea de 0,25 bani din prețul carburantului la pompă? 
2. Ce a cerut în schimb OMV Petrom pentru acoperirea  acestei reduceri de profit? 
3. Dacă prețul la bursă are fluctuații, cum va verifica statul român această reducere? Sunteți sigur că prețul nu 

va mai crește în următoarele trei luni?  
Solicit răspuns în formă scrisă. 
Cu deosebită considerație,                  Deputat 

Enachi Raisa 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministerul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Clarificări despre retrocedarea terenurilor din județul Suceava, localitate Rădășeni 
 
Stimate domnule ministru, 
Mi-a fost adusă la cunoștință problema mai multor cetățeni din județul Suceava cu privire la o retrocedare a 

unor terenuri, proprietate personală, ce au intrat în posesia statului în urmă cu 10 ani.  
În perioada 2011-2018,  Asociația Somuzului, asociație ce luptă pentru dreptul de proprietate și administrare 

asupra terenurilor agricole și amenajărilor piscicole de pe raza comunei Rădășeni, județul Suceava, a obținut o 
hotărâre judecătorească împotriva Comisiei Județene de fond funciar, hotărâre care, ulterior, a devenit definitivă și 
irevocabilă. Prin această hotărâre, Comisia Județeană și Apele Române sunt obligate să restituie terenurile 
persoanelor care fuseseră proprietari inițiali. Ulterior, în anul 2019, hotărârea a fost dusă la executorul judecătoresc, 
instanța încuviințând executarea silită a Comisiei Județene, decizie contestată de Comisie în același an. Contestația 
Comisiei Județene a fost respinsă în primă instanță la data de 19.08.2020, apoi Comisia județeană a făcut apel, 
cererea de apel fiind respinsă de Tribunalul Suceava la data de 20.12.2021, hotărârea rămânând, astfel, definitivă. 

În data de 21 martie 2012, Președintele Consiliului Județean Suceava, dl. Gheorghe Flutur declara faptul că 
rezolvarea acestor probleme se putea face prin promovarea unei Hotărâri de Guvern. De asemenea, în declarația sa, 
acesta susținea că unii dintre cetățeni au și hotărâri judecătorești prin care sunt puși în posesie: 

”Din câte m-a informat domnul Prefect, probabil că va mai trebui dat un act normativ, pentru că Suceava are o 
situaţie cu totul aparte” a susținut in continuare domnul  Gheorghe Flutur.  
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Începând din data de 20.12.2021, pana în momentul actual, cetățenii din localitatea Rădășeni nu au primit 
niciun fel de răspuns la problemele cu care se confruntă.  

Prin urmare, stimate domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți, punctual, la următoarele întrebări:  
1. Având în vedere că există o sentință judecătoreasca definitivă, dată în anul 2021, privind retrocedarea 

terenurilor către locuitorii comunei Rădășeni din județul Suceava, vă rugăm să ne precizați data când aceasta va fi 
pusă în aplicare. 

2. Care sunt motivele pentru care cetățenilor comunei nu li s-au restituit proprietățile imediat după sentința 
judecătoreasca definitivă? 

Vă solicităm răspuns scris cu privire la cazul prezentat și măsurile dispuse, în conformitate cu art. 39 alin. 4 
din Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006. 

Cu mulțumiri,        Deputat  
Sebastian-Ilie Suciu 

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

Urmează un eveniment organizat de România, suntem pregătiți pentru acesta? 
Stimate domnule ministru, 
După cum știm cu toții, în perioada 5-10 iulie 2022, la București, vor avea loc Campionatele Europene de Înot 

pentru juniori, eveniment găzduit de Complexul Olimpic de Natație din Otopeni, județul Ilfov, o investiție realizată 
de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții. 

În urma unor informații venite din postările publice a unor consilieri locali din Otopeni, înțeleg că există 
semne de întrebare cu privire la posibilitatea desfășurării evenimentului în cele mai bune condiții.  

Așadar, domnule ministru, pentru a mă asigura că evenimentul găzduit de o localitate din judetul Ilfov, 
circumscripția electorală 25 pe care o reprezint, se va desfășura sub cele mai bune auspicii, doresc să îmi transmiteți 
următoarele: 

1. Circuitele de climatizare și de alimentare cu apă rece ale acestui complex funcționează la cote optime? 
2. Care a fost suma finală a investiției pentru Complexul Olimpic de Natație? 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 
Deputat 

Gianina Șerban 
*** 

 


