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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2022 
(Situaţia cuprinde datele la 30.09.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      2015 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 436 

– înregistrate în sesiunea extraordinară 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 109 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 365 

      423 

– votate  
 

     421    

             din care: - înaintate la Senat        35 

                            - în procedura de promulgare   35 

                            - promulgate** 236 

                            - respinse definitiv 115 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1588 

a) pe ordinea de zi 412 

b) la comisii  
 

1153 
 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 

3 

3) Desesizări 15 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 29 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 28 

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

 
  Cele 421 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      171 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   96 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                   16 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   59 de proiecte de legi 
                       250 de propuneri legislative 
:n care 
 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022 robarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

** În anul 2022 au fost promulgate 273 de legi, dintre care 37 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2022 

(Situaţia cuprinde datele la 30.09.2022)                                                                                     
 

Totalul iniţiativelor legislative      1621 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 109 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 26 

      35 

– votate  
 

     33    

             din care: - înaintate la Senat         7 

                            - în procedura de promulgare  13 

                            - promulgate*    3 

                            - respinse definitiv  10 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1588 

a) pe ordinea de zi 412 

b) la comisii  
 

1153 
 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 

3 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 29 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 28 

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

 
 

  Cele 33 de iniţiative legislative votate privesc: 
                        9 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                   1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   2 proiecte de legi 
                       24 de propuneri legislative 
ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 273 de legi, dintre care 270 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 
 

Şedinţa din ziua de marți, 27 septembrie 2022 
 
 

      
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 51 

 
  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         4               

7        

   - votate 7 
 

                      - la Senat   3 
 

                      - la promulgare   4 
 

 
 

Cele 7 iniţiative legislative votate privesc: 
   
2 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                               din care: 
                          1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                          1 proiect de lege  
               5 propuneri legislative 
   

 
 

Ives   
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D. Situaţia proiectelor de legi/propunerilor legislative 
adoptate de Camera Deputaţilor în săptămâna 26 – 30 septembrie 2022 

 
(ședința din 27 septembrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Ciprian-Constantin Șerban) 

 
 
 

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

1. PL-x 427/2022 - Lege privind declararea bujorului ca floare   naţională a României  
 

2. PL-x 461/2022 - Lege privind modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat  

 
3. PL-x 495/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății  
 

4. PL-x 525/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea 
art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative  

 
II. Proiecte de lege/propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și 

care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 
1. PL-x 441/2022 – Proiect de lege privind organizarea judiciară  

 
2. Pl-x 168/2022 - Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr. 1/2021 

(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 

 
3. Pl-x 156/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrative  
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

 
(situaţie la data de 4 octombrie 2022) 

 
 

În data de 07 septembrie 2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru 
cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2022, care  cuprinde 68 de proiecte de legi.  

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

 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
11 

 
5 

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

- înregistrate la BP: 

 
4 

  3 
0 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

4 
0 
0 
0 
 

Camera 
Deputaţilor:  

15 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

1 
14 
0 

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

0 
0 
0 
0 
 

Total: 26 5  

 
 

22 
  

 
4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                               ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
(situaţie la data de 04 octombrie 2022) 

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

    
Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 
PLx 

447/2022 
 

Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.307/2013 
pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul 
antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea 
Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui 
Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al 
ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 
2010.  

CD -  OZ 
Plen BUG   
S -   

Raport  
depus pe 
13.09.2022 
(371/R/2022) 

2 
PLx 

439/2022 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare 
- Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 
aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022. (poz. I-b-
14) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Finanţarea construcţiei unui nou Spital Regional de 
Urgenţă în Craiova, cu 807 de paturi. Spitalul va deveni 
un centru de nivel terţiar pentru reţeaua de spitale din 
regiunea de Sud-Vest (SV), ce va trata pacienţii critici şi 
cazurile ce necesită tehnologie şi expertiză de nivel înalt. 
Noul spital va înlocui şi va prelua paturile existente în 
Spitalul Clinic de Urgenţă. 

CD -  OZ 
Plen BUG   
S -   

Raport  
depus pe 
13.09.2022 
(375/R/2022) 

3 PLx 
443/2022 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare 
pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat 
la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a Acordului privind 
asistenţa financiară nerambursabilă (Prima finanţare 
programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere 
verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de 
administrator al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare 
privind Bunurile Publice Globale, semnat la Bucureşti la 
19 iulie 2022. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
BIRD, în valoare de 600 milioane de euro şi a Acordului 
privind asistenţa financiară nerambursabilă dintre 
România şi BIRD, acţionând în calitate de administrator 
al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind 
Bunurile Publice Globale, în valoare de 24,2 milioane de 
dolari S.U.A. aferente primei finanţări programatice 
pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi 
incluzivă.  

CD -  OZ 
Plen BUG   
S -   

Raport 
depus pe 
14.09.2022 
(379/R/2022) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Cameră decizională: Senatul 

4 

PLx 
298/2020 

 
L 

221/2020 
 

Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate. (poz. I-b-9)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 36 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Sectorului laptelui şi a produselor lactate, a preparatelor 
lactate, a preparatelor pe bază de lapte şi a celor care au 
ca materie primă produse obţinute din lapte şi crează 
cadrul juridic în ceea ce priveşte prezentarea produselor 
şi comercializarea acestora.  

S -  Adoptat pe 
12.05.2020 
CD -  OZ 
Plen AGRIC 

Raport  
depus pe 
19.09.2022 
(386/R/2022) 

5 
PLx 

438/2022 
 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în 
scopul operaţionalizării la nivel naţional a sistemului 
centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin 
informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe 
şi ale apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. 
(poz. I-b-6) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Crearea cadrul legal pentru aplicarea, la nivel naţional, 
a Regulamentului (UE) 2019/816 privind stabilirea unui 
sistem centralizat pentru determinarea statelor membre 
care deţin informaţii privind condamnările 
resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-
TCN), destinat să completeze sistemul european de 
informaţii cu privire la cazierele judiciare, precum şi 
transpunerea Directivei (UE) 2019/884 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de 
modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind 
resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte sistemul 
european de informaţii cu privire la cazierele judiciare 
(ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului. 

CD - OZ Plen 
JUR  
S -   

Raport  
depus pe 
28.09.2022 
(407/R/2022) 

6 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul 
Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita 
acţiuni de control asupra modului de utilizare a sumelor 
acordate prin acţiuni de sponsorizare/mecenat în scopul 
susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ, al respectării 
destinaţiei fondurilor acordate, precum şi a modului de 
utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul 
general consolidat. 

S  - Adoptată 
pe 17.10.2018 
CD - BUG  
Trimis pe data 
de 29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 
 
 
 

7 

PLx 
484/2019 

 
L 

351/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la 
programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-19) 
- reexaminare la solicitarea Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, a Legii nr.151/2010 
privind serviciile specializate integrate de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din 
spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 
asociate, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 
finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2003 privind 

S  - Adoptată 
pe 29.06.2022 
CD - BUG, 
MUN și SĂN 
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.09.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, 
precum şi a Legii nr.229/2016 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Fizioterapeuţilor din România.  

8 

PLx 
107/2022 

 
L 

27/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene. 
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, a Legii 
nr.227/2015, abrogarea alin.(2) al art.III din Legea 
nr.136/2019, precum şi modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999.  

S  - Adoptată 
pe 07.03.2022 
CD - BUG 
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
05.04.2022 

9 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor 
dintre consumatori şi comercianţi. (poz. I-b-2)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

 
S  - Adoptat pe 
02.11.2015 
CD -  IND și 
JUR 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
12.11.2015 

10 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 
privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore. (poz. I-
b-12)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea 
Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere 
Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un 
preşedinte cu rang de secretar de stat şi de doi 
vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin 
decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani.  

S  - Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  IND și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
09.11.2017 

11 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul 
transpunerii unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 
2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE 
privind calificarea iniţială şi formarea periodică a 
conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere 
destinate transportului de mărfuri sau de persoane, 
precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de 
conducere. 

 
 
S  - Respins pe 
14.10.2020 
CD -  IND, 
JUR, APĂR  
și TRSP 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
03.11.2020 

12 
PLx 

507/2021 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte 

Modificarea si completarea unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea 

 
S  - Adoptat pe 

TDR: 
11.11.2021 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

319/2021 

normative în domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-b-11)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

nr.98/2016, Legea nr.99/2016, Legea nr.100/2016, Legea 
nr.101/2016, precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2017.  

18.10.2021 
CD -  IND și 
JUR pt. 
raport comun 

13 

PLx 
263/2022 

 
L 

225/2022 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore. (poz. I-b-13)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 13 senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa vizează implementarea şi 
aplicarea corectă a Directivei 2013130/UE privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore şi 
de modificare a Directivei 2004/35/CE.  

S  - Adoptat pe 
09.05.2022 
CD -  IND și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
31.05.2022 

14 

PLx  
435/2021 

 
L 

269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate 
genetic. (poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 
CD -  AGRIC, 
ADMIN și 
MED 
pt. raport 
comun 

TDR: 
02.11.2021 
 

15 

PLx 
375/2022 

 
L 

256/2022 

Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii. (poz. I-b-22) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. 
Proiectul vizează crearea cadrului legal necesar pentru 
executarea de lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii 
curente la infrastructura sistemului naţional de 
gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, inclusiv 
malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea 
prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum 
şi cu obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor 
executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de 
colaborare. 

S -  Adoptat pe 
14.06.2022 
CD -  
ADMIN, 
MED și JUR 
pt. raport 
comun 

TDR: 
27.06.2022 
 

16 

PLx 
484/2021 

 
L 

333/2021 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-b-20)  
- reexaminare la solicitarea Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.134/2019.  

S -  Adoptat pe 
16.05.2022 
CD -  MUN și 
SĂN 
pt. raport 
comun 

TDR: 
25.05.2022 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

17 

PLx 
437/2021 

 
L 

214/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
”Delta Dunării” .  
(poz. I-b-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator:21 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.82/1993, în scopul 
conservării habitatului Deltei Dunării şi îmbunătăţirii 
managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 
precum şi a modului de gestionare a resurselor 
regenerabile din rezervaţie. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 
CD -  JUR și 
MED 
pt. raport 
comun 

TDR: 
02.11.2021 
 

18 
PLx 

448/2022 
 

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative 
referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat 
pentru identificarea datelor dactiloscopice. (poz. I-b-4)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea cadrului legal relevant, în scopul respectării 
condiţiilor aplicabile principiului disponibilităţii, prin 
includerea datelor dactiloscopice ale persoanelor fizice 
prevăzute la art.196 alin.(1) şi (3) din Legea nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în schimbul automatizat de date 
dactiloscopice realizat cu statele membre ale Uniunii 
Europene şi Statelor Unite ale Americii.  

CD -  JUR și 
APĂR   
pt. raport 
comun 
S -   

TDR: 
20.09.2022 

19 

PLx 
535/2022 

 
L 

426/2022 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.278/2013 privind emisiile industriale. (poz. I-a-8)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea şi completarea Legii nr.278/2013, în sensul 
majorării limitelor amenzilor contravenţionale, precum 
şi al stabilirii unor fapte drept infracţiuni. 

S -  Adoptată 
pe 21.09.2022 
CD -  JUR și 
MED  
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
18.10.2022 

20 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 
 

Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 
româneşti în străinătate. (poz. I-b-15)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura 
instituţională actuală şi instituirea de norme legale 
suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare, 
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor 
comunitare.  

S  - Adoptată 
pe 26.06.2017 
CD -  POL 
EXT și 
CROMANII 
Trimis pe data 
de 12.11.2018 
pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
03.12.2018 

21 
PLx 

450/2022 
 

Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu privire la 
înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, 
deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975. 
(poz. I-b-8)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Aderarea României la Convenţia cu privire la 
înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 
14 ianuarie 1975. În vederea implementării dispoziţiilor 
Convenţiei, Agenţia Spaţială Română (ROSA), care este 
coordonatorul la nivel naţional al activităţilor spaţiale, 
va înfiiinţa, menţine şi actualiza registrul naţional al 
obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic.  

CD -  ȘT   
pt. raport  
S -   

TDR: 
20.09.2022 

22 
PLx 

440/2022 
Proiect de Lege privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor. (poz. I-b-17)  

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea la nivel 
primar a tuturor aspectelor care privesc cariera 

CD - 
DOMJUST  

TDR: 
12.09.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

magistraţilor în acord cu deciziile Curţii Constituţionale 
în materie: admiterea în magistratură, stagiul şi 
examenul de capacitate, numirea magistraţilor, 
promovarea acestora, efectivă sau pe loc, evaluarea şi 
formarea profesională, numirea în funcţii de conducere, 
revocarea din aceste funcţii, delegarea, detaşarea, 
transferul, numirea judecătorilor în funcţia de procuror 
şi a procurorilor în funcţia de judecător.  

pt. raport  
S -   

  
  

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

Nr. 
crt 

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

1 
L 

481/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. (poz. I-a-6)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere 

2 
L 

483/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. 
(poz. I-a-5)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  BUG și MUN 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
13.09.2022 

3 
L 

492/2022 

Proiect de lege privind stabilirea responsabilităților biroului unic de 
legătură și ale autorităților competente în vederea punerii în aplicare a 
prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, 
art.37 alin.(1) și ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind 
cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 
respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004. (poz. I-a-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  ECON, JUR și 
CAE 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
20.09.2022 

4 
L 

493/2022 
Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2018 
privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau 

 
S -  Adoptată pe 
28.09.2022 

Trimis la 
Camera 



 

Nr. 
crt 

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

produse petroliere. (poz. I-a-1)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

CD -   
 

Deputaților pt. 
dezbatere 

5 
L 

524/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2022 
pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea 
continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.  
(poz. I-a-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere 

6 

PLx 
600/2021 

 
L 

410/2021 

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Stabilirea cadrului organizatoric, a 
procedurilor administrative, metodelor 
şi evidenţelor specifice activităţii de 
căutare a persoanelor dispărute. 

CD -  Adoptat pe 
08.03.2022 
S -  JUR și APĂR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
29.03.2022 

7 

PLx 
185/2022 

 
L 

391/2022 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul 
operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a 
Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile. 
(poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului organizatoric în 
scopul operaţionalizării la nivel 
naţional a Sistemului de intrare/ieşire 
şi a Sistemului european de informaţii 
şi de autorizare privind călătoriile. 

CD -  Adoptată pe 
15.06.2022 
S  - JUR, APĂR și 
INFOCOM 
pt. raport comun 

TDR: 
06.09.2022 

8 

PLx 
442/2022 

 
L 

594/2022 
 

Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. (poz. I-b-
18) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare ansamblul de principii şi 
reguli care guvernează funcţionarea 
Consiliul Superior al Magistraturii. 

CD -  Adoptată pe 
20.09.2022 
S -  DOMJUST 
pt. raport 

TDR: 
27.09.2022 

9 

PLx 
441/2022 

 
L 

603/2022 

Proiect de Lege privind organizarea judiciară. (poz. I-b-16) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ansamblul de principii şi reguli care 
guvernează funcţionarea instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor în 
activitatea judiciară, în scopul 
garantării respectării Constituţiei 
României, republicată, şi realizării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale persoanei prin înfăptuirea justiţiei 
ca serviciu public.  

CD - Adoptată pe 
27.09.2022 
S -  DOMJUST 
pt. raport 

TDR: 
05.10.2022 

 
 



 

 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 
23. Comisia pentru antreprenoriat și turism 
24. Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea in. leg. din dom. 

justiției 
 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 
ANTRE 
DOMJUST 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  26 septembrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  26 – 29 septembrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 14 rapoarte, din care 1 rapoarte 
suplimentare și 1raport comun pentru ședințele comune cu Senatul.                .                

Comisiile permanente au depus  48 avize. 
Cele 14 rapoarte depuse sunt:  

♦ rapoarte de adoptare                        10 
♦ rapoarte de respingere                      4 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 ♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului       4 
 ♦ Proiecte de legi și propuneri legislative  10  
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1128 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  124 pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  17 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2022.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 
 

Comisiile parlamentare au întocmit  1191  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 413 

♦ rapoarte suplimentare 
73 41 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 16 

TOTAL 721 470 

 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada  26 – 29  septembrie  2022 
I. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
114/2020 

Proiect de Lege pentru 
reglementarea unor măsuri 
privind cadrul general 
aplicabil băncilor naţionale de 
dezvoltare din România 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri 
privind cadrul general aplicabil băncilor naţionale de 
dezvoltare din România, condiţiile privind organizarea şi 
funcţionarea băncilor de dezvoltare urmând a fi stabilite prin 
hotărâre a Guvernului. Categoriile de beneficiari eligibili 
pentru produsele financiar-bancare oferite de băncile de 
informaţii includ: întreprinderile mici şi mijlocii, unităţile 
administrativ-teritoriale, companiile de stat, organizaţiile 
neguvernamentale, universităţi, institute de cercetare-
dezvoltare, întreprinderi sociale etc. Băncile de dezvoltare sunt 
deţinute în întregime, în mod direct pe toată durata de 
funcţionare, de către statul roman, prin Ministerul Finanţelor 
Publice 

1 senator 28.09.22 

Raport de 
respingere 
(412/R din 
28.09.2022) 

2 PLx 
252/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.37/2022 privind asigurarea 
de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului 
Sănătăţii, a sumelor necesare 
acoperirii plăţii TVA aferente 
bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în cadrul 
Programului ROU-T-MOH 
„Abordarea provocărilor 
sistemului de sănătate privind 
controlul tuberculozei În 
România" finanţat de Fondul 
Global de Luptă Împotriva 
HIV/SIDA, Tuberculozei şi 
Malariei, aprobat pentru 
perioada 1 octombrie 2018-31 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a 
sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi 
serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH 
„Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind 
controlul tuberculozei în România” finanţat de Fondul global 
de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, aprobat 
pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, şi 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2020. 
De asemenea, se constituie cadrul legal specific prin care să se 
pună în aplicare principiul de bază al finanţatorului ca 
achiziţia sau importul de bunuri şi servicii din fondurile 
aferente granturilor să fie exceptată de la taxarea din ţările 
gazdă, inclusiv taxa pe valoarea adăugată 

Guvern 28.09.22 

Raport de 
adoptare 
(411/R din 
28.09.2022) 



 

martie 2023, precum şi pentru 
abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.112/2020 pentru asigurarea 
de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului 
Sănătăţii, a sumelor necesare 
acoperirii plăţii TVA aferente 
bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în cadrul 
Programului ROU-T-MOH 
„Abordarea provocărilor 
sistemului de sănătate privind 
controlul tuberculozei în 
România” 

3 PLx 
525/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.115/2022 pentru 
completarea art.I din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2021 
privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea, 
prin excepţie de la prevederile alin.(l) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.130/2021, începând cu luna august 
2022, a unei pătrimi din diferenţa dintre salariul . de bază 
prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, pentru anul 2022 şi cel 
din luna decembrie 2021, precum şi acordarea, începând cu 
luna august 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru 
personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate 
publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul 
promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale şi pentru 
personalul care avansează în gradaţia corespunzătoare tranşei 
de vechime în muncă în perioada ianuarie-iulie 2022, a unei 
pătrimi din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-
cadru nr.153/2017, pentru anul 2022 şi cel din luna iulie 2022 

Guvern 27.09.22 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
(406/R din 
27.09.2022) 

4 PLx 
54/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.132/2021 privind 
acordarea unui ajutor 
financiar pensionarilor din 
sistemul public de pensii în 
anul 2022, precum şi pentru 
modificarea alin.(10) al art.7 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de 
sprijin decontate din fonduri 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea, în 
luna ianuarie a anului 2022, a unui ajutor financiar în cuantum 
de 1.200 lei pentru pensionarii sistemului public de pensii şi 
beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special cu 
venituri mai mici sau egale cu 1.000 lei. Pentru pensionarii 
sistemului public de pensii şi beneficiarii de drepturi prevăzute 
de legi cu caracter special, ale căror venituri au valori 
cuprinse între 1.001 - 1.600 lei inclusiv, ajutorul financiar se 
acordă ca diferenţă între nivelul de 2.200 lei şi nivelul 
veniturilor cumulate din drepturile de pensie, respectiv 
drepturile prevăzute de actele normative cu caracter special. 

Guvern 27.09.22 

Raport de 
adoptare 
(404/R din 
27.09.2022) 



 

 
II. Comisia pentru agricultură 

 
              
 
 

europene, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării 
de urgenţă 

5 PLx 
108/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.181 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
art.181 din Legea nr.69/2000, cu un nou alineat, alin.(5), astfel 
încât din sumele alocate din bugetul local pentru finanţarea 
activităţii sportive, potrivit alin.(1),(2) sau (4), minim 20% din 
cuantumul aprobat va fi direcţionat pentru susţinerea activităţii 
sportive şi promovarea unui stil de viaţă sănătos la nivel de 
copii şi juniori, pe bază de proiecte anuale. 

33 
Deputați+
Senatori 

29.09.22 

Raport de 
adoptare 
(413/R din 
29.09.2022) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
427/2022 

Proiect de Lege pentru 
declararea florii de bujor ca 
Floare Naţională a 
României 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea 
bujorului ca Floare Naţională a României, soluţiile 
legislative vizând reglementarea organizării anuale, la nivel 
naţional şi local al unui Festival al bujorului, stabilirea unor 
măsuri de protecţie a rezervaţiilor naturale de bujor, 
organizarea periodică la nivel local al unor expoziţii florale, 
stimularea şi sprijinirea cultivării bujorului în parcuri şi 
grădini publice, vernisarea unor expoziţii de pictură dedicate 
bujorului, precum şi emiterea unor emisiuni filatelice, având 
ca temă florală diferite specii ale florii de bujor. Totodată, 
iniţiativa legislativă instituie obligaţia autorităţilor 
administraţiei publice locale de a sprijini material şi logistic 
întreţinerea şi protejarea rezervaţiilor naturale de bujor 
românesc şi de a lua măsuri pentru adaptarea la condiţiile 
pedo-climatice din România a diferitelor specii de bujor 
existente în alte ţări, precum şi de a organiza periodic 
expoziţii florale care să marcheze floarea de bujor ca Floare 
Naţională a României şi de a amenaja în parcuri şi grădini 
publice, spaţii florale rezervate cultivării florii de bujor 

56 
Deputați+Se

natori 
27.09.22 

Raport de 
adoptare 
(402/R din 
27.09.2022) 



 

 
 
III. Comisia pentru depturile omului 

 
IV. Comisia pentru administrație  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 316/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, în sensul 
instituirii obligaţiei cunoaşterii limbii române, precum şi a 
limbii minorităţilor naţionale de către directorii unităţilor de 
învăţământ, în cazul unităţilor cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale 

20 Deputati 27.09.22 

Raport de 
adoptare 
(405/R din 
27.09.2022) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
427/2022 

Proiect de Lege 
pentru 
declararea florii 
de bujor ca 
Floare 
Naţională a 
României 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea bujorului ca 
Floare Naţională a României, soluţiile legislative vizând reglementarea 
organizării anuale, la nivel naţional şi local al unui Festival al bujorului, 
stabilirea unor măsuri de protecţie a rezervaţiilor naturale de bujor, 
organizarea periodică la nivel local al unor expoziţii florale, stimularea şi 
sprijinirea cultivării bujorului în parcuri şi grădini publice, vernisarea 
unor expoziţii de pictură dedicate bujorului, precum şi emiterea unor 
emisiuni filatelice, având ca temă florală diferite specii ale florii de bujor. 
Totodată, iniţiativa legislativă instituie obligaţia autorităţilor 
administraţiei publice locale de a sprijini material şi logistic întreţinerea şi 
protejarea rezervaţiilor naturale de bujor românesc şi de a lua măsuri 
pentru adaptarea la condiţiile pedo-climatice din România a diferitelor 
specii de bujor existente în alte ţări, precum şi de a organiza periodic 
expoziţii florale care să marcheze floarea de bujor ca Floare Naţională a 
României şi de a amenaja în parcuri şi grădini publice, spaţii florale 
rezervate cultivării florii de bujor 

56 
Deputați+Sen

atori 
27.09.22 

Raport de 
adoptare 
(402/R din 
27.09.2022) 



 

V. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

355/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării 
prevederilor Legii nr.5/2021 privind 
Statutul personalului profesionist operativ 
de intervenţie din cadrul serviciilor civile 
care asigură asistenţă publică medicală de 
urgenţă şi prim ajutor calificat 

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare suspendarea aplicării 
prevederilor Legii nr.5/2021, până la data de 
31 decembrie 2022, inclusiv 

Guvern 27.09.22 

Raport de 
adoptare 

(403/R din 
27.09.2022) 

2 PLx 54/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.132/2021 privind 
acordarea unui ajutor financiar pensionarilor 
din sistemul public de pensii în anul 2022, 
precum şi pentru modificarea alin.(10) al 
art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de 
sprijin decontate din fonduri europene, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare acordarea, în luna ianuarie a 
anului 2022, a unui ajutor financiar în 
cuantum de 1.200 lei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii şi beneficiarii de 
drepturi prevăzute de legi cu caracter special 
cu venituri mai mici sau egale cu 1.000 lei. 
Pentru pensionarii sistemului public de pensii 
şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu 
caracter special, ale căror venituri au valori 
cuprinse între 1.001 - 1.600 lei inclusiv, 
ajutorul financiar se acordă ca diferenţă între 
nivelul de 2.200 lei şi nivelul veniturilor 
cumulate din drepturile de pensie, respectiv 
drepturile prevăzute de actele normative cu 
caracter special. 

Guvern 27.09.22 

Raport de 
adoptare 

(404/R din 
27.09.2022) 

3 PLx 
525/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.115/2022 pentru completarea art.I din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare acordarea, prin excepţie de la 
prevederile alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.130/2021, începând cu luna 
august 2022, a unei pătrimi din diferenţa 
dintre salariul . de bază prevăzut de Legea-
cadru nr.153/2017, pentru anul 2022 şi cel 
din luna decembrie 2021, precum şi 
acordarea, începând cu luna august 2022, 
pentru personalul nou-încadrat, pentru 
personalul numit/încadrat în aceeaşi 
instituţie/autoritate publică pe funcţii de 
acelaşi fel, inclusiv pentru personalul 
promovat în funcţii sau în grade/trepte 

Guvern 27.09.22 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
(406/R din 
27.09.2022) 



 

profesionale şi pentru personalul care 
avansează în gradaţia corespunzătoare 
tranşei de vechime în muncă în perioada 
ianuarie-iulie 2022, a unei pătrimi din 
diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de 
Legea-cadru nr.153/2017, pentru anul 2022 şi 
cel din luna iulie 2022 

 
 VI. Comisia pentru  sănătate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
355/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării 
prevederilor Legii nr.5/2021 privind 
Statutul personalului profesionist operativ 
de intervenţie din cadrul serviciilor civile 
care asigură asistenţă publică medicală de 
urgenţă şi prim ajutor calificat 

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare suspendarea aplicării 
prevederilor Legii nr.5/2021, până la data de 
31 decembrie 2022, inclusiv 

Guvern 27.09.22 

Raport de 
adoptare 

(403/R din 
27.09.2022) 

2 
PLx 

570/2021 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Centrelor de 
naşteri pe teritoriul României 

Propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare crearea cadrului legal pentru 
înfiinţarea Centrelor de naşteri pe teritoriul 
României, precum şi stabilirea condiţiilor de 
organizare şi funcţionare a acestora 

1 deputat 
PSD 

28.09.22 

Raport de 
respingere 
(408/R din 
28.09.2022) 

3 
PLx 

513/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006, în sensul instituirii posibilităţii 
pentru spitale, de a accesa fonduri europene în 
vederea finanţării activităţii acestora, precum 
şi al introducerii conceptului de serviciu public 
de interes economic general şi al compensării 
costurilor ocazionate de prestarea acestui 
serviciu de către spitale, cu respectarea 
reglementărilor în domeniul ajutorului de stat 

41 Deputați  
+  

Senatori 
28.09.22 

Raport de 
respingere 
(409/R din 
28.09.2022) 

4 
PLx 

62/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006. Intervenţia legislativă vizează, 
potrivit expunerii de motive, încadrarea 
creşterii natalităţii în programele naţionale de 
sănătate, precum şi reducerea costurilor cu 

14 Deputati  28.09.22 

Raport de 
respingere cu 
amendamente 

(410/R din 
28.09.2022) 



 

privire la un pachet minimal medical care să 
conducă la urmărirea optimă a unei sarcini 
pre şi post natal 

5 PLx 
252/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, 
a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 
aferente bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în cadrul Programului ROU-
T-MOH „Abordarea provocărilor 
sistemului de sănătate privind controlul 
tuberculozei În România" finanţat de 
Fondul Global de Luptă Împotriva 
HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, 
aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-
31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, 
a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 
aferente bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în cadrul Programului ROU-
T-MOH „Abordarea provocărilor 
sistemului de sănătate privind controlul 
tuberculozei în România” 

Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare asigurarea de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor 
necesare acoperirii plăţii TVA aferente 
bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 
Programului ROU-T-MOH „Abordarea 
provocărilor sistemului de sănătate privind 
controlul tuberculozei în România” finanţat de 
Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, 
tuberculozei şi malariei, aprobat pentru 
perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, şi 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.112/2020. De asemenea, se 
constituie cadrul legal specific prin care să se 
pună în aplicare principiul de bază al 
finanţatorului ca achiziţia sau importul de 
bunuri şi servicii din fondurile aferente 
granturilor să fie exceptată de la taxarea din 
ţările gazdă, inclusiv taxa pe valoarea 
adăugată 

Guvern 28.09.22 

Raport de 
adoptare 
(411/R din 
28.09.2022) 

 
VII. Comisia pentru învățământ 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
316/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, în sensul 
instituirii obligaţiei cunoaşterii limbii române, precum şi 
a limbii minorităţilor naţionale de către directorii 
unităţilor de învăţământ, în cazul unităţilor cu predare în 
limbile minorităţilor naţionale 

20 Deputati 27.09.22 

Raport de 
adoptare 

(405/R din 
27.09.2022) 

 
 
 
 



 

 
 
 
VIII.  Comisia  juridică  

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
438/2022 

Proiect de Lege 
privind stabilirea 
cadrului 
organizatoric în 
scopul 
operaţionalizării 
la nivel naţional a 
sistemului 
centralizat pentru 
determinarea 
statelor membre 
care deţin 
informaţii privind 
condamnările 
resortisanţilor 
ţărilor terţe şi ale 
apatrizilor, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.290/2004 
privind cazierul 
judiciar 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrul legal 
pentru aplicarea, la nivel naţional, a Regulamentului (UE) 2019/816 
privind stabilirea unui sistem centralizat pentru determinarea statelor 
membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor 
terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul 
european de informaţii cu privire la cazierele judiciare, precum şi 
transpunerea Directivei (UE) 2019/884 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 
2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii 
privind resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte sistemul european 
de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a 
Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului. Potrivit expunerii de motive, 
proiectul stabileşte o serie de măsuri care contribuie la consolidarea 
capacităţii autorităţii naţionale în domeniul prevenirii, depistării şi 
investigării infracţiunilor, astfel: desemnarea Inspectoratului General al 
Poliţiei Române drept responsabil pentru asigurarea, dezvoltarea, 
operarea şi întreţinerea evidenţei informatizate a cazierului judiciar şi a 
evidenţei informatizate dactiloscopice în scopul conectării acestora la 
punctul naţional central de acces şi a Direcţiei cazier judiciar, statistică şi 
evidenţe operative, drept autoritate centrală, Inspectoratul General al 
Poliţiei Române stabileşte şi actualizează periodic lista personalului 
propriu autorizat să introducă, să modifice, să şteargă sau să consulte 
date din sistemul central ECRIS-TCN, precum şi profilul acestuia, 
prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului central 
ECRIS-TCN este monitorizată şi se supune controlului Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
denumită în continuare autoritatea de supraveghere, iar Inspectoratul 
General al Poliţiei Române furnizează toate informaţiile solicitate de 
autoritatea de supraveghere, acordă acesteia accesul la evidenţele proprii 
şi îi permite în orice moment accesul la toate incintele utilizate în scopul 
prelucrării datelor din sistemul central ECRIS-TCN, utilizarea abuzivă a 
datelor din sistemul ECRIS-TCN, prelucrarea acestora sau schimbul de 
informaţii care contravine Regulamentului UE, constatate ca urmare a 
investigărilor desfăşurate de către personalul autorităţii de supraveghere 

Guvern  28.09.22 

Raport de 
adoptare 

(407/R din 
28.09.2022) 



 

cu atribuţii în acest scop, urmează a fi sancţionate potrivit legii. De 
asemenea, proiectul de lege reglementează o serie de aspecte necesare 
transpunerii Directivei (UE) 2019/884, astfel: când cetăţeanul unui stat 
membru adresează o cerere pentru obţinerea unui certificat de cazier 
judiciar la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate 
de cazier judiciar, această unitate transmite, în termen de 3 zile, o copie a 
cererii către Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din 
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Extrasul din cazierul 
judiciar transmis de statul membru se ataşează la certificatul de cazier 
judiciar emis de autorităţile române şi se eliberează solicitantului de către 
unitatea de poliţie la care a fost depusă cererea, în cel mult 10 zile de la 
data primirii acestuia, când un resortisant al unei ţări terţe adresează o 
cerere pentru obţinerea unui certificat de cazier judiciar la una dintre 
unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, 
această unitate transmite, în termen de 3 zile, o copie a cererii către 
Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române. Determinarea statului sau a 
statelor membre care deţin informaţii cu privire la cazierul judiciar al 
persoanei solicitante se realizează prin utilizarea în condiţiile legii a 
sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin 
informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi apatrizilor 
(ECRIS-TCN) 

2 
PLx 

461/2022 

Proiect de Lege 
pentru 
modificarea art.14 
lit.a) din Legea 
nr.51/1995 pentru 
organizarea şi 
exercitarea 
profesiei de 
avocat 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.14 lit.a) 
din Legea nr.51/1995. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 
ajustarea criteriului de verificare a demnităţii profesionale ce stabileşte 
nedemnitatea persoanelor condamnate definitiv de a accede în profesie şi 
respectiv nedemnitatea persoanelor condamnate de a putea continua 
exercitarea profesiei, ulterior condamnării definitive 

44 
Deputați+
Senatori 

26.09.22 

Raport 
suplimentar 
de adoptare 
(389/RS din 
26.09.2022) 

                                       
IX. Comisia pentru tineret si sport 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
108/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.181 din 
Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
art.181 din Legea nr.69/2000, cu un nou alineat, alin.(5), 
astfel încât din sumele alocate din bugetul local pentru 
finanţarea activităţii sportive, potrivit alin.(1),(2) sau (4), 
minim 20% din cuantumul aprobat va fi direcţionat pentru 

33 
Deputați+Se

natori 
29.09.22 

Raport de 
adoptare 

(413/R din 
29.09.2022) 



 

susţinerea activităţii sportive şi promovarea unui stil de viaţă 
sănătos la nivel de copii şi juniori, pe bază de proiecte 
anuale. 

 
X.  Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea iniţiativelor legislative din domeniul justiţiei 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

441/2022 

Proiect de 
Lege 
privind 
organizare
a judiciară 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ansamblul de principii şi reguli 
care guvernează funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi parchetelor în 
activitatea judiciară, în scopul garantării respectării Constituţiei României, 
republicată, şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei 
prin înfăptuirea justiţiei ca serviciu public. Justiţia se realizează prin Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. 
Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei şi 
contribuie la buna organizare şi administrare a justiţiei prin atribuţiile şi 
competenţele sale. Ministerul Public reprezintă în activitatea judiciară interesele 
generale ale societăţii şiapără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor, exercitându-şi atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în 
condiţiile legii. Proiectul prevede faptul că sistemul de repartizare aleatorie a 
cauzelor pe completuri de judecată se auditează extern la fiecare 2 ani. Auditarea 
externă se face sub aspect tehnic, în scopul identificării şi remedierii 
vulnerabilităţilor sistemului, inclusiv sub aspectul vicierii sau influenţării 
repartizării aleatorii. Auditarea externă se organizează şi conduce de Ministerul 
Justiţiei, cu implicarea societăţii civile şi a asociaţiilor profesionale ale 
magistraţilor, în baza unui ordin emis de ministrul justiţiei. Auditarea se va 
finaliza printr-un raport al auditorului, ale cărui concluzii se vor publica pe 
pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi, în vederea remedierii unora dintre 
neregularităţile constatate, se va comunica şi Consiliului Superior al 
Magistraturii. În materia alcătuirii completurilor de judecată şi a repartizării 
aleatorii a cauzelor sunt introduse norme cu rang de principiu privind 
participarea în complet a judecătorilor din planificarea de permanenţă sau 
repartizarea aleatorie a cauzelor prin metoda sistemului ciclic. De asemenea, 
proiectul cuprinde reglementarea detaliată a înfiinţării completurilor de 5 
judecători din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a competenţei 
specifice a acestor formaţiuni de judecată. Proiectul de lege vizează asigurarea 
unei reprezentări adecvate a conducerii instanţelor şi parchetelor în cadrul 
colegiilor de conducere, realizarea actului managerial fiind în responsabilitatea 
conducătorilor instituţiilor judiciare, responsabili cu asigurarea bunei activităţi a 
instanţei sau parchetului 

Guvern  26.09.22 

Raport de 
adoptare 

(16/RC din 
26.09.2022 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 

Prin majorări salariale, ne vom păstra resursele umane calificate în țară 
Dragi colegi, 
Climatul nefavorabil global nu ne mai permite niciun fel de artificiu propagandistic. România are nevoie de 

implementarea rapidă a tuturor măsurilor pe care PSD le-a pus pe masa partenerilor de coaliție guvernamentală. Declarațiile 
incerte și amânările vizavi de propunerea noastră privind mărirea pensiilor și a salariului minim vor genera neliniște și chiar 
supărare atât în rândul pensionarilor, cât și al tuturor categoriilor de salariați. La fel și o potențială amânare a calculării, fixării 
și implementării salariului minim brut, european chiar de la 1 ianuarie 2023, conform ultimei Directive, adoptată de 
Parlamentul European în 14 septembrie. În ciuda ezitărilor guvernamentale, propunerea PSD de creștere a salariului minim 
brut la 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023 este legitimată și de noua Directivă, cu care se suprapune ca obiect de reglementare. 

Intențiile noastre, ale PSD, sunt cu atât mai responsabile și oportune în contextul în care ne dorim, prin intermediul 
majorărilor salariale, să ne păstrăm în țară resursele umane calificate, astfel încât să beneficiem de expertiza lor pe toate 
segmentele de activitate. Așadar, PSD nu vinde iluzii și nici nu creează false așteptări, mai ales în acest context care nu trebuie 
să mai permită niciunui politician jocuri de imagine sterile!  

Din contră, toate propunerile noastre confirmă că PSD solicită cât mai repede un angajament ferm în cadrul coaliției, 
astfel încât, de la 1 ianuarie 2023, românii să beneficieze de aceste creșteri ale tuturor veniturilor. Numai în acest fel vom reuși 
să asigurăm întregii populații un trai decent, și nu unul de subzistență. Numai în acest fel vom putea să îi ținem acasă pe 
experții noștri valoroși, proveniți din toate domeniile de activitate, mai ales în această perioadă dificilă, de crize succesive. 
Contribuția fiecăruia dintre ei va fi contabilizată la demersul colectiv de relansare națională, atât din punct de vedere 
economic, cât și social, strategie pe care liderii PSD au prezentat-o încă din prima zi a acestei toamne. 

Blocarea sau amânarea nejustificată sau justificată numai printr-o retorică neinspirată a acestor majorări de venituri îi va 
pune, din nou, pe fugă, peste hotare, pe specialiști, așa cum s-a mai întâmplat, anterior, în timpul guvernărilor de dreapta. Într-
o astfel de perspectivă sumbră, șansele României să avanseze spre nivelul de trai al țărilor dezvoltate prin creșterea 
competitivității se diminuează.  

Pentru progresul economic, noi avem nevoie de soluţii care să stimuleze inovaţia, educaţia financiară, exporturile, iar 
pentru aceste ținte, PSD a prezentat, deja, răspunsurile potrivite, în mod public.  

Subliniez că nu mă opun sub nicio formă importului de forță de muncă pentru multe sectoare economice, dar pierderile 
umane autohtone, considerabile pentru țara noastră, ne-au condus în această situație delicată din punctul de vedere al resursei 
umane. Eu consider că prin implementarea măsurilor PSD vom reuși să reducem semnificativ exportul de specialiști români! 
Intențiile noastre, prezentate PNL și UDMR, cât și opiniei publice au ca scop și optimizarea condițiilor de trai, de lucru, 
precum și, indirect, recunoaşterea profesională meritată. Doar în acest mod, acești specialiști nu vor mai opta să părăsească 
România și, la rândul lor, copiii acestora vor beneficia de perspective decente și stimulative, create de stat și îmbunătățite prin 
contribuția și eforturile profesionale, generate de părinții lor. Iată de ce guvernul, în integralitatea sa, are datoria să păstreze 
acasă adevărații profesioniști, oameni în care statul român a investit sume importante pentru formarea și parcursul lor 
profesional. 

Este adevărat că ne bucurăm cu toții ori de câte ori auzim o știre despre meritele unui expert român, recunoscute 
undeva, într-un colț sau altul de lume. Acești români devin și ei adevărați ambasadori ai țării noastre peste hotare, acolo unde 
își exercită cu succes maxim abilitățile profesionale. Numai că și noi, pe plan intern, trebuie să implementăm un sistem care 
premiază munca și performanța și, în paralel, oferă condiţiile, şansele şi posibilităţile de exprimare profesională şi umană pe 
care acești oameni le merită.  
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Partidul pe care îl reprezint în Parlamentul României nu doar că admite că munca este impozitată mult prea mult în 
raport cu taxarea capitalului, ci caută noi modalități pentru a impune o linie de echilibru. Nu este nici echitabil, dar nici firesc 
ca întreaga clasă medie și cei cu venituri foarte mici să ducă tot greul societății românești. Trebuie în mod clar să eliminăm 
această discrepanță, iar PSD va veni cu măsurile cele mai adecvate. De asemenea, pentru a ajunge la stadiul calității vieții din 
statele dezvoltate ale Europei, formațiunea politică din care fac parte a subliniat, în mai multe rânduri, că  avem nevoie de un 
mediu de afaceri viabil, stabil și predictibil. În acest context, se impune discutarea temei cotei unice şi cea a impozitării 
progresive în coaliția de guvernare, astfel încât să se creeze premisele pentru un cadru fiscal și legislativ coerent, care să 
conducă la progres și la dezvoltarea generală a țării. În mod evident, nu vom fi de acord cu mărirea TVA sau cu eliminarea 
scutirilor din anumite domenii de activitate, precum IT, pentru că avem nevoie de plus valoare și de dezvoltare. 

Sunt optimist că, și pe viitor, specialiștii noștri vor prezenta cele mai potrivite soluții legislative, executive şi de 
incluziune, pentru ca România să-și mențină, acasă, resursa umană de calitate de care încă dispunem. Iar partenerii noștri din 
arcul guvernamental le vor susține și ei, până la urmă, pentru un traiect mai bun pentru țara noastră.   

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Lupta pentru drepturile femeilor continuă! 
 
Stimate colege/Stimați colegi, 
Sub ochii noștri are loc una dintre cele mai importante mișcări pentru drepturile femeilor. Din păcate, această luptă are 

loc în urma unei tragedii.  
O femeie de 22 de ani din Iran a murit, vineri 16 septembrie, la câteva zile după ce a fost arestată de așa-zisa poliție a 

moralității din Iran pentru că nu respecta regulile vestimentare impuse de regimul fundamentalist. Mahsa Amini a fost bătută 
într-o dubă de poliție după ce a fost ridicată de pe stradă pentru că nu purta vălul. 

Este vorba despre un nou episod de brutalitate a autorităților iraniene împotriva femeilor, acestea fiind tot mai frecvente 
în ultimele săptămâni. Însă, de această dată moartea unei tinere minunate a reprezentat scânteia care a pornit protestele pentru 
apărarea drepturilor femeilor.  

Moartea ei a stârnit manifestații publice în Iran, în principal din partea femeilor, împotriva unui regim care le-a ținut 
suprimate și le-a negat drepturile fundamentale. Aceste femei incredibil de curajoase își riscă viața pentru a ieși pe străzi 
pentru a-și arde vălul și a-și tunde părul în solidaritate cu Mahsa Amini. Mesajul lor este unul cât se poate de clar: VOR 
SCHIMBAREA! 

Este datoria noastră să fim alături de lupta pe care o duc femeile din Iran, iar autoritățile naționale, precum și cele 
europene trebuie să ridice vocea împotriva abuzurilor care au loc față de femeile din Iran, dar și din alte colțuri ale lumii. Când 
se întâmplă astfel de tragedii avem nevoie ca vocea instituțiilor din țările democratice ale lumii să se facă auzită, iar femeile 
care protestează și se luptă pentru drepturile lor să știe că nu sunt singure împotriva unui regim abuziv.  

Ceea ce se întâmplă acum în Iran nu este doar o mișcare pentru drepturile femeilor, este o luptă pentru drepturile 
omului, o luptă pentru libertatea religioasă și autonomia corporală.  

Problema (ca în multe alte societăți) este dreptul femeii de a alege! Ea ar trebui să poată decide singură cum vrea să fie 
în lume! O femeie ar trebui să fie liberă să poarte orice dorește. Ea ar trebui să fie liberă să facă propriile alegeri cu privire la 
propriul ei corp și să fie în siguranță indiferent de alegerea făcută.  

Sunt alături de femeile din Iran care protestează în urma crimei împotriva Mahsei Amini. Toate vocile femeilor din 
întreaga lume trebuie să se facă auzite acum! 

Odihnește-te în pace, Mahsa, ai dat naștere unei noi mișcări! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
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Partidul Social Democrat nu va susține creșterea indemnizației parlamentarilor! 
 
Domnule președinte de ședință,  
Stimați parlamentari,   
Dragi colegi, 
Astăzi, aș vrea să mă refer la proiectul de lege adoptat de Senat referitor la majorarea veniturilor categoriilor de salariați 

prevăzuți la Anexa 9 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  
Ca să fiu mai precis, este vorba despre cele patru categorii de demnitari, respectiv:  
- cei aleși la nivel național - parlamentarii și președintele României;  
- cei aleși la nivel local, adică primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de consilii județene;  
- apoi cei numiți de Parlament la conducerea diverselor instituții publice  
- și cea de-a patra categorie, a celor care conduc instituții ale Guvernului sau sunt în subordinea Guvernului. 
Legea, care a trecut de Senat, prevede actualizarea salariilor acestor categorii prin raportarea la salariul minim din 2021, 

deci, ATENȚIE, de anul trecut, nu din acest an.  
De fapt, prevederea inițială din Legea nr. 153 stipula ca, pentru toate aceste patru categorii, salariile să fie majorate 

odată cu salariul minim pe economie, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 2018, când s-a aplicat legea.  
De fiecare dată, guvernele au prorogat această recalculare în funcție de salariul minim stabilit anual.  
Sunt de acord că, în cazul aleșilor locali, se impunea o astfel de actualizare, pentru că în funcție de salariile 

viceprimarului și vicepreședintelui de consiliu județean se stabilesc toate celelalte salarii din aparatul administrativ local.  
Deci, pentru toți acești angajați, care și așa aveau salarii destul de mici, veniturile au rămas înghețate din 2018. Deci, 

aici s-ar impune o actualizare măcar la nivelul anului 2021, mai ales că impactul pe bugetul de stat este zero, urmând ca 
actualizările să fie suportate în limita disponibilităților din bugetele locale.  

Dar nu pot fi de acord cu o creștere a veniturilor parlamentarilor și a șefilor de instituții din România. Înțeleg că așa 
prevede Legea și probabil că la asta s-au gândit colegii de la Senat, că nu poți majora doar pentru primari, iar pentru ceilalți nu.  

Pot înțelege acest argument, dar nu pot fi de acord cu această finalitate. Nu putem vota o majorare a indemnizațiilor 
pentru noi, mai ales în acest moment în care milioane de români au fost loviți puternic de creșterea prețurilor la toate produsele 
de bază.  

Nu susțin populisme de genul: parlamentarii trebuie să fie „săraci și cinstiți”, dar nici nu pot accepta formula unui coleg 
de la PNL, că e mai bine să fim „bogați și cinstiți”.  

Este sfidător la adresa celor care ne-au votat! Este de-a dreptul jignitor să le spunem oamenilor, acum când vine una 
dintre cele mai grele ierni, din punct de vedere energetic, că noi parlamentarii ne creștem indemnizațiile.  

În aceste momente grele, noi parlamentarii, trebuie să fim solidari cu cei care ne-au ales, cu cei pe care trebuie să îi 
reprezentăm în deciziile țării.  

De aceea, face un apel la toți colegii, de la toate partidele. Haideți să modificăm legea aprobată de Senat și să scoatem 
toate categoriile de demnitari, cu excepția aleșilor locali! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
 

Românii trebuie să aibă aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni europeni! 
 

Spațiul Schengen reprezintă o zona de libertate de mișcare unde controalele la frontierele interne ale statelor semnatare 
sunt eliminate creând o singură frontieră externă, iar controalele se desfășoară conform unui set de reguli clare. 

Aderarea României la Spațiul Schengen este un drept ce decurge din calitatea de stat membru al Uniunii Europene și se 
constituie într-un proces complex al cărui scop este îndeplinirea standardelor tehnice, legislative şi operaţionale, în vederea 
ridicării controalelor la frontierele interne maritime, aeriene şi terestre, ce va contribui la consolidarea Pieței Unice. 

Totuși, din cauza altor condiții neîndeplinite, precum rapoartele negative ale Mecanismului de Cooperare și Verificare 
(MCV) privind corupția și sistemul judiciar din România, votul de admitere în Schengen a fost amânat. 

În prezent, Cancelarul german, Olaf Scholz, ca și alți oficiali europeni, au exprimat susținerea intrării țării noastre în 
acest organism de liberă circulație. 
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Diplomaţia română a intensificat în ultima perioadă mijloacele diplomatice şi de lobby avute la dispoziţie, demersuri 
care, în cele din urmă, vor fi încununate de succes. Executivul de la Bucureşti este, de asemenea, încrezător că România este 
tot mai aproape de aderarea la spaţiul Schengen, în contextul războiului din Ucraina şi ca urmare a demersurilor făcute la nivel 
internaţional în acest sens. 

Consider că nu există nicio umbră de îndoială asupra realității conform căreia, în acest moment, România și românii 
merită să fie în spațiul Schengen. Am îndeplinit de ani buni toate criteriile privind aderarea, iar evaluările succesive ale 
Comisiei Europene, indică fără echivoc că asigurăm la cel mai înalt nivel siguranța și protecția frontierelor externe. 

Prin europarlamentarii săi, PSD face toate demersurile necesare pentru realizarea acestui obiectiv, așa cum a procedat și 
până acum, prin dezbateri și întâlniri succesive cu responsabilii europeni decidenți.  

În actualul context geopolitic și european, în care asigurăm de o manieră ireproșabilă flancul estic al NATO și al 
Uniunii Europene, pe fondul războiului din Ucraina, românii merită în Schengen și trebuie să fie tratați cu respect și să aibă 
aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni europeni. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Criză în spitale 

Domnule președinte, Stimați colegi, 
Am aflat cu mare neplăcere despre criza din mai multe spitale din țară afectate de lipsa medicamentului Neostigmină, 

folosit în intervenții chirurgicale. 
Situația este critică întrucât medicamentul nu mai există în stocul celor mai multe unități medicale. În aceste condiții, 

medicii se văd nevoiți să trieze pacienții, să amâne operații programate, să asigure doar urgențele nu și intervențiile 
chirurgicale ale pacienților cu boli cronice. 

Unul dintre primele spitale din țară care au semnalat lipsa Neostigminei și prin urmare restrângerea activității în secțiile 
de chirurgie este Spitalul Județean Constanța. 

Vă reamintesc că Spitalul Județean Constanța este cea mai mare unitate spitalicească nu doar din județ, ci din regiune. 
Acesta deservește atât populația din Constanța cât și din județele învecinate. În lipsa unui spital regional, unitatea spitalicească 
județeană funcționează la capacitate maximă și la flux continuu. 

Iată de ce o astfel de criză care blochează accesul pacienților la intervenții chirurgicale este cât se poate de serioasă și 
trebuie gestionată cu cea mai mare responsabilitate. 

Cred că nu a uitat nimeni cum, acum doi ani, în plină criză sanitară cauzată de pandemia de coronavirus, mii de pacienți 
nu au avut acces la servicii medicale. 

Cum bolnavii cronici au fost puși în așteptare, cum afecțiunile non-covid au fost considerate non-urgențe, cum 
intervenții chirurgicale sau alte tratamente au fost amânate. Încă nu știm pe deplin ce consecințe au avut aceste măsuri asupra 
pacienților, cât de mult le-a fost afectată sănătatea, câte probleme s-au agravat. 

Ce știm însă, este că nu își mai dorește nimeni o situație asemănătoare. 
Și dacă acum doi ani multe astfel de gafe și decizii greșite au fost puse pe seama unei crize fără precedent care ne-a luat 

pe toți prin surprindere, de data aceasta, limitarea accesului la servicii spitalicești este inacceptabilă. 
Fac un apel la toate părțile implicate și responsabile, Ministerul Sănătății, firma producătoare a medicamentului, 

managerii de spitale să caute împreună soluții urgente pentru deblocarea situației prezente și pentru prevenirea ei pe viitor. 
Vă mulțumesc.                

Deputat 
Cristina-Ileana Dumitrache 

*** 
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Coaliția trebuie să decidă urgent mărirea pensiilor și a salariului minim 
Stimaţi colegi, 
Fundamentarea bugetului de stat pe 2023 trebuie să aibă la bază principalele măsuri ce urmează a fi implementate, 

inclusiv creșterea salariului minim și al pensiilor. Astfel, în mod normal se iau deciziile politice fundamentate pe baza unor 
estimări economice, iar apoi se construiește bugetul. Coaliția are obligația de a adopta măsurile înainte de fundamentarea 
bugetului. 

Am tot auzit că bugetul nu-și permite noile cheltuieli, dar PSD a prezentat deja analiza economică, impactul bugetar și 
sursele de finanțare pentru propunerile sale, pe baza evoluțiilor economice de până acum și a estimărilor pentru perioada 
următoare.  

Adoptarea deciziei politice este necesară pentru pentru a permite construcția bugetului și pentru a oferi predictibilitate 
cetățenilor și mediului de afaceri. 

Care ar fi, totuși, sursele de finanțare pentru majorarea pensiilor? PSD a luptat în Coaliție pentru adoptarea unor măsuri 
care au rolul de a reduce exploatarea prin muncă a categoriilor de muncitori vulnerabili și de a aduce venituri în plus la bugetul 
de stat. În acest sens, incriminarea patronilor evazioniști care rețineau aceste obligații din salariile angajaților, dar nu le mai 
virau la bugetul de stat va duce la creșterea colectării; adoptarea unor măsuri fiscale la 1 iulie care deja își arată eficiența; 
sumele colectate vor crește și datorită majorării salariului minim și al celorlalte salarii; creșterea numărului de angajați, prin 
adoptarea obligației ca fiecare IMM să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă; plus creșterea locurilor de muncă prin 
schemele de ajutor promovate de Guvern. 

Stimați colegi, creșterea salariului minim este o obligație a noastră, pentru menținerea nivelului de trai al cetățenilor, dar 
și pentru menținerea competitivității economice. 

Doresc să subliniez că salariile, mai ales în mediul privat, au rămas cu mult în urma inflației, iar acest lucru afectează 
puterea de cumpărare a cetățenilor, ceea ce afectează competitivitatea IMM-urilor. Dacă oamenii nu mai au bani, nu mai are 
cine să cumpere produsele și serviciile IMM-urilor și se intră într-un cerc vicios atât pentru salariați, cât și pentru firme. Există 
deja date statistice care arată că românii cumpără mai puțin.  

De asemenea, creșterea salariului minim de la 1 ianuarie e necesară pentru menținerea în țară a forței de muncă a IMM-
urilor, în condițiile în care alte state UE cresc nivelul de salarizare pe fondul inflației. Dacă se întârzie această măsură, IMM-
urile își vor pierde forța de muncă. 

Decizia privind majorarea pensiilor și a salariului minim trebuie luată în prima ședință a Coaliției! 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
Îndemnul lui Avram Iancu ,,No gata! No hai!” revine în actualitate 

 
La invitația unor colegi parlamentari din județul Hunedoara, cărora le mulțumesc și pe această cale, am participat, în 

data de 11 septembrie a.c., la festivitățile de comemorare a marelui și tragicului nostru erou național Avram Iancu, organizate 
la mormântul său de la Țebea. M-au impresionat plăcut și profund majoritatea manifestărilor, în mod deosebit slujba religioasă 
oficiată de episcopul ortodox al Hunedoarei, festivitatea de depunere de coroane, defilarea militară și cântecele intonate la 
mormântul marelui nostru național de urmașii săi contemporani din Munții Apuseni. Mi-a displăcut însă așezarea unor garduri 
metalice între politicienii prezenți (primul-ministru al Guvernului României, ministrul Administrației și Internelor, ministrul 
Culturii, ministrul Agriculturii, senatori și deputați, primari din zonă, un consilier al președintelui României, ș.a.) și oamenii 
simpli veniți la comemorarea lui Avram Iancu, știut fiind că printr-unul din mesajele sale relevante a cerut conducătorilor să 
stea tot timpul în mijlocul poporului. Probabil că la mijloc a fost un exces de zel din partea organelor de ordine, care au vrut să 
se remarce în ochii albaștri ai ministrului lor.  

Mi-a displăcut și huiduirea unor oficiali prezenți (primul-ministru, consilierul prezidențial) în timpul rostirii 
discursurilor, considerând că, în astfel de momente festive, trebuie să manifestăm mai multă decență și un spirit de unitate 
națională, huiduielile putând fi lăsate la urmă sau pentru alte ocazii. Sincer, la a 150-a comemorare a trecerii în eternitate a 
marelui nostru erou național Avram Iancu, m-aș fi așteptat la o participare mai numeroasă atât din partea cetățenilor simpli cât 
și din partea demnitarilor statului român, fiind de dorit, cel puțin, și participarea președintelui României sau a președintelui 
Academiei Române. Profitând de ocazie, țin să mulțumesc sutelor de moți care m-au onorat cu salutul lor cordial, chiar fratern, 
dintre care mulți au dorit să ne fotografiem împreună sau mi-au expus problemele lor mai ardente.  
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Am rămas stupefiat aflând, cu această ocazie, de la reprezentanți ai Filialei Turda a Societății Cultural-Patriotice Avram 
Iancu că primăria din această străveche localitate transilvăneană vrea să mute statuia lui Avram Iancu din piața centrală a 
municipiului, unde a fost amplasată în 1998, sub pretextul modernizării centrului istoric, devenit semipietonal. Locația aleasă 
pentru relocarea statuii este in spatele bisericii romano-catolice maghiare din Turda, care ne readuce în memorie infamul edict 
Unio trio nationum (încheiat între maghiari, sași și secui) adoptat de Dieta (o formulă parlamentară medievală) Transilvaniei 
întrunită la Turda, cu peste 450 de ani în urmă (în 1568), prin care au fost excluși reprezentanții românilor ardeleni din dietă și 
românii au fost declarați națiune tolerată, iar religia ortodoxă a fost decăzută la statutul de religie tolerată.  

Principalul vinovat este primarul liberal Cristian Matei, un fost profesor mediocru de liceu, cunoscut drept un traseist și 
trădător politic (după ce 30 de ani a fost membru, vicepreședinte și în final președinte al PSD Turda, funcție din care a fost ales 
primar al municipiului, a devenit președinte al organizației locale a PNL în anul electoral 2020), implicat în grave acte de 
corupție și de abuz în serviciu, precum și în acte rușinoase de imoralitate, inclusiv cu nora sa, pe care a promovat-o directoare 
de școală și a căsătorit-o cu fiul său suferind de anumite dizabilități, pentru a convietui și a se desfăta sub același acoperiș. 
Culmea ironiei, primarul Matei și mai mulți consilieri locali au origini în Munții Apuseni, templul sacru al moților. Oare ce au 
de spus nașul Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca, și finul său Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care 
se fălesc că sunt moți originari din Apuseni și sunt șefii politici ai edilului șef din Turda? 

Asistăm la o gravă impietate la memoria Craiului Munților, care a fost un fervent apărător al drepturilor politice ale 
românilor din Transilvania și este cel mai cântat erou al tuturor românilor. Iancu a avut legături intrinseci cu Turda, unde s-a 
oprit și chiar a adăstat în peregrinările sale spre Feleac și spre Cluj. Craiul Munților este invocat în cunoscutele versuri ,, 
Iancule, Măria Ta, / Lasă Turda, n-o prăda / Că-ți dăm bani cu ferdela / Și galbenii cu merța.” Așa se întâmplă când în 
manualele de istorie sunt alocate doar câteva rânduri marelui luptător Avram Iancu și revoluției românilor din Transilvania de 
la 1848-1849. În cursul lunii iulie a.c., după ce au aflat de intenția de relocare, sute de membri și de simpatizanți ai Societății 
Cultural-Patriotice Avram Iancu au organizat un marș și un miting de protest, in care s-au intonat Imnul lui Iancu (,,Din Țara 
Moților noi am venit”), Marșul lui Iancu (,,Iancule Mare”) și cîntecul  ,,Trăiască Duhul lui Iancu” și s-a scandat ,,Lancea lui 
Horea, sus!”, ,,Jos trădătorii!”, ,, Afară, afară, cu trădătorii din țară!”, ,,Rușine, rușine, să vă fie!”, ,, Să vină primarul!”, 
,,Libertate!”, ,,Unitate!”, ,,Trăiască și înflorească, Moldova, Ardealul și Țara Romînească!”, ,,Trăiască România Mare!”, 
,,Iancu în centru!”, ,,Nu cedăm!”, ,,Nu-i lăsăm!”, ,,Murim, luptăm, pe Iancu îl apărăm!”, ,, Avram Iancu suntem toți!”. Cu 
această ocazie, reprezentanți ai Societății Avram Iancu au depus o petiție la primărie, la care vajnicul primar Matei, care a dat 
bir cu fugiții atunci, nu a catadicsit să răspundă până în prezent, desi au trecut peste două luni.    

Intenția de relocare a statuii lui Iancu din centrul Turdei se înscrie într-un curent cancel autohton de mutare spre zone 
mai periferice sau de depozitare ori, mai bine-zis, de ascundere în locații unde sunt lăsate uitării. Astfel, la Oradea, municipiu 
majoritar românesc, sub autoritatea unui primar liberal, Ilie Bolojan, a fost mutată din centrul municipiului, respectiv din Piața 
Unirii, statuia marelui voievod Mihai Viteazul, primul unificator al celor trei țări românești (Țara Românească, Transilvania și 
Moldova), fiind dusă în fundul unei curți, unde a fost grav și iremediabil deteriorată, dezintegrându-se în două părți calul din 
bronz. In locul statuii temerarului și viteazului voievod român a fost amplasat un monument dedicat regelui Ferdinand, care 
descinde dintr-o ramură a familiei de Hohenzollern. Tot la Oradea, a fost relocat bustul marelui și genialului poet național 
Mihai Eminescu, care a fost pitită într-o cușcă de lemn pentru câini. 

 La Târgu Mureș, tot municipiu majoritar românesc, primăria a încercat, la propunerea actualului primar Zoltan Soos, de 
profesie istoric, care a candidat ca independent susținut de UDMR, să mute statuia marelui revoluționar pașoptist Nicolae 
Bălcescu (culmea, tocmai românul care a încercat să realizeze reconcilierea între revoluționarii maghiari și revoluționarii 
români din Transilvania, respectiv între liderul maghiar Lajos Kossuth și liderul român Avram Iancu) și schimbarea denumirii 
românești a Pieței Memorandumului cu denumirea maghiară Gecse Daniel (un ilustru necunoscut, inclusiv pentru majoritatea 
maghiarilor). Deciziile adoptate în acest sens au fost contestate și anulate în justiție. Tot acest primar, a dezvelit recent, în 
incinta cetății medievale din urbea de pe Mureș, un bust al marelui voievod al Transilvaniei, Iancu de Hunedoara, ulterior 
generalisim și guvernator al Regatului Ungariei, care este de origine română (fiul cneazului Voicu de Hunedoara și tatăl lui 
Matei Corvin, considerat cel mai mare rege al Ungariei din toate timpurile), fără nicio mențiune în limba română, pe soclu 
fiind inscripționate cuvintele ,,Iohannes de Hunyad”. Cel puțin, nu l-au mai denumit Janos Hunyadi, cum o fac majoritatea 
maghiarilor și a liderilor lor politici și religioși. 

În actualul context al războiului declanșat de Rusia în Ucraina, România și românii se află iar într-un an de cumpănă, 
precum au fost în anul revoluționar 1848, când revoluțiile din  principatele române au fost prinse în clește de cele trei imperii 
vecine (otoman, habsburgic și țarist), precum și de armata revoluționară maghiară în cazul Transilvaniei, și în fatidicul an 
1940, când Rusia sovietică ne-a răpit Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța, în urma infamului pact Ribbentrop-
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Molotov, iar Ungariei horthyste i-a fost cedată Transilvania de Nord, în urma odiosului dictat de la Viena. Acum, România 
este prinsă între planurile mai mult sau mai puțin insidioase și periculoase ale dușmanilor pereni și ireductibili de la Răsărit și 
de la Apus. Pentru a evita rapturile, cedările și trădările din 1940, va trebui să fim pregătiți să ne apărăm pământul strămoșesc, 
casa, familia și credința. Parafrazându-l pe marele nostru erou Avram Iancu, va trebui să punem iar ,pumnul în pieptul 
furtunii” și să ne apărăm cu ,,lancea lui Horea”, nu (numai) cu ,,argumente juridicești și filozoficești”. NO GATA! NO HAI! 
    

Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
 

Deciziile europene de sprijin a populației confirmă măsurile luate de PSD pentru români 
 

Uniunea Europeană a certificat propunerile luate de PSD, atât în domeniul energiei cât și în privința salariului minim, 
prin decizii care confirmă justețea propunerilor noastre. 

Astfel, Comisia Europeană a confirmat expertiza PSD în două dintre deciziile majore anunțate în scopul combaterii 
creșterii prețurilor la energie, respectiv plafonarea prețurilor la energie și contribuția de solidaritate din partea operatorilor cu 
profit excesiv.  

De asemenea, Parlamentul European a consfințit și veridicitatea propunerii PSD privind creșterea salariului minim la 
3.000 de lei. Aplicarea deciziei UE privind salariul minim european, la 50% din salariul mediu din fiecare stat, ar conduce în 
România la o creștere cu 500 de lei a salariul minim, adică exact cât a propus PSD. Directiva adoptată de Parlamentul 
European va fi obligatorie pentru fiecare stat membru, astfel încât noi am propus implementarea acesteia începând cu 1 
ianuarie 2023. 

Tot la inițiativa PSD, Executivul a adoptat și  plafonarea veniturilor tuturor producătorilor de energie, ceea ce înseamnă 
că profiturile realizate în urma practicării unui preț mai mare decât cel de referință, de 450 de lei/MWh, devin contribuție și se 
transferă în Fondul de Tranziție Energetică, prin OUG 119/2022, aflată în vigoare. Sumele colectate în Fondul de Tranziție 
Energetică sunt destinate susținerii mecanismului de protecție socială și sprijin. Prin intermediul acestor bani, statul va asigura 
plata rapidă a compensărilor la care furnizorii de energie au dreptul, urmare aplicării unui preț plafonat pentru consumatorii 
casnici și noncasnici. 

În mod similar, președintele Comisiei Europene a anunțat două decizii menite să vină în sprijinul gospodăriilor și 
firmelor din UE care se confruntă cu facturi uriașe la energie. Este vorba despre plafonarea veniturilor companiilor care produc 
energie electrică la costuri reduse și plata unei contribuții de criză din partea producătorilor de energie bazată pe combustibili 
fosili. Urmare acestor soluții ale Comisiei Europene, se estimează că 140 de miliarde de euro vor fi mobilizate și destinate 
amortizării de către statele membre ale UE, respectiv de atenuare a șocurilor creșterilor de preț pe acest segment. 

Cele două măsuri au fost deja promovate de PSD și adoptate de Guvernul României, reușind astfel să luăm o parte din 
povara financiară de pe umerii românilor, cauzată de rata inflației și scumpirile facturilor din ultima perioadă. 

 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
Despre propunerile de economisire a energiei 

Stimați colegi, 
Vă mărturisesc că nu am crezut că mai este posibil să retrăim vremurile de tristă amintire din ”epoca de aur”. La ce mă 

refer? La ce altceva decât la”măsurile” de economisire a energiei propuse și anunțate tocmai de la Bruxelles, capitala Uniunii 
Europene sau din alte capitale occidentale. Unele dintre ele corecte, însă și multe care frizează absurdul sau ridicolul.   

Atât personal, cât și la nivelul grupului PSD din parlament susținem ideea de combatere a risipei de energie. Risipa 
trebuie combătută tot timpul, nu doar acum în aceste vremuri de criză. Planul de economisire trebuie însă stabilit individual la 
nivelul fiecărei gospodării și nu impus forțat de Guvern sau de UE, așa cum a fost impus de către conducătorii regimului 
comunist.  

Poate că tehnocrații de la Bruxelles nu știu, dar România este singura țară din fostul bloc comunist, deci implicit și 
singura țară din UE, în care înainte de 1989 s-au aplicat astfel de ”măsuri” de economisire forțată impuse de conducătorii 
”luminați” de atunci, fie prin întreruperea gazelor naturale, fie a energiei electrice furnizate populației.  
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Nu cred că își dorește cineva repetarea unor astfel de experiențe nefericite. Nu cred că cineva cu mintea la cap își poate 
propune să petreacă serile lungi de toamnă și de iarnă la lumina lămpilor de gaz sau a lumânărilor. Oricât de romantic ar putea 
suna o astfel de idee, mai ales pentru ”progresiștii” de astăzi, nu cred că s-ar bucura nici ei să stea pe întuneric ore-n șir. La fel 
cum nu cred că ar funcționa nici dușul în doi. Poate pentru altceva, dar nu pentru a economisi apă și energie... 

Trebuie să ieșim din zona aceasta de bazaconii și să ne gândim la alte soluții reale și pe termen lung. Trebuie să începem 
să gândim ”out of the box”, cum le place celor de la Bruxelles să spună. Iar prin ”out of the box” nu înțeleg nicidecum ”into 
the dark”.  

Totodată, trebuie să subliniem câteva aspecte importante în actualul context. România are astăzi capacități de producție 
a energiei pe care nu le utilizează la maxim. Noi am putea produce mai multă energie decât ar fi nevoie, cu condiția să punem 
la punct sistemul național de energie. În același timp, avem cel mai mic consum de energie electrică pe cap de locuitor din 
Europa. Așadar, suntem deja la cel mai scăzut nivel și nu putem aplica același tratament ca în statele în care cetățenii au un 
consum mult mai ridicat. Ar fi ineficient și ilogic! 

Nu în ultimul rând, și cu asta închei intervenția mea de astăzi, consumul de energie electrică a scăzut deja în România cu 
5,2% pe ansamblu și cu 8% la populație, ceea ce înseamnă că prețurile în creștere au impus deja un comportament responsabil 
din partea consumatorilor. Unii au și început să reducă nivelul consumului, pentru că, până la urmă, este vorba de portofelul 
fiecăruia. Deci din punctul nostru de vedere, ne apropiem de atingerea procentului european de 10%, iar acest lucru se va 
petrece voluntar, fără a fi nevoie de economisiri impuse de statul român sau de Uniunea Europeană. Cred că românii sunt 
suficient de responsabili și vor economisi fără să le spunem noi sau alții ce să facă.  

Vă mulțumesc pentru atenție!     
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 

Ce facem pentru sport și pentru creșterea vitalității românilor? 
Stimați colegi, 
Rezultatele ultimului „Eurobarometru” arată că suntem printre cei mai sedentari cetățeni ai Uniunii Europene. Doar 

polonezii, grecii și portughezii reușesc să ne întreacă la capitolul sedentarism. Conform respondenților români, care au 
participat la sondajul european, costurile pe care le presupun activitățile fizice de recreere și întreținere reprezintă o barieră în 
plus în fața dorinței de a face mișcare a multora dintre conaționalii noștri. Deși există și sporturi care nu costă mult și acestea 
sunt evitate în țara noastră. Trei sferturi dintre români admit că nici măcar nu dansează, nu aleargă și nici nu merg cu bicicleta. 
Cât privește sportul de performanță, acesta rămâne cu o adresabilitate redusă, de nișă, în ciuda rezultatelor excepționale, 
înregistrate de unii dintre sportivii noștri la nivel competițional mondial.  

Este adevărat că practicarea sportului în mod organizat sau individual nu ne rezolvă toate problemele existențiale, dar ne 
ajută să câștigăm fie trofee și să devenim ambasadorii României în toate colțurile lumii, fie o stare de sănătate mult mai bună și 
o vitalitate crescută. De asemenea, sportul are, concomitent, un potențial unic de a ne apropia și de a ne da sentimentul că 
aparținem unei comunități.  

Extrapolând în mod realist importanța sportului, voi sublinia că acesta joacă un rol decisiv în construirea unor societăți 
bazate pe coeziune, una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Europa în prezent.  

Și pentru că ne aflăm în plină Săptămână europeană a sportului în România, ediția 2022, care se derulează între 23 și 30 
septembrie, dar și având la dispoziție rezultatele nu prea îmbucurătoare și încurajatoare ale acestui ultim Eurobarometru, este 
evident că trebuie să continuăm să găsim noi modalități de a-i motiva pe conaționalii noștri să devină activi. Iar aici voi 
menționa chiar și puterea propriului nostru exemplu, al celor care nu doar asistăm din fața televizorului sau de pe stadioane la 
diverse competiții, ci facem eforturi fizice regulate, și până la strategia națională de care acest domeniu are atâta nevoie.  

Din nefericire, această planificare guvernamentală a rămas tot la stadiul declarațiilor politice și la momentul actual, când 
în fruntea Ministerului Sportului avem titular chiar un sportiv de succes, cunoscut la nivel mondial.  

Evenimentele dispersate precum organizarea săptămânii europene a sportului în România rămâne o inițiativă a Comisiei 
Europene menită să promoveze sportul și activitatea fizică în întreaga Europa sub motto-ul #BeActive, în timp ce Ministerul 
Sportului are doar calitatea de organism național de coordonare al acestor manifestări. Deși acest eveniment va fi derulat, la fel 
ca și cele precedente, în parteneriat cu numeroase entități publice și private, precum și cu federațiile naționale sportive și poate 
antrena chiar și un număr de peste 100.000 de participanți direcți și indirecți la nivel național, nu va putea niciodată suplini, 
nici măcar parțial, anvergura unor obiective planificate periodic, prinse într-o strategie națională. Și fac aceste afirmații nu ca 
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să critic conducerea Ministerului Sportului, ci în speranța că lucrurile se vor îndrepta și materializa într-o strategie coerentă 
pentru sport, poate chiar la nivel parlamentar. Acum un an și jumătate, ni se aducea la cunoștință că se află în pregătire acest 
plan, care se va inspira din diverse modele de succes, în special din cel al Ungariei. Din nefericire, nu avem plasată încă în 
dezbaterea publică de către ministerul de resort nicio strategie.  

Încurajarea sportului de masă, susţinerea performanţei, precum şi dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sportive 
prin investiții consistente trebuie să ajungă să fie pilonii unei viitoare strategii guvernamentale unitare și a unor politici 
adecvate și sustenabile pe termen lung.   

Dacă Proiectul România Be Active este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, European Week of 
Sport – National activities, Dialogue with stakeholders (EWoS), ERASMUS-SPORT-2022-DWS1-NE-IBA-2, și alte proiecte 
ale Ministerului Sportului ar fi putut beneficia de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI al 
PNRR este consacrat politicilor pentru generația următoare, copii și tineri, oferind fonduri necesare pentru investiții în sport. 

Pe acest fond, mă văd obligat, dragi colegi, să vă reamintesc faptul că sportul s-a dovedit cel mai renumit amabasador al 
României în lume. Cu toate acestea, avem în continuare nevoie de mult mai multe baze sportive şi de hotărâri concrete și 
ferme, necesare dezvoltării centrelor de copii şi juniori, pentru fiecare ramură sportivă în parte. Doar așa copiii talentați, dar 
lipsiți de resurse financiare vor avea șansa să facă performanță. Doar așa vom reuși, din nou, să excelăm și să surclasăm, în 
diverse competiţii, alte state care, deși se poziționau, cândva, după noi, prin investiții susținute, au reușit să ne depășească în 
performanțe în ultimii ani.  

Încă o dată, salut orice inițiativă externă sau internă privind îmbunătățirea activității în acest domeniu și girez 
posibilitatea Parlamentului de a asigura legislaţia care să sprijine dezvoltarea sportului şi care să permită atragerea investiţiilor 
private pentru susţinerea lui.   

Trebuie să facem și din sport o prioritate națională!  
Vă mulțumesc!                     Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 
Salariul minim european, un proiect susţinut de PSD 

Stimaţi colegi,  
Declaraţia mea politică se numește ”Salariul minim european, un proiect susţinut de PSD " și se referă la directiva 

aprobată de Parlamentul European prin care fiecare stat membru trebuie să transpună în legislaţia naţională această decizie 
care să asigure un salariu minim și un trai decent. 

Această decizie, care a fost susţinută şi votată de europarlamentarii PSD, este o victorie pentru toţi cetăţenii care 
muncesc din greu şi care, în ultima perioadă, au fost cei mai afectaţi de criza economică şi de cea energetică. 

Mecanismul prevăzut în directiva aprobată prevede că salariul minim e stabilit la 50% din valoarea salariului mediu brut 
pe economie, ceea ce ar conduce la o creştere a salariului minim, de la 1 ianuarie 2023, la o valoare de aproape 3.000 de lei 
brut, aşa cum a propus Partidul Social Democrat recent în urma analizei datelor economice din România. 

Chiar dacă fosta guvernare s-a opus unei astfel de decizii, de când a reintrat la guvernare Partidul Social Democrat a 
susţinut, prin ministrul PSD al Muncii, Marius Constantin Budăi adoptarea unei astfel de directive care prevede un venit 
pentru un nivel de trai decent al tuturor angajaților. 

Directiva adoptată recent de Uniunea Europeană confirmă faptul că decizia PSD de a susţine la nivelul coaliţiei 
creşterea salariului minim la 3.000 de lei de la 1 ianurie este una serioasă şi corect fundamentată, dar mai ales una necesară. 

Chiar dacă Directiva prevede un termen de conformare de doi ani de la aprobarea sa, Partidul Social Democrat va 
susţine la nivelul coaliţiei de guvernare ca Guvernul să adopte chiar din acest an prevederile Directivei cu privire la salariile 
minime adecvate din Uniunea Europeană. 

Având în vedere că urmează o perioadă grea, nu e cazul să aşteptăm doi ani pentru ca mecanismul salariului minim să 
fie aplicat şi în ţara noastră, ci putem să îl implementăm de la 1 ianuarie 2023. 

Partidul Social Democrat va susţine tot timpul ca munca să fie just apreciată iar salariile să asigure un trai decent şi 
oportunităţi egale pentru toţi cetăţenii ţărilor membre. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Nicu Niță 

*** 
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Trebuie să ne amintim că libertatea generată de a nu mai trăi în comunism include  
și libertatea proprie de consum 

Cu toții suntem puși în fața unei crize energetice fără precedent, însă acest lucru nu înseamnă că un tratament impus de 
Guvern este o soluție de combatere a risipei de energie. Dimpotrivă! 

Sunt sigură și cred cu tărie că românii știu să economisească și să fie chibzuiți, mai ales având în vedere ca este vorba de 
pierderi masive din propriul portofel. Sigur că trebuie să fim atenți cât și cum consumăm, dar asta trebuie stabilit individual, la 
nivelul fiecărei gospodării. Altfel, ne-am întoarce înapoi cu peste 30 de ani, iar ideea este să avansăm pe toate planurile, nu să 
revenim în comunism, unde trăiam în restricții și interziceri. 

De ce noi, cei de la PSD, spunem asta?  
Stimați colegi, România este singura țară din fostul bloc comunist, deci implicit singura țară din UE, în care s-au aplicat 

măsuri guvernamentale de economisire forțată, prin întreruperea gazelor naturale și a energiei electrice către populație - iar 
repetarea acestei experiențe este de nedorit, așa cum spuneam și mai sus. 

Totodată, România are cel mai mic consum de energie electrică pe cap de locuitor din Europa. Este vorba de un consum 
de numai 2,7 MWh pe cap de locuitor, la nivelul anului 2020. Suntem deja la cel mai scăzut nivel și nu putem aplica același 
tratament ca în statele în care cetățenii au un consum mai ridicat. Ar fi ilogic și ar contrazice principii importante de guvernare, 
atât românească, cât și europeană. 

Nu în ultimul rând, consumul de energie electrică a scăzut deja în România cu 5,2% pe ansamblu și cu 8% la populație, 
ceea ce înseamnă că prețurile în creștere au impus deja un comportament responsabil consumatorilor români. Nu este nevoie 
de restricții impuse de nostalgicii anumitor vremuri pentru a trece peste acest episod greu din viața oricărei țări europene! 

Așadar, din punctul nostru de vedere, mai este foarte puțin pentru atingerea procentului european de 10%, iar acest lucru 
se va petrece voluntar, fără a fi nevoie de economisiri impuse de stat. Trebuie să ne amintim că libertatea generată de a nu mai 
trăi în comunism include și libertatea proprie de consum și nu să ne comportăm ca și cum putem lua libertatea de orice fel a 
altora. Acest lucru se numește altcumva și amintește de timpuri în care, sunt convinsă, niciunul dintre noi nu vrea să se 
întoarcă. 

Vă mulțumesc!                   Deputat 
Eliza Peța-Ştefănescu 

*** 
Blue Air și prețuri speculative 

 

Cine răspunde pentru prejudiciile aduse celor 230.000 de români care au cumpărat bilete de avion și cazări și care nu au 
mai efectuat călătoria? 

Și cine intervine pentru a domoli prețurile speculative care se practică de celelalte companii low-cost? 
Din discuțiile cu păgubiți, din mesaje, din grupurile din social media am constatat că românii și-au pierdut încrederea în 

instituțiile statului că îș mai pot recupera banii. Pentru acești români, în special, dar și pentru toți cei care au fost păgubiți, 
îndemnul meu este să nu se lase, să nu renunțe! 

Astfel, îndemn clienții păgubiți să se adreseze companiei Blue Air pentru restituirea banilor, apoi Protecției 
Consumatorului pentru că este dreptul fiecărui pasager care a plătit biletul și a rămas la sol să ceară returnarea, rambursarea 
prețului și chiar despăgubiri. 

Totodată, apelul   meu   merge   și   către   instituțiile statului care au datoria de a lucra în interesul consumatorilor! 
Interveniți urgent și asigurați-vă că românii, clienții acestei companii sunt despăgubiți! 

Pentru că la prima picătură de sânge în apă, apar și rechinii. 
Așa s-a întâmplat și în acest caz cu compania low-cost Wizz Air care, deși a anunțat că nu va face profit pe seama  

oamenilor  blocați  în  aeroporturi  defilând  cu sloganul „Don’t be blue, we got you covered”, în lupta pentru cota de piață a 
Blue Air a crescut prețurile biletelor de la 49.9Euro la 600 de Euro. 

Trag un semnal de alarmă către Consiliul Concurenței pentru a interveni și pentru a investiga dacă aceste prețuri sunt 
speculative! 

Sper că,  măcar  de  această  dată,  instituțiile  statului  să  sprijine  românii  să  contribuie  la  dobândirea despăgubirilor 
și să vegheze la evoluția pieței pentru a preveni prețurile speculative. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Ana-Loredana Predescu 

*** 
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Decizia privind majorarea pensiilor și a salariului minim trebuie luată cât mai repede! 
 

Domnule presedinte de sedință, 
Stimati colegi, 
Țara noastră parcurge un context economic dificil. Acesta este și motivul pentru care pensionarii, salariații și mediul de 

afaceri au nevoie, mai mult decât oricând, de certitudini și predictibilitate. Decizia privind majorarea pensiilor și a salariului 
minim trebuie luată cât mai repede! 

Să nu uităm că toate propunerile PSD se bazează pe analize serioase și sunt fundamentate economic. Execuția bugetară 
de până acum permite o estimare privind marja de majorare a pensiilor. De aceea PSD a spus „cel puțin 10%” la toate pensiile. 
În ceea ce preivește creșterea salariului minim, în jurul valorii de 3.000 de lei, această valoare reiese și din necesitatea 
respectării mecanismul salariului minim european.  

Există numeroase argumente pentru creșterea salariului minim. Este cunoscut faptul că Guvernul oferă sprijin IMM-
urilor pentru plata facturilor. Deci prețurile la energie nu justifică amânarea aplicării acestei măsuri. Este vital să ne păstrăm în 
țară forța de muncă, în condițiile în care alte state din Uniunea Europeană cresc nivelul de salarizare pe fondul inflației. Să nu 
uităm că migrația românilor este o problemă foarte mare cu care se confruntă țara noastră. Ce vor face IMM-urile fără 
angajați? Mai mult decât atât, creșterea salariilor este necesară pentru menținerea puterii de cumpărare care să susțină oferta 
IMM-urilor. Dacă românii nu mai au bani, nu mai are cine să cumpere produsele și serviciile IMM-urilor și se intră într-un 
cerc vicios atât pentru salariați, cât și pentru firme. 

PSD a prezentat deja analiza economică, impactul bugetar și sursele de finanțare pentru propunerile sale, pe baza 
evoluțiilor economice de până acum și a estimărilor pentru perioada următoare. Există toate datele pentru luarea deciziei 
politice care să aduc un plus de stabilitate românilor. 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
 

Salariul mimim trebuie majorat la nivel național la 3.000 de lei 
 

PSD susține introducerea salariului minim de 3.000 de lei la nivel național, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în 
conformitate cu prevederile recentei Directive a salariului minim european, adoptată de către Parlamentul European. 

Consider că mecanismul de calcul al salariului minim agreat la nivel european poate fi aplicat de îndată și în România. 
Acesta presupune stabilirea salariul minim la cuantumul de 50% din valoarea salariului mediu brut pe economie, ceea ce ar 
determina majorarea la o valoare de aproximativ 3.000 de lei, după cum PSD a propus recent, în baza datelor economice 
existente. 

Conform Directivei europene privind salariile minim adecvate în Uniunea Europeană, statele membre se pot ghida, 
pentru evaluarea gradului de adecvare al salariilor minime legale, „în raport cu nivelul general al salariilor brute de 60% din 
salariul median brut și 50% din salariul mediu brut.” Termenul de conformare la prevederile Directivei este de doi ani de la 
aprobarea oficială de către Consiliu a acordului agreat cu Comisia Europeană la 6 iunie 2022. 

De altfel, și deciziile din domeniul energetic prezentate recent de reprezentanții Comisiei Europene, au atestat justețea 
propunerilor promovate de PSD în acest domeniu, concretizate în plafonarea prețurilor și introducerea unei contribuții de 
solidaritate pe profitul excesiv al companiilor din sectorul energetic. 

Reamintesc că tot PSD a propus și aplicat majorarea salariului minim pentru angajații din agricultură și industria 
alimentară, măsura dovedindu-se extrem de benefică, în condițiile în care au beneficiat de ea peste 230.000 de salariați. 

În aceste condiții, vom susține în coaliția de guvernare adoptarea de către Guvern, chiar din acest an, a prevederilor 
Directivei europene implementate recent de către Parlamentul European, în ceea ce privește adecvarea nivelului minim al 
salariilor din Uniunea Europeană. 

Românii trebuie să fie sprijiniți de stat să depășească criza actuală, generată de creșterea ratei inflației și scumpirile 
facturilor la principalele utilități și alimente, iar PSD și-a asumat actul guvernării tocmai în scopul de a aduce bunăstare și o 
viață mai bună pentru oameni. 

Deputat 
Elena Stoica 

*** 
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Peste 170.000 de angajați din mediul privat au beneficiat de creșterea veniturilor  
în urma măsurii PSD privind majorarea voluntară a salariului minim 

 

Stimate colege și stimați colegi, 
În declarația politică de săptămâna trecută salutam decizia Parlamentului European de adoptare a unei noi legislații 

privind instituirea salariilor minime adecvate în statele Uniunii Europene, iar astăzi vin să vă anunț datele oficiale de la noi din 
țară după promovarea măsurii inițiate de PSD și anume majorarea voluntară a salariului minim. 

Astfel, până în prezent, 173.743 de angajați din mediul privat au beneficiat de o creștere a veniturilor nete cu 200 de lei, 
după data de 1 iunie 2022, când a intrat în vigoare măsura prin care această sumă suplimentară să fie scutită de taxe, în cazul 
unei majorări voluntare a salariului minim. 

Măsura face parte din Programul PSD Sprijin pentru România și are în vedere sprijinirea angajatorilor din mediul privat 
pentru majorarea salariilor mici, astfel încât să își poată menține angajații și să prevină exodul forței de muncă din România în 
actualul context economic foarte dificil. 

Din aceeași categorie de măsuri a făcut parte și propunerea PSD de a se aplica în agricultură și în industria alimentară 
același model fiscal al salarizării reglementat în domeniul construcțiilor. Drept urmare, peste 230.000 de angajați au beneficiat 
de creșterea salariului minim la 3.000 de lei și de celelalte scutiri și reduceri de taxe și contribuții aferente salariilor. Este vorba 
de scutirea de la plata impozitului pe venit de 10%, scutirea de la plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate de 
10%, reducerea cu 3,75 puncte procentuale a contribuției pentru asigurările sociale și reducerea contribuției asiguratorii pentru 
muncă de la 2,25% la 0,27%. 

Atât eu, cât și colegii mei considerăm că astfel de măsuri sunt vitale pentru salariații cu venituri mici pentru a face față 
dificultăților generate de inflație și de criza energetică de la nivel european.  

În viziunea PSD, în contextul actual extrem de dificil, acest salariul minim de 3.000 de lei ar trebui generalizat pentru 
toate sectoarele economice. Acest lucru s-ar realiza prin introducerea, de la 1 ianuarie 2023, a recomandărilor din Directiva 
Europeană a salariului minim european, respectiv a mecanismului prin care salariul minim brut să reprezinte 50% din salariul 
mediu brut pe economie, ceea ce ar duce la o creștere de aproximativ 500 de lei, în jurul valorii de 3.000 de lei, cum propusese 
PSD încă de la finalul lunii august. 

Sunt peste 1,2 milioane de angajați plătiți cu salariu minim, majoritatea lor copleșitoare în mediul privat. Pentru ei dar și 
pentru companii este esențial ca să se menține și să se consolideze tendința de creștere a salariului minim, pentru că dincolo de 
stabilitatea la locul de muncă se asigură și un plus de putere de cumpărare, de care vor beneficia implicit și companiile private. 

A doua veste pe care doresc să o comunic de la tribuna Parlamentului se referă la creșterea semnificativă a numărului de 
salariați în țara noastră, de la momentul intrării PSD la guvernare și până în luna iulie 2022. În pofida crizelor majore actuale, a 
crescut efectivul salariaților din România, cu peste 62.000 de locuri de muncă, conform ultimelor date oficiale publicate de 
Institutul Național de Statistică, preluate și în Raportul guvernatorului BNR asupra inflației din august 2022. 

Este important că șomajul este destul de scăzut în țara noastră, iar acest lucru se datorează și ca urmare a măsurile luate 
de guvern în privința salariului minim, susținute puternic de PSD, care au dus la creșterea numărului salariaților. Cu toate 
acestea, este esențial ca pentru creșterea nivelului de trai al românilor cu venituri reduse să se majoreze de la 1 ianuarie 2023 
salariul minim la 3000 de lei brut simultan cu acordarea unei deduceri suplimentare de 200 de lei, care este deja în vigoare de 
la 1 iunie 2022.   

Vă mulțumesc.                  Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
Este obligatoriu ca România să intre în Spațiul Schengen! 

 

România se află foarte aproape de realizarea celui mai important obiectiv european, stabilit încă din 2007, după ce a 
devenit membră a Uniunii Europene: aderarea la Spațiul Schengen.   

Sprijinul Germaniei în acest demers al țării noastre, anunțat de cancelarul Olaf Scholz, este un pas uriaș către finalizarea 
procesului de aderare, care va fi supusă deciziei unanime a statelor membre, la nivelul Consiliului Uniunii Europene. 

Până în prezent, România a parcurs cu succes toate etapele tehnice, legislative şi operaţionale necesare îndeplinirii 
condiţiilor de aderare la Spaţiul Schengen. Evaluarea celor şapte domenii de interes (cooperare poliţienească, protecţia datelor 
personale, consulate, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre, Sistemul de Informații Schengen) a condus la 
concluzia că România îndeplineşte condiţiile de aderare la Spaţiul Schengen. 
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România aplică deja majoritatea dispoziţiilor acquis-ului Schengen şi acţionează ca un membru de facto, cu o 
contribuţie semnificativă la securitatea Spaţiului Schengen, gestionând cu responsabilitate şi eficienţă peste 2.000 de kilometri 
de frontieră externă a Uniunii Europene. 

Intrarea în Spațiul Schengen înseamnă libera circulație, fără controale la frontierele interne terestre, aeriene și maritime, 
atât a cetățenilor, cât și a mărfurilor, a serviciilor și a capitalului. Acest lucru ar însemna un ajutor imens pentru firmele cu 
capital românesc și cele care produc în România. În contextul provocărilor de securitate actuale și în condițiile de criză 
economică, este obligatoriu ca România să intre în Spațiul Schengen.  

Cele mai importante obiective de țară - intrarea României în NATO și pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană 
- au fost îndeplinite în timpul guvernărilor PSD. Partidul Social Democrat va face toate demersurile necesare pentru 
îndeplinirea actualului deziderat: aderarea României la Spațiul Schengen.  

 

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
Declarație politică 

 
Vă puteți imagina data de 28 septembrie 2022 fără apă caldă, fără lumină, în frig și gunoaie când vi se promitea că în 

Noul București de a doua zi după alegeri vor curge lapte și miere? 
Dar vă puteți imagina că au trecut doi ani, fix doi ani de când ,,democrația a trecut la cele sfinte” sub ochii noștri ai 

tuturor voturile a peste 100.000 de locuitori ai sectorului 1 au fost traficate în favoarea unora și-altora. Autoritățile au tăcut, la 
fel cum fac și astăzi, oamenii au privit nepuntincioși cum într-un sector al unei capitale europene în care în urmă cu 33 de ani 
au murit oameni pentru democrație, votul lor, voința și viitorul le sunt călcate în picioare, iar eu, pentru curajul de a sesiza 
autoritățile referitor la frauda care se petrecea sub ochii noștri am fost sancționat cu un dosar penal, o înscenare fără precedent 
și supus unui linșaj mediac înfricoșător. 

Vă întreb pe dumneavoastră care ați susținut sau orchestrat frauda electorală de la sectorul 1, sau pe dumneavoastră care 
ați asistat pasiv la toată această mascaradă denumită alegeri libere și democratice, a meritat? Bilanțul celor doi ani de mandat 
vă satisface?  

Puteți să priviți în ochi locuitorii sectorului 1? Știți ca de doi ani elevii din acest sector nu mai primesc bursele școlare? 
Știți că de doi ani primarul vostru validat nu a mai dat niciun ban, absolut niciun ban spitalelor din sector deși încă pandemia 
nu s-a încheiat nici acum?  

Sunt doi ani de când cartiere întregi din sector nu au apă caldă și căldură, nu li se ridică gunoiul, dar în schimb au ridicat 
prețul locurilor de parcare deși nu au construit nici măcar unul, se luptă să evacueze persoanele cu dizabilități din locuințele 
sociale, a pus cartele la toaletele din primărie iar șirul ,,realizărilor” poate continua. 

Doi ani au trecut, încă doi vor mai trece repede. Urmează noi alegeri, noi promisiuni.....poate și noi tehnici de-a alege 
primari, cu sacii nu cred că mai merge. 

Deputat 
Dan Tudorache 

*** 
 

Creșterea pensiilor și salariilor, un deziderat pentru Partidul Social Democrat 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Având în vedere contextul intrării Partidului Social Democrat la guvernare, acela de a crea un scut în jurul societății tot 

mai greu încercată de liberalizarea pieței energiei, pusă în șcenă cu atât de mult cinism de către „Uniunea Salvați România”.  
Din acest punct de vedere, PSD a militat constant atât pentru reglementarea prețurilor la energiei, precum și pentru 

creșterea constantă a veniturilor, mai ales într-o perioadă în care inflația crește într-un mod alarmant.  
Din punctul de vedere al Partidului Social Democrat, enunțat în repetate rânduri în mod public, coaliția trebuie să ia 

decizia creșterii pensiilor și salariilor înainte de a se realiza proiectul de buget.  
Solicitările lui Președintelui Iohannis și ale domnului prim-ministru Nicolae Ciucă de a exista o proiecția bugetară 

înainte de a se lua decizia privind pensiile și salariul minim reprezintă o viziune deficitară care nu face altceva decât să scadă 
șansele implementării măsurilor sociale. Este o problemă de logică să soliciți o proiecție bugetară înainte de a stabili politicile 
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publice pe care vrei să le bugetezi în anul următor. De regulă, se procedează invers, se iau deciziile politice fundamentate pe 
baza unor estimări economice, iar apoi se construiește bugetul, astfel încât cetățeanul să fie plasat în centrul viziunii 
guvernamentale. Decizia privind majorarea pensiilor și a salariului minim trebuie luată cât mai rapid. 

Din acest punct de vedere, PSD a prezentat deja analiza economică, impactul bugetar și sursele de finanțare pentru 
propunerile sale, pe baza evoluțiilor economice de până acum și a estimărilor pentru perioada următoare. Există toate datele 
pentru luarea deciziei politice. 

O parte din sursele suplimentare pentru susținerea creșterii pensiilor cu 10% pot fi următoarele: 
1. Creșterea gradului de colectare a contribuțiilor sociale în urma incriminării patronilor evazioniști care rețineau aceste 

obligații din salariile angajaților, dar nu le mai virau la bugetul de stat; 
2. Creșterea veniturilor din contribuții la bugetul de pensii în urma măsurilor fiscale realizate de Guvern la 1 iulie; 
3. Creșterea veniturilor din contribuții în urma măsurii de creștere a salariului minim și a celorlalte salarii care vor fi 

majorate ca efect al acestei măsuri;  
4. Creșterea veniturilor din contribuții sociale ca urmare a creșterii numărului de locuri de muncă în urma măsurii ca 

IMM-urile să aibă cel puțin 1 angajat cu normă întreagă; 
5. Creșterea veniturilor din contribuții ca urmare a înființării de noi locuri prin schemele de ajutor de stat pentru 

companii și prin investițiile publice.  
Argumentele pentru creșterea salariului minim sunt de asemenea covârșitoare: 
1) Majorarea salariului minim este necesară pentru creșterea salariilor în mediul privat, unde nivelul de salarizare a 

rămas cu mult în urma inflației;  
2) Creșterea salariilor este necesară pentru menținerea puterii de cumpărare care să susțină oferta IMM-urilor. Dacă 

oamenii nu mai au bani, nu mai are cine să cumpere produsele și serviciile IMM-urilor și se intră într-un cerc vicios atât pentru 
salariați, cât și pentru firme; 

3) Guvernul oferă sprijin IMM-urilor pentru plata facturilor. Deci prețurile la energie nu justifică amânarea aplicării 
acestei măsuri. 

În concluzie, creșterea salariului minim și a pensiilor, de la 1 ianuarie e necesară pentru menținerea în țară a forței de 
muncă a IMM-urilor, în  mod special, în condițiile în care alte state UE cresc deja nivelul de salarizare pe fondul inflației. Spre 
exemplu, Germania a decis deja creșterea salariului minim, iar dacă România va întârzia din nou implementarea acestor măsuri 
sociale, piața muncii va fi din nou foarte puternic afectată. 

Deputat 
Radu Tuhuț 

*** 
Pericolele populismului și reforma politicului 

 
Doresc să supun atenției dumneavoastră, inclusiv în contextul rezultatului recentelor alegeri parlamentare din Italia, 

riscurile populismului și ale politicilor economice și sociale lipsite de alternative reale. Dacă trecem dincolo de aparențe, în 
Italia nu s-a produs nicio schimbare de fond, și nici nu se va produce. Este doar o supapă de siguranță, deschisă după trei ani 
de criză, care au dus la acumularea de tensiuni importante în societatea italiană. Așa cum se spunea despre Tony Blair că a fost 
adevăratul urmaș al Doamnei de Fier, așa se va spune despre Giorgia Meloni, că este adevăratul urmaș al lui Draghi. 

Tentația populistă este tot mai mare în România. Și nu ne permitem acest lux politic, indiferent de faptul că suntem la 
stânga, sau la dreapta, ideologic vorbind, sau că suntem la putere sau în opoziție. Avem, în contextul crizei, un spațiu tot mai 
redus de manevră în plan politic. Nu mă refer la funcționarea democratică a societății românești. Eu cred sincer că avem 
nevoie de o mai activă contraputere, care să amintească politicului de obligațiile sale. Iar această contraputere este cetățeanul. 
Numai că retragerea lui din spațiul public este o veste proastă. Locul cetățenilor este luat de tot felul de ”profeți”, care predică 
false soluții. Ce adâncesc criza, în loc să o calmeze. 

Acest festival al populismului, în toată Europa, este semn că politicul NU mai are ce propune societăților respective. 
Asta trebuie să ne preocupe în cel mai înalt grad. Pentru că, place sau nu acest adevăr, ne aflăm, practic, într-un regim cu 
”partid unic”, de vreme ce oricine ar câștiga alegerile, oriunde în Europa, politicile economice și sociale sunt aceleași, de 
extracție neoliberală: tăieri de taxe și de impozite, privatizări în serviciile publice de educație, sănătate, transporturi, 
demontarea brutală a Statului Bunăstării. Construcția de alternative nu mai funcționează. Iar când cresc periculos frustrările 
cetățenilor, lor li se administrează o porție de populism, pe post de calmant. Schema asta nu are cum funcționa la nesfârșit. 
Nimeni nu are resurse financiare pentru a plăti eșecurile piețelor din bani publici. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2022  
Săptămâna 26 – 30 septembrie 2022  

 

 

40 
 

Regret că sunt obligat să constat că stânga europeană este atât de slabă, acum. Normal ar fi fost ca ea să ofere dezbaterii 
publice alternativele despre care vorbeam. Dar din prea mult reformism nu mai are o adecvare la realitate, care e de așteptat 
din partea ei. Iar dreapta europeană nu are niciun interes să producă așa ceva. Că va guverna la extreme, că va guverna mai 
aproape de centru, știe că va guverna, indiferent de performanțe. Iar asta și din lipsă de competitori serioși la stânga. 

Trebuie să ne gândim serios, pentru că de la tentația populistă la tentația totalitară nu este decât un pas. Și prea mulți, 
din spațiul politic european par gata să-l facă. Dar când a fost totalitarismul o soluție, și pentru cine? Dacă vrem reforma clasei 
politice, atunci să începem cu reforma gândirii, și acțiunii, politice. Dacă nu facem asta, ne limităm la o ipocrizie ce ne va rupe 
și mai mult de cetățeni și de agenda lor. Și tentația totalitară poate face pasul la totalitarism fără să mai putem reacționa. 
Depinde de noi încotro se duce politicul, nu doar în România. 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
 

 
 Întrebări 

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

Precizări privind realizarea de proiecte de investiții prin C.N.I cu surse de finanțare  
din Planul Național de Redresare și Reziliență 

Domnule ministru,  
Multe proiecte de interes local din județul Arad s-au dezvoltat și finalizat prin intermediul Companiei Naționale de 

Investiții, contribuind la creșterea standardului de viață, chiar și la nivelul administrațiilor publice care nu beneficiază de 
resurse financiare proprii pentru finanțarea unor asemenea obiective.   

Pe de altă parte, unele dintre scopurile principale ale actualului guvern sunt menținerea și chiar creșterea ritmului 
investițiilor.   

În acest context, vă rog să-mi precizați dacă, la nivelul județului Arad, se vor realiza noi proiecte de investiții prin 
Compania Națională de Investiții cu surse de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,                     Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situația dozelor de adrenalină pentru autoinjectare pentru copiii alergici şi cu risc de şoc anafilactic 
 

Stimate domnule ministru,  
Mi-a fost adus la cunoștință faptul că părinţii copiilor alergici şi cu risc de şoc anafilactic trebuie să cumpere de la 

farmacie stilourile cu adrenalină, în condițiile în care există o lege încă din luna ianuarie a anului trecut, conform căreia acestea 
trebuie să fie gratuite.   

Potrivit legislației în vigoare cu privire la protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate 
cu boli sau afecţiuni alergice, printre multe alte drepturi pe care le au pacienţii cu diferite alergii, printre care sunt şi decontarea 
analizelor şi testelor medicale, se precizează că “fiecare persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi care prezintă risc de şoc 
anafilactic beneficiază, anual şi în mod gratuit, de o doză de adrenalină pentru autoinjectare, în baza documentului medical 
eliberat de medicul alergolog“. Problema este că, în realitate, părinţii cumpără stilourile cu adrenalină necesare în caz de şoc 
anafilactic de la farmacie. Preţul unui astfel de dispozitiv medical este în jur de 200 de lei, iar în multe cazuri părinții nu și le 
pot permite.   

De asemenea, în lege scrie şi că ar fi trebuit să existe deja Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor cu boli şi 
afecţiuni alergice, Registru care, din informațiile publice, nu există nici acum.   

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, vă solicit următoarele răspunsuri:  
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1) Care este situația aplicării legii privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi 
diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice?  

2) De ce nu beneficiază copiii de până la 18 ani de dozele gratuite?  
3) În ce stadiu se află înființarea centrelor naţionale de alergologie din diferite zone din ţară, cele care sunt prevăzute în 

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

*** 
 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Valoarea încasată din impozitul pe venit la pensiile cu o valoare mai mică sau egală cu 3.000 de lei 
 

Stimate domnule ministru,  
În baza art. 112 din Constituția României, vă rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare:  
• Cât reprezintă valoarea încasată din impozitul pe venit la pensiile cu o valoare mai mică sau egală cu 3.000 de lei, în 

ultima lună pentru care aveți disponibile aceste date?  
Vă solicit răspuns oral și în scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.   
Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Includerea societăților comerciale care au calitatea de administrator  
al Parcurilor Științifice și Tehnologice, indiferent de calitatea acționarului, printre categoriile  

de beneficiari ai prețului final facturat plafonat conform Art. I al OUG 27/ 2022 
 
Parcurile Științifice și Tehnologice, în conformitate cu dispozițiile art. I alin. (5) din Ordonanța nr. 14/ 24.01.2022 

privind construirea și funcționarea acestora, publicată în M.Of. Nr 82/1.02.2022, cu completările și modificările aduse prin 
Legea 50/21.01.2003, sunt adiministrate de societăți comerciale a căror principală preocupare este sprijinirea și acordarea de 
facilități pentru rezidenții acestor parcuri, prin dezvoltarea componentei de cercetare, inovare și transfer tehnologic, societatea 
nefiind cu precădere orientată spre profit.  

Este important de precizat că activitatea societăților de administrare se concentrează pe asigurarea unor facilități și a 
condițiilor de desfășurare în mod optim a activității rezidenților, atribuțiile acestora fiind prevăzute Ordonanța nr 14/ 
24.01.2002. Parcul Științific și Tehnologic funcționează sub directa gestionare și administrare realizată de societatea 
administrator al parcului, în cazul de față, SC,TEHNOPOLIS” SRL Iași, aceasta fiind singura în măsură să asigure rezidenților 
parcului dreptul de folosință asupra infrastructurii comune, să distribuie, către toți rezidenții parcului industrial, prin rețele 
proprii, utilitățile necesare funcționării acestora (energie electrică, apă, canal etc.), în condițiile legii.  

SC,,TEHNOPOLIS” SRL Iași este o societate comercială înființată de către Consiliul Local al Municipiului Iași, aceasta 
având calitatea de asociat unic  al societății, întrucât deține în procent de 100%  capitalul social. Încă de la înființarea sa, 
respectiv anul 2004, SC,,TEHNOPOLIS” SRL, în calitate de societate administrator, a dovedit în timp eficiența, iar prin 
consecințele pozitive ale activității sale, s-a constituit într-un motor privind stimularea și dezvoltarea economiei locale și nu 
numai.   

Prin OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022  privind măsurile aplicabile clienților finali 
din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul energiei, s-a stabilit că, începând cu 1 septembrie 2022, din categoria 
consumatorilor noncasnici, de energie electrică, doar IMM-urile mai beneficiază de plafonarea prețurilor în proporție de 85% 
din consumul mediu lunar realizat în anul 2021, fiind așadar excluse societățile administrator atât ale parcurilor industriale cât 
și a celor științifice și tehnologice.   
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În acest context, eliminarea plafonării pentru companiile care nu se încadrează în categoria IMM-urilor (art I, OUG nr 
27/2022 așa cum a fost modificat prin OUG nr. 119/2022) pune în pericol iminent funcționarea societăților administrator ale 
Parcurilor Științifice care, deși îndeplinesc toate criteriile de a fi considerate IMM-uri, așa cum sunt definite de art.  3 din 
Legea nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, îndeplinind și condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b) și c) 
din această lege, nu mai pot beneficia de plafonarea prețurilor la energia electrică și gaze naturale începând cu data de 
1.09.2022, datorită dispozițiilor art. 4*5 din aceași lege, pentru că au capitalul social deținut și controlat de ,,organisme”, astfel 
că, în baza acestei prevederi legale (cel puțin interpretabile), societățile administrator pot fi considerate ,,întreprinderi mari”.  

În situația în care societatea administrator al Parcului Științific și Tehnologic, conform art. 4*5 din Legea 345/2004 nu 
este considerate,,întreprindere mică sau mijlocie”, atât societatea administrator cât și rezidenții parcului nu mai pot beneficia 
de așa cum sunt definite de art. 3 și art.4 alin. (1) lit.b) și c) din aceași lege acest fapt reprezentând o gravă discriminate 
economică și financiară, pentru IMM-urile aflate în această situație.   

Ca urmare a situației arătate mai înainte, respectiv, datorită faptului că societățile administrator ale parcurilor științifice 
și tehnologice nu sunt incluse în mod expres în OUG nr.119/2022, deși, în temeiul art. 3 din Legea nr. 364/2004 se încadrează 
în categoria IMMurilor, sunt obligate să refactureze cheltuielilor cu energia electrică și gazul metan către rezidenții parcului, 
care, la rândul lor au calitatea de IMM-uri, la prețul facturat de către furnizorii de energie electrică și gaz metan, cu toate că 
aceștia au dreptul prevăzut de art.1 lit.c) din OUG 119/2022 să beneficieze de plafonarea prețurilor finale, creându-se astfel o 
gravă și absolut nejustificată discriminare.   

În acest context, vă rugăm domnule ministru să ne răspundeti la următoarea întrebare:  
Se pot include în textul art.1 din OUG nr. 119/2022 și societățile administrator atât a Parcurilor Științifice și 

Tehnologice, cât și a Parcurilor Industriale printre beneficiarii prețurilor plafonate prevăzute de lege?  
Solicităm răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.       
Cu deosebit respect,       Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Exportul de apă în perioada de secetă din vara acestui an 

Domnule ministru,  
Seceta din acest an a fost poate una dintre cele mai grave din ultimii zeci de ani. România a fost expusă vremii uscate și 

valurilor de căldură, fenomene în urma cărora au fost afectate producția de alimente și energie, resursele de apă, fauna 
sălbatică. Am fost cu toții martori la situația în care multe localități din țară au rămas fără apă, cu fântâni secate și furnizare de 
apă potabilă raționalizată, iar în multe locuri apa a fost livrată cu cisterne.   

Știind că România exportă apă de peste 30 de ani, cu precădere către Ungaria, în contextul secetei din acest an și în 
calitate de ales în Circumscripția nr 24 - Iași, unul dintre județele cele mai afectate de această criză a apei, vă adresez 
următoarele întrebari:  

1. Ce cantitate de apă a fost exportată către Ungaria în anul 2022?  
2. Apa exportată către Ungaria în acest an a fost apă potabilă sau apă pentru irigații?  
3. Care sunt, de către cine sunt semnate și ce valabilitate au contractele care stau la baza exportului de apă catre 

Ungaria?  
4. La ce preț este livrată apa la export?  
5. De ce nu s-au luat măsuri în acest an pentru a limita sau elimina exportul de apă în contextul secetei?  
Solicităm răspuns oral și scris pentru fiecare punct în parte, în termenul prevazut de lege.  
Cu deosebit respect,   

Deputat 
Vasile Cîtea 

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

Drepturile nerespectate pentru cetățenii din Munții Apuseni 
Stimate domnule ministru, 
În cuprinsul Anexei 1 al Hotărârii Guvernului nr. 323 din 1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea 

dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările și completările ulterioare, se regăsesc 
printre beneficiari inclusiv locuitori ai județului Hunedoara. Este vorba despre localnicii din raza municipiului Brad și a 
comunelor Baia de Criș, Balșa, Băița, Blăjeni, Buceș, Bucureșci, Bulzeștii de Sus, Certeju de Sus (parțial), Crișcior, Geoagiu 
(parțial), Luncoiu de Jos, Ribița, Tomești, Vața de Jos, Vălișoara.   

În timpul audiențelor pe care le desfășor în teritoriu, mai multe persoane mi-au semnalat faptul că prevederile Anexei 1 
din HG 323/1996 nu sunt respectate. Aceeași problemă a fost ridicată și de către Consiliul Județean Hunedoara, în urma 
solicitărilor făcute de către cetățenii a căror drepturi sunt încălcate. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care sunt motivele, din informațiile de care dispuneți în cadrul Ministerului Energiei, pentru care furnizorii de 
energie refuză să ofere reducerea garantată prin Lege cetățenilor din Hunedoara, conform prevederilor din HG 323/1996?  

2. Care sunt măsurile pe care Ministerul Energiei le-a luat și le va lua pentru pentru a soluționa problema anterior 
menționată?  

Vă rog să comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,               Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Consultarea publică privind noua legislație pentru educație 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că pe perioada verii s-a desfășurat consultarea publică privind noul cadru legislativ din educație, 

vă adresez următoarea întrebare:   
Care este numărul total al observațiilor, recomandărilor și amendamentelor înregistrate în procesul de consultare 

publică?   
Vă rog să comunicați răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,               Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 
Capacitatea reală de producției a energiei 

Stimate domnule ministru, 
În actualul context de pe piața energiei din România, aș dori să îmi comunicați următoarele informații:  
1.) care este puterea instalată, precum și 2.) producția reală de energie, defalcat pe fiecare unitate de producție 

componentă a sistemului național de energie.   
Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris.                Deputat 
Cu stimă,           Ioan Mang 

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

Creșterea bugetului și a totalului de beneficiari pentru programele derulate  
de Administrația Fondului pentru Mediu 

Domnule ministru,  
Criza energetică mondială a generat creșterea interesului în rândul populației țării noastre pentru realizarea de investiții 

necesare producției individuale de energie electrică. Așadar, fondurile nerambursabile, disponibile prin Programul Casa Verde 
Fotovoltaice au devenit deosebit de atractive atât la nivel individual, precum și la cel al administrațiilor publice locale. Aceste 
autorități și-au exprimat interesul, de asemenea, și pentru Programul Eficiență energetică în clădirile publice, cel privind 
iluminatul public sau cel privind instalarea de sisteme fotovoltaice. Însă, pentru ca numărul beneficiarilor să se mărească 
apreciabil, este nevoie de majorarea bugetelor acestor programe.   

Având în vedere disponibilitățile financiare, provenite din fonduri externe, nerambursabile pe care România le poate 
folosi, vă rog să-mi precizați care va fi bugetul total al următoarelor programe ”Casa Verde Fotovoltaice”, ”Eficiență 
energetică în clădirile publice”, ”Iluminatul public” și ”Sisteme fotovoltaice” pentru anul viitor, când ar urma să fie deschis 
următorul apel de proiecte pentru aceste programe și care este durata medie de decontare a cheltuielilor efectuate de 
beneficiarii celor aprobate de Administrația Fondului de Mediu.   

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,                Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Valoarea creșterii surselor suplimentare pentru susținerea majorării pensiilor cu 10% de anul viitor 
 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că PSD prin miniștrii săi a prezentat deja analiza economică, impactul bugetar și sursele de finanțare 

pentru propunerile sale privind creșterea pensiilor cu 10% de anul viitor, pe baza evoluțiilor economice de până acum și a 
estimărilor pentru perioada următoare vă rog, în baza informațiilor pe care le aveți în acest moment, dacă puteți să-mi 
comunicați răspunsuri la următoarele întrebări:  

• Care estte procentul creșterii gradului de colectare a contribuțiilor sociale în urma incriminării patronilor evazioniști 
care rețineau aceste obligații din salariile angajaților, dar nu le mai virau la bugetul de stat, de la intrarea în vigoare a actului 
normativ până în prezent?  

• Care este valoare creșterii veniturilor din contribuții la bugetul de pensii în urma măsurilor fiscale realizate de Guvern 
la 1 iulie din acest an până în prezent?  

• Cu cât au crescut veniturile din contribuții în urma măsurii de creștere a salariului minim și a celorlalte salarii care vor 
fi majorate ca efect al acestei măsuri?  

• Cu cât s-au majorat veniturile din contribuții sociale ca urmare a creșterii numărului de locuri de muncă în urma 
măsurii ca IMM-urile să aibă cel puțin 1 angajat cu normă întreagă?  

• Cu cât au crescut veniturile din contribuții ca urmare a înființării de noi locuri prin schemele de ajutor de stat pentru 
companii și prin investițiile publice?  

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

Dan-Constantin Șlincu 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Îndeplinirea țintelor din PNRR înseamnă un pas în plus pentru dezvoltarea Moldovei 

 

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a avizat prima cerere de plată a României din cadrul PNRR. Țara noastră va 
primi cei 2,6 miliarde de euro, în ciuda previziunilor apocaliptice ale unora. 

Avizul favorabil al Comisiei este dovada faptului că Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă a reușit să își 
îndeplinească țintele și jaloanele asumate în PNRR. 

Prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, România va primi aproape 30 de miliarde de euro, bani care vor fi folosiți 
pentru modernizarea țării și pentru creșterea nivelului de trai în comunitățile locale.  

În regiunea Moldovei și în județul Bacău, de departe cel mai important proiect este Autostrada A7 Ploiești-Pașcani. 
Autostrada Moldovei este cel mai mare proiect de infrastructură din PNRR și realitatea este că a fost inclus în acest Plan de 
Guvernul condus de un premier liberal. Toți cei 314 km ai Autostrăzii Moldovei vor fi finanțați prin PNRR. 

Grija Partidului Național Liberal pentru zona Moldovei este o constantă și este dovedită prin acțiuni concrete. Și eu fac 
drumul București-Bacău săptămânal, uneori chiar de mai multe ori pe săptămână și știu ce corvoadă poate fi. Îi înțeleg pe toți 
băcăuanii care nu mai au răbdare și nu mai cred în promisiuni, îi înțeleg pe toți cei care vor să circule pe un drum sigur și nu să 
stea cu grija celor dragi când pleacă pe E85. Atât timp cât PNL este la conducerea Executivului vor fi depuse toate eforturile 
pentru a îndeplini obiectivele din acest Plan, astfel încât țara noastră să beneficieze de fonduri europene în toate domeniile 
cheie. Tot prin PNRR, o nouă creșă va fi construită în Municipiul Bacău. Aceasta va fi una de dimensiuni mari, adică pentru 
100-110 copii. Vestea este una foarte bună pentru familii, având în vedere că în momentul de față numărul locurilor în creșe 
este sub necesar.  

Din păcate, această problemă este una generalizată în țara noastră. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în 
ceea ce privește asigurarea de locuri în creșe pentru copiii de până la trei ani. Investițiile în infrastructura ante-preșcolară sunt 
foarte importante și la fel este și găsitul personalului calificat care să lucreze cu cei mici. 

De asemenea, în urmă cu câteva zile, Guvernul Ciucă a lansat prima sesiune de atragere de fonduri pentru construirea de 
insule ecologice digitalizate, adică sisteme moderne pentru colectarea selectivă a deșeurilor, la nivelul comunităților. Astfel, 
autoritățile locale au la dispoziție peste 260 de milioane de euro pentru a implementa aceste insule ecologice în localitățile pe 
care le administrează. Prin aceste sisteme, vor fi colectate separat deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri 
de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale. 

Acestea sunt doar câteva dintre cele mai recente finanțări din PNRR, de care județul Bacău poate beneficia în mod 
direct și concret. Mecanismul de redresare și reziliență va contribui semnificativ la dezvoltarea întregii regiuni a Moldovei, 
ceea ce ne va ajuta atât la atragerea de investiții, cât și la crearea de locuri de muncă bine plătite.  

PNRR este o șansă uriașă pe care o are țara noastră, pe care le-o putem oferi copiilor noștri și pe care nu avem voie să o 
ratăm! 

Deputat 
Mircea Fechet 

*** 
Protejăm moștenirea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord! 

Rămânem uniți pentru libertate! 
Stimați colegi, 
Zilele trecute a avut loc înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord. A fost un moment 

care a generat multă emoție pe tot globul, dar a fost și un moment de reflecție asupra istoriei, asupra valorilor noastre, asupra 
lucrurilor care ne unesc și a celor care ne dezbină. Anul acesta, Marea Britanie sărbătorise pentru prima dată în istorie Jubileul 
de Platină, marcând aniversarea a 70 de ani de la urcarea pe tron a Reginei Elisabeta a II-a, la 6 februarie 1952. În această 
epocă, bătrâna Europă, secătuită de războaie, a renunțat la ambițiile imperiale în Africa, Orientul Apropiat și Asia de Sud-Est; 
Războiul Rece a cunoscut apogeul, dar și sfârșitul; Marea Britanie a intrat și apoi a ieșit din Uniunea Europeană; Irlanda de 
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Nord a cunoscut și conflictul sângeros, dar și reconcilierea. Europa a cunoscut pe rând eforturile reconstrucției, dar și 
prosperitatea; optimismul adus de pacea și cooperarea între foștii inamici, dar și angoasa vieții sub amenințarea războiului 
nuclear; extinderea fără precedent a drepturilor și libertăților civile, dar și convulsiile sociale profunde.   

Regina Elisabeta a încercat în tot acest timp să facă din Coroană un simbol al stabilității și unității în mijlocul unei lumi 
în continuă schimbare. A încercat să fie fidelă unor valori perene, dar și să rămână relevantă pentru o societate însetată de 
modernizare, care avea de negociat o relație adesea incomodă cu propria istorie. 

România este legată de Regatul Marii Britanii și Irlandei de Nord printr-un parteneriat strategic. Dincolo de datele 
economice, însumând schimburi comerciale bilaterale de 2,8 miliarde euro și 3,7 mld. euro investiții directe britanice în 
România, avem o comunitate românească foarte puternică în Marea Britanie, de aproximativ un milion de români. 

Prin colaborarea cu Regele Charles al III-lea, avem o șansă extraordinară să ducem relațiile dintre țările noastre la un 
nou nivel al colaborării. În ultimele două decenii, și-a exprimat în nenumărate rânduri aprecierea pentru țara noastră și a fost 
un veritabil ambasador pentru zona Transilvaniei. În data de  29 martie 2017, Klaus Iohannis, președintele României i-a 
conferit actualului regele Charles al III-lea Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce. În discursul de 
mulțumire, actualul rege și-a declarat aprecierea față de țara noastră, reamintind că stră-stră-străbunica sa a fost din 
Transilvania. 

Din postura de vicepreședinte al Camerei Deputaților, afirm răspicat că locul României este în prima linie a țărilor 
democratice, alături de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Avem aceleași obiective la nivel internațional, iar 
popoarele noastre au o veche relație de prietenie. Suntem datori să protejăm moștenirea Reginei Elisabeta a II-a și să apărăm 
valorile pe care aceasta le-a promovat. Lecțiile oferite de aceasta ne vor ajuta să aducem din nou pacea în Europa și să punem 
fiecare națiune pe calea dezvoltării. Rămânem uniți pentru libertate! 

Cu deosebită considerație,       Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

*** 
Nevoia de sustenabilitate și responsabilitate în politica bugetară 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Siguranța și bunăstarea românilor trebuie să fie principala misiune a oricărui partid politic din România. De-a lungul 

istoriei sale, Partidul Național Liberal nu s-a abătut de la această datorie sacrosanctă cu care poporul român l-a însărcinat. De 
aceea, Guvernul condus de PNL este foarte atent în gestionarea deficitului bugetar și a inflației, pentru a găsi resursele 
bugetare pentru mărirea salariilor, a pensiilor și pentru măsurile necesare protejării populației vulnerabile. Toate aceste măsuri 
necesită o analiză la rece, pe cifre, fără a cădea, cum de multe ori se întâmplă, în vraja populismului. De aceea, este foarte 
important ca, în perioada următoare, Ministerul Finanțelor să fie eficient în elaborarea proiectului de buget, pentru a reuși ca în 
luna noiembrie a acestui an să îl putem dezbate și vota în Parlament. Acest buget va trebui să continue finanțarea programelor 
de investiții și implementarea obiectivelor din PNRR, elemente vitale pentru dezvoltarea economiei românești și a societății 
per ansamblu. 

Ne dorim ca toți românii să beneficieze de o creștere a veniturilor. Prin urmare, odată cu publicarea proiectului de buget 
pe anul 2023, ne dorim să avansăm public toate propunerile de creștere a veniturilor, toate soluţiile și toate măsurile pe care 
Guvernul le are în vedere atât pentru zona care trebuie protejată – segmentele de populaţie vulnerabilă, cu pensii și salarii mici 
– cât şi pentru zona economică. Însă, principiile esențiale după care trebuie să se ghideze aceste măsuri sunt sustenabilitate și 
responsabilitate. Noi, liberalii, am considerat întotdeauna că orice cheltuială de la bugetul de stat are nevoie de o bază 
sănătoasă, care își poate regăsi resorturile numai în creșterea economică dată de investiții, motiv pentru care Guvernul a alocat 
cel mai mare buget de investiții din ultimii 32 de ani, a crescut rata de absorbție a fondurilor europene la 64,5%, la un nivel 
egal cu al Germaniei, și a adoptat măsuri de sprijin care ajută în mod real economia și oamenii prin păstrarea locurilor de 
muncă și pentru a face față creșterilor de prețuri. 

Guvernul condus de PNL va continua să gestioneze cu responsabilitate finanțele țării, pentru a contracara cu măsuri 
sustenabile criza economică și pentru a-i ajuta pe românii afectați de creșterea prețurilor la nivel mondial. Știm că românilor le 
este greu, de aceea vom continua să venim cu pachete de sprijin acolo unde este nevoie, să menținem investițiile și să 
implementăm PNRR.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
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Consorțiile administrative – un pas important către reforma administrației publice locale din România! 
 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
În urmă cu ceva timp, reprezentanții Inspectoratului școlar județean Suceava au făcut un exercițiu extrem de util și au 

cântărit ghiozdanele mai multor elevi din ciclul primar și gimnazial care se aflau în drum spre școală. Pentru nimeni nu a fost o 
mare surpriză constatarea făcută, din care rezulta că ghiozdanele cântăreau în unele cazuri și jumătate din greutatea elevului. 
Manuale peste manuale, caiete, cărți auxiliare, acuarele și alte mijloace de învățare, o sticluță de apă și, dacă a mai încăput, 
poate și un mic pachețel pentru pauza mare. Oricine ar vedea un asemenea ghiozdan s-ar putea gândi fie că elevul a fost 
pedepsit de părinți și de profesori, fie că avem cel mai solid și mai performant sistem de educație din lume. Cu toții știm că 
niciuna dintre situații nu este adevărată și că sistemul nostru de educație are multe de recuperat.  Însă, o problemă nu se rezolvă 
niciodată de la sine și nici dacă nu recunoaștem că avem nevoie de reforme structurale și de investiții în educație. 

Stimați colegi, 
Începând cu anul 2020, Guvernul României a demarat ample investiții în infrastructura școlară, pornind de la necesitatea 

asigurării conexiunilor la internet pentru cursurile online și până la reabilitarea clădirilor cu destinație de unități de învățământ. 
Realizările sunt foarte multe, însă nu suficiente ca să spunem că am încheiat acest capitol. Câtă vreme încă mai punem 
problema apei curente, a toaletelor salubre sau a încălzirii sălilor de clasă, este clar că mai avem multe de făcut. De asemenea, 
grație fondurilor europene nerambursabile pe care le putem accesa, Ministerul educației a demarat mai multe programe anti-
abandon școlar, programe de care copiii din mediul rural au nevoie ca de aer pentru a putea să meargă la școală. Masă la 
școală, microbuze noi pentru transportul școlar, bibliotecă virtuală și manuale digitale sunt numai câteva dintre programele 
demarate de Guvern, programe care îmi doresc să fie puse cât mai repede în practică și care să ajungă la toți copiii. Apoi, îmi 
doresc ca economia României să aibă același ritm de creștere economică și venituri bugetare mai mari, pentru a asigura 
învățătorilor și profesorilor salarii atractive. 

Stimați colegi,  
În perioada imediat următoare vor intra în dezbaterea Parlamentului noile legi ale educației, legi care trebuie să aducă o 

reformă reală a educației românești, pe toate palierele. S-a discutat mult în spațiul public, s-au făcut propuneri, s-au formulat 
critici și s-au găsit soluții. Personal, cred cu putere că adoptarea legilor educației va fi un test major de responsabilitate pentru 
fiecare deputat și senator, indiferent de apartenența sa politică, pentru că de calitatea acestor legi va depinde viitorul copiilor și, 
implicit. viitorul României.   

Vă mulțumesc,       Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

De ce să consumăm mai puțin, când putem să producem mai mult? 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Puțini l-au citit pe Titu Maiorescu și, dintre cei care i-au citit opera, foarte puțini au și înțeles spusele înțelepte ale 

acestuia despre formele fără fond, despre adoptarea unor modele politice, economice, sociale și administrative inadecvate 
pentru țara noastră: ”forma fără fond nu numai că nu aduce nici un folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă.” Mai grav este 
faptul că, după mai bine de un secol de la aceste spuse, în România, s-au adoptat de prea multe ori măsuri nepotrivite, 
importate în întregime și neadaptate, care au dăunat dezvoltării acestei țări. ”Să consumăm mai puțin” ni se tot spune, ca și 
cum aceasta este soluția sigură pentru evitarea crizei energetice sau a celei alimentare! Pare că nici europenii nu au înțeles mai 
nimic din scrierile lui Miguel Cervantes, care avertiza și el în operele sale că nu vei deveni niciodată bogat consumând mai 
puțin.  

Stimați colegi, 
Suntem cu toții de acord că agresiunea barbară a Rusiei ne-a adus la ușă două mari provocări: alimente mai puține și mai 

scumpe, gaze naturale și petrol cu porția și la prețuri duble, dar și speculanți nenumărați în piața energiei electrice. Toate s-au 
suprapus pe o politică ecologistă europeană mult prea îndrăzneață și mult prea nepregătită. 

Suntem cu toții de acord că progresul tehnologic ne ajută astăzi să consumăm mult mai eficient, nu stingând becul, ci 
înlocuindu-l cu unul cu un consum mai mic și lumină mai puternică, nu spălând rufele de mână cu săpunul, ci utilizând mașini 
de spălat mai noi, cu un consum mai mic de energie și apă și cred că lista de exemple o cunoaștem cu toții.    
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Stimați colegi, 
Cred că nu este doar greșit, ci și dăunător ca autoritățile din România să își propună ca românii să consume mai puțin. 

Economia de consum poate fi potrivită pentru italieni sau spanioli, care nu au țări înzestrate cu resurse naturale cum este țara 
noastră. Ori, când solul bogat al României poate hrăni aproape un sfert din cetățenii Uniunii Europene, este chiar cinic să 
vorbim despre economii alimentare. Când în subsol avem petrol din abundență și gaze naturale care ies prin curțile oamenilor 
atunci când sapă o fântână, când râurile și Dunărea pot produce energie și de două ori mai mult decât au nevoie românii, este 
profund dăunător să cerem românilor să scoată ștecherul din priză sau să transporte mărfurile pe bicicletă. 

Cred că Guvernul trebuie să-și propună ca România să producă mai multe alimente, mai multă energie, mai multe 
produse fabricate în țara noastră. Apreciez declarațiile premierului Ciucă potrivit cărora soluția la actualele crize o reprezintă 
investițiile. Chiar așa este! De aceea, aștept ca declarațiile să se tranforme în fapte, iar investițiile necesare pentru creșterea 
producției să ajungă în agricultură și la fermieri, ca investițiile să ajungă în centrale și hidrocentrale, în infrastructură de 
transporturi de toate felurile. Doar construind și investind putem să consumăm mai mult și mai ieftin și chiar să exportăm celor 
care sunt nevoiți să facă economii. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Măsuri de sprijin pentru sectorul zootehnic 

 
Guvernul Ciucă a aprobat în ședința de guvern din data de 21 septembrie Hotărârea nr. 1155/2022 privind aprobarea 

plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru 
anul de cerere 2022, un act normativ așteptat și extrem de important pentru fermierii români.  

Este important de menționat că plafonul aprobat de Guvern este de 185.483.810 euro, care se acordă crescătorilor de 
animale pentru anul de cerere 2022, sumă care se va împărți astfel: 1.680.000 euro pentru specia bovine, categoria bivoliţe de 
lapte; 13.125.000 euro pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne; 71.300.000 euro pentru speciile ovine/caprine; 
99.324.810 euro pentru specia bovine, categoria vaci de lapte și 54.000 euro pentru specia viermi de mătase. 

De asemenea, trebuie menționat că această schemă de sprijin va fi finanţată de la bugetul de stat, prin rambursare 
dinFondul European de Garantare Agricolă și că plățile se vor face în lei, utilizând cel mai recent curs stabilit de Banca 
Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2022, după următorul calendar: 

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda, începând cu data de 16 octombrie 2022,  plăţi în avans 
în cadrul schemelor de plăţi directe, cu încadrarea în procentul de maximum 70%, prevăzut de reglementările europene în ceea 
ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale. 

- Începând cu data de 2 decembrie 2022, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va efectua plăţile 
corespunzătoare diferenţei între plafonul alocat fiecărei plăţi şi sumele calculate şi acordate începând cu data de 16 octombrie 
2022 ca plăţi în avans. 

Consider că fermierii români trebuie sprijiniți puternic prin astfel de măsuri, care sunt menite să le protejeze afacerile în 
acest context economic extrem de complicat. Importanța sectorului zootehnic în economia românească este recunoscută, astfel, 
la nivelul Guvernului, care rămâne același partener de dialog serios și responsabil pentru fermierii români.  Așa cum am mai 
spus, zootehnia românească are nevoie de o susținere puternică și de măsuri prin care să asigurăm predictibilitate și stabilitate, 
iar angajamentul PNL și al Guvernului Ciucă rămâne ferm în acest sens. 

Prin noi înșine pentru România!       Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
 

Măsurile Guvernului Ciucă au transformat România în magnet pentru investiții străine directe 
 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Cu toții ne-am bucurat atunci când statistica oficială a anunțat o creștere cu 43% a investițiilor străine directe pentru 

primele șapte luni din acest an. Analiști și economiști și-au pus întrebări nedumeriți despre cum e posibil, într-un climat de 
profundă incertitudine la granița de Nord, în plină criză energetică și într-o perioadă în care inflația pune probleme tuturor 
statelor, investițiile străine directe din România să aibă cel mai puternic avans din ultimele 3 decenii. Acum înțelegem și de ce, 
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în primul semestru din acest an, țara noastră a înregistrat o creștere economică de 5,8%, în timp ce statele dezvoltate au stat pe 
marginea intrării în recesiune. 

Stimați colegi, 
Investitorii sunt cei care îți confirmă dacă țara merge sau nu într-o direcție bună, pentru că ei își riscă sau nu resursele 

financiare. Pentru ca investitorii să aibă încredere, atunci este nevoie de stabilitate politică, pe care Guvernul Ciucă a reușit să 
o asigure. De asemenea, încrederea se câștigă prin previzibilitatea și predictibilitatea cadrului fiscal, la ritmul în care sunt 
susținute investițiile publice și construită infrastructura, la modul în care Guvernul interacționează și sprijină mediul privat. 
Ori, nu știu când, în istoria recentă, mediul privat din România a beneficiat de o asemenea deschidere și sprijin din partea unui 
guvern, așa cum a reușit Guvernul Ciucă. 

Stimați colegi, 
Și, la tot acest panou favorabil, aș mai adăuga eforturile financiare deosebite ale Guvernului Ciucă de a stabiliza prețul 

produselor energetice și de a susține financiar o parte din prețul carburanților. Grație acestor măsuri, România chiar a devenit 
un loc în care merită să investești și să produci. Personal, mi-aș dori ca tot mai mulți români care au plecat din țară și au avut 
succes în străinătate, să se gândească serios să investească în țara lor, acum când, după prea multă așteptare, România este o 
țară ca afară. 

 Vă mulțumesc,           Deputat 
Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
Guvernul PNL continuă adoptarea măsurilor de protejare a populației 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Perioada pe care o traversăm necesită continuarea implementării măsurilor privind protejarea populației. Similar 

Ordonanței de Urgență 119/2022, care stabilește măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze 
naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, în concret plafonarea și compensarea tarifelor la energia furnizată 
consumatorilor (electricitate și gaz), până cel târziu la finele acestei luni, va fi emisă ordonanța prin care prevederile OUG 
106/2022, referitoare la compensarea cu 50 bani a prețului carburanților, vor fi prelungite cu încă 3 luni. Sistemul și normele 
metodologice de aplicare vor fi aceleași: prețul afișat pe totem va fi prețul final, la pompă va fi afișat prețul întreg, la casă va fi 
afișat prețul final, iar pe bon va fi afișat, detaliat, prețul întreg din care se va scădea compensarea de 50 bani. 

 La fel ca și acum, și peste 3 luni, în decembrie, se va face o analiză a situației și va avea loc o discuție în coaliție, 
pentru a se constata dacă există posibilitatea de a se prelungi perioada de aplicare a prevederilor OUG 106 și în 2023, după ce 
Ministerul Finanțelor va veni cu un proiect de buget pentru 2023. Pentru ultimul trimestru al anului în curs, există spațiu fiscal 
care să permită prelungirea perioadei de compensare. Măsura a avut ca efect continuarea aprovizionării populației, a agenților 
economici și a instituțiilor statului cu carburantul necesar derulării activității. A fost soluția corectă, care a dus la stabilizarea 
prețurilor, fără dezechilibrarea bugetului statului, fără a genera penurie de carburanți. Prețul a continuat să scadă, iar activitatea 
economică a continuat.  

Având acces la carburanți mai ieftini și fără restricții de cantitate, companiile nu au făcut reduceri de activitate, care ar fi 
dus la tăieri de salarii sau concedieri. La nivel macroeconomic, măsura a evitat scumpiri în cascadă ale prețurilor tuturor 
produselor și serviciilor, în a căror producție este implicată utilizarea carburantului. Trebuie reamintit că decizia Guvernului 
României este similară cu decizii luate de alte țări (de exemplu: Franța), care au oferit compensații similare pentru prețul final 
al carburanților. Fiecare stat a luat decizie în funcție de situația bugetară în care se află. Statul român va continua să adopte 
măsurile necesare pentru a atenua impactul crizelor succesive asupra nivelului de trai al românilor.  

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 
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Activitatea AFM trebuie eficientizată de urgență 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România, asemenea întregului continent European, se confruntă cu o criză energetică fără precedent. Din a doua 

jumătate a anului 2021, s-a înregistrat o creștere bruscă a prețurilor la energie, lucru așteptat, într-o anumită măsură, dat fiind 
contextul redresării economice post-COVID-19 și al relaxării restricțiilor de călătorie, însă amploarea reală a depășit și cele 
mai pesimiste estimări prealabile. Trendul negativ, început anul trecut, a fost agravat de debutul agresiunii ruse împotriva 
Ucrainei, precum și de șantajul practicat de Gazprom, care a stopat  furnizarea de gaze naturale în mai multe țări UE, sporind 
nesiguranța în privința aprovizionării și generând creșterea prețului gazelor la un nivel record, ceea ce, într-un efect de domino, 
a condus la creșterea prețurilor energiei electrice. Guvernul României a adoptat OUG 27/2022 și OUG 119/2022 cu scopul de 
a lua de pe umerii românilor, cât este posibil, greutatea facturilor mult crescute. Însă acestea sunt soluții pe termen scurt, foarte 
împovărătoare pentru bugetul de stat. Lucrul de care avem cu adevărat nevoie este creșterea capacității de producție internă. În 
2005 a luat ființă Administrația Fondului pentru Mediu, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Mediului. Prin 
atribuțiile sale prevăzute de lege, Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării 
proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi 
schimbărilor climatice. Deși obiectivul pe care îl urmărește este unul salutar, multiplele întârzieri apărute în procesul de 
implementare a programelor de finanțare pentru persoane fizice și UAT-uri împiedică îndeplinirea pe deplin a misiunii 
instituției.  

Dacă luăm un caz concret, precum Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice, prin finanțarea cu întârziere 
a programului, AFM împiedică românii să folosească surse alternative de energie, ceea ce, pe de-o parte, ar oferi un mijloc 
prin care consumatorii casnici să fie mai bine adăpostiți de facturile la energie pe perioada iernii, iar pe de altă parte, ar ajuta și 
producția internă, deoarece aceștia ar redirecționa surplusul de energie în rețeaua națională de distribuție. Pentru a oferi un 
exemplu, anul acesta au fost validați aproximativ 240 de instalatori care au depus cererea de validare în cadrul Programului 
privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în anul 2019. Așadar, o întârziere de 3 ani, 
timp pierdut care putea fi fructificat astăzi în favoarea cetățeanului român și a securității noastre energetice. Situația este una 
cât se poate de serioasă și îngrijorătoare, ajungându-se ca unii instalatori, neavând suficient cash-flow, să refuze noi proiecte 
sau să ceară beneficiarilor să suplinească contribuția AFM, urmând ca, după ce AFM face plata, să le returneze banii. Acest 
lucru este inadmisibil. Ministerul Mediului trebuie să găsească soluții pentru eficientizarea imediată a activității AFM, 
deoarece neimplementarea unor astfel de proiecte, sau implementarea cu întrârziere (de câțiva ani), lovește direct în interesul 
cetățeanului român și în bunăstarea sa.  

Vă mulțumesc!         Deputat  
Gabriel-Ioan Avrămescu 

*** 
 

Avizul pozitiv al Raportului de țară al României, un pas important pentru aderarea la Spațiul Schengen 
 
Avizul pozitiv al Comisiei de Monitorizare din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei(APCE) pentru 

raportul de țară al României demonstrează, fără echivoc, progresele înregistrate de țara noastră în domeniile cheie de referință.  
În special, a fost apreciat proiectul de desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), calificat 

drept un pas important în independența justiției și în definirea statului de drept. 
Documentul APCE relevă și evoluțiile considerabile reușite de România în lupta anticorupție, precum și în ceea ce 

privește respectarea drepturilor omului. Mai mult, la capitolul protecția minorităților naționale, țara noastră este menționată ca 
fiind un exemplu de bune practici în Europa. 

Raportul mai subliniază că în noile legi ale justiției au fost introduse și recomandările Mecanismului de Cooperare și 
Verificare(MCV), ale Comisiei de la Veneția și ale instanțelor judiciare, inclusiv ale Consiliului Superior al Magistraturii, 
garantul independenței justiției. 

Comisia de Monitorizare a mai decis și solicitarea opiniei Comisiei de la Veneția asupra legilor justiției, o procedură 
firească pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, în spețele referitoare la reformele din domeniu.  

Reprezentanții PNL au colaborat în ultimii ani, în mod activ și permanent, cu Comisia de la Veneția, pe tema 
îmbunătățirii legilor justiției. Apreciem rolul de partener al acestei instituții prestigioase, care acționează și militează în 
sprijinul democrației și instaurării statului de drept la nivelul fiecărei țări membre.  
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În redactarea noului pachet de legi, ministrul PNL al Justiției, Cătălin Predoiu, a luat în calcul și a implementat cu 
celeritate toate opiniile anterioare ale Comisiei de la Veneția, precum și recomandările din MCV.  

În consecință, a fost consolidat substanțial planul României pentru adoptarea legilor justiției și ridicarea MCV.  
Consider că realizarea acestor deziderate, cu valoare de angajament, constituie pași importanți în îndeplinirea obiectivul 

României de aderare la spațiul Schengen până la sfârșitul acestui an. 
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

Federaţia Rusă a declarat mobilizare parțială 
Dragi colegi,  
Timp de mulți ani am fost martorii ambițiilor iraționale ale lui Vladimir Putin, amenințărilor sale la adresa Europei, o 

Europă care s-a zbătut să se dezică de regimul comunist și de influența Uniunii Sovietice. În februarie anul acesta, el a 
amenințat din nou coeziunea regiunii Euro-Atlantice, declanșând o criză fără precedent de pe urma căreia suferim cu toții. 
Săptămâna trecută, declarațiile sale ne-au confirmat că, cel mai probabil, nu va avea rațiunea să își retragă trupele de pe 
teritoriul Ucrainei.  

În Federaţia Rusă a fost declarată mobilizare parțială, iar Occidentul a fost amenințat încă o dată cu arma nucleară. 
Liderul rus a subliniat faptul că va fi o luptă de durată. Vor fi chemați pe front aproximativ 300.000 de rezerviști ce dispun de 
competențele necesare în conflictul din Ucraina, printre care se numără și ofițeri de rezervă cu vârste de peste 60 de ani, care s-
au retras din activitate. Conform Reuters, este prima mobilizare a Federaţiei Ruse după cel de-al Doilea Război Mondial. 
Retrospectiv, Kremlinul a trimis și mii de recruți să lupte în Afganistan în anii 1980, iar mai târziu, în Cecenia și în Caucazul 
de Nord. În ciuda acestui fapt, la nivel de expertiză, tactică de luptă, precum și suport internațional (din partea NATO), armata 
ucraineană este mai bine pregătită decât cea rusă, iar ambiția de a-și proteja țara și unitatea teritorială a indus populației un 
simț de solidaritate, spre deosebire de caracterul divizat al soldaților ruși. După anunțul făcut de Putin, mii de cetățeni de 
origine rusă au ales să-și riște viața pentru a părăsi țara, refuzând să ia parte la un război căruia nu îi văd necesitatea. Nu există 
semn mai clar că suportul pentru acțiunile militare din Ucraina a scăzut drastic. Anticipăm că acest suport va scădea și mai 
mult în urma raportului publicat de ONU cu privire la crimele de război comise de armata rusă în Ucraina, atrocități specifice 
secolului trecut și unei epoci a violenței iraționale pe care comunitatea internațională face eforturi să o depășească întrutotul.  

 Consiliul Națiunilor Unite a avizat în primăvara aceasta o rezoluţie prin care se cerea desfășurarea unei investigații de 
către Comisia de anchetă a ONU pentru a aduce la suprafață încălcările grave ale drepturilor omului comise de trupele ruse în 
mai multe regiuni, precum Kiev, Cernigov, Harkov şi Sumî. În urma efectuării unor vizite în 27 de orașe și sate și a 
interogatoriilor care au avut loc cu peste 150 de victime şi martori, a fost prezentat primul raport verbal în fața Consiliului care 
indică multiple atrocități, precum execuții, bombardarea unor zone civile, tortură, rele tratamente și violenţă sexuală. Scenele 
descrise sunt inimaginabile. Şi din acest motiv, trebuie, în continuare, să încercăm să punem capăt acestui război care erodează 
coeziunea europeană, democrația și drepturile omului. Referendumurile care ar putea fi organizate în regiunile separatiste din 
Ucraina nu vor face decât să inducă un haos care ne va afecta pe toți.  

 În fața unei astfel de situații, rezistența Occidentului trebuie să fie mai puternică ca până acum, întrucât Președintele 
rus dorește să creeze pretexte pentru anexarea unei suprafețe cât mai mari din Ucraina, folosind un instrument al democrației – 
referendumul – pentru obiective dictatoriale. Liderii G7 au avertizat asupra acestui lucru. Este o metodă de intimidare a 
populației ucrainene și a tuturor cetățenilor din Europa, o metodă care va eșua dacă solidaritatea dintre statele democratice va 
rămâne de neclintit.  

Vă mulţumesc!          Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
Promovarea producătorilor locali la raft ar trebui să reprezinte  

o prioritate, mai ales în contextul actual dificil! 
Stimate colege/Stimați colegi, 
Discutăm foarte mult despre agricultura și industria alimentară din România, atragem atenția cu privire la ce ar trebui 

făcut, însă trebuie să trecem dincolo de vorbe și să ne concentrăm pe fapte.  
Da, fermierii și producătorii români au nevoie de sprijin. Da, produsele românești trebuie să fie prezente mai mult pe 

rafturile magazinelor, pentru că ar fi un sprijin important pentru economia românească, dar și pentru producători.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2022  
Săptămâna 26 – 30 septembrie 2022  

 

 

52 
 

Promovarea producătorilor locali la raft în marile magazine este o temă de interes pentru mine despre care am vorbit și 
în trecut, mai ales că județul Galați este unul în care producătorii locali au nevoie de susținere pentru a-și putea vinde marfa. 

Consider că, mai mult ca oricând, avem nevoie de o strategie clară cu privire la promovarea sectorului legumicol, a 
acelui alimentar, care implică programe pentru fermieri mici, printre care și creșterea numărului de structuri de asociere pentru 
vânzare și a volumelor vândute către lanțurile de retail. 

Din punctul meu de vedere, retailerii mari, activi pe piața din România, pot juca un rol important în susținerea 
producătorilor locali, dar și în susținerea economiei românești.  

De ce consider că au un rol important? Pentru că marii retaileri reprezintă locul în care românii consumă aproape toți 
banii: de salariu, de pensii. Aceștia merg în supermarket cumpără produse care, din păcate, nu sunt produse în România, sunt 
produse în afară. Dacă marii retaileri fac profituri mari în România, sunt de părere că ar trebui să contribuie și ei la creșterea 
economiei românești prin susținerea producătorilor locali și a produselor românești. 

În al doilea rând, este și o cerință a românilor cu privire la produsele românești. Aproximativ 80 la sută dintre români 
caută în mod special produse autohtone atunci când merg la cumpărături. Această tendință pentru produsele românești este 
datorată şi faptului că oamenii vor să contribuie la bunăstarea țării, dar au și încredere mai mare în produsele românești. 

Putem crește accesul producătorilor locali în marile magazine prin îmbunătățirea cadrului legislativ, astfel încât 
producătorii români să aibă unde să își vândă produsele, iar la consumatori să ajungă produse românești de calitate. Dar, pentru 
a avea cel mai bun cadru legislativ, consider că este nevoie de o dezbatere la care să participe atât reprezentanții instituțiilor 
statului, cât și ai retailerilor și producătorilor români. Doar așa putem avea cea mai bună legislație.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

George Cătălin Stângă 
*** 

 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Primirea cetățenilor ruși de către România 
Stimate domnule ministru,  
În urma declanșării războiului din Ucraina, UE a aplicat o serie de sancțiuni. Suplimentar, o parte din guvernele 

naționale au început să fie din ce în ce mai reticente cu privire la primirea cetățenilor de origine rusă în țară. Ultimele declarații 
venite din partea oficialilor germani atestă, însă, că este în detrimentul lor ca statele europene să lase o cale deschisă pentru a-i 
primi pe cetățenii ruși care fug din țara lor.  

Cel mai recent anunț făcut de Președintele Vladimir Putin – decizia de mobilizare parțială în Rusia – i-a determinat pe 
mulți să plece din țară, refuzând să ia parte la acest război. Steffen Hebestreit, purtătorul de cuvânt al cancelarului german a 
declarat  într-o conferință de presă că Germania este pregătită să-i primească pe rușii care nu sprijină războiul din Ucraina și că 
statele membre ale UE vor trebui să adopte o poziție comună cu privire la această situație.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Care este poziția României față de această situație? 
2. Dacă vom fi deschiși la primirea cetățenilor ruși în țară, în baza căror considerente va fi acordat azil?  

Solicit răspuns în scris.     
Cu deosebită stimă,            Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2022  
Săptămâna 26 – 30 septembrie 2022  

 

 

53 
 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
 

România poate cumpăra sistemul de rachete israelian Iron Dome 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public, România ar putea deveni prima țară europeană care cumpără sistemul 

de rachete israelian Iron Dome. Mai exact, este vorba de un sistem defensiv anti-aerian dezvoltat de Israel, devenit celebru 
pentru rolul său de succes împotriva loviturilor de rachete neghidate. Discuții pe această temă au avut loc în repetate rânduri, în 
ultimii 4-5 ani, cu guvernul israelian.  

Iron Dome este un sistem tip C-RAM (Counter rocket, artillery and mortar) ce are ca scop interceptarea proiectilelor 
neghidate, a rachetelor de tip Grad, obuze și lovituri de artilerie și mortiere. Totodată, acesta reprezintă umbrela pentru un 
sistem mult mai mare, reușind să integreze mai mulți interceptori.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Este motivată decizia achiziționării unui astfel de sistem și de un potențial risc al unui atac din partea Federației Ruse? 
2. Plănuiește România să achiziționeze și alte sisteme de apărare de la guvernul israelian?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Insule ecologice digitalizate prin PNRR 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public, a fost lansată de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prima 

sesiune de atragere de fonduri pentru construirea de insule ecologice digitalizate, prin Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă. 

Insulele ecologice sunt, în esență, un ansamblu de containere ce vor avea ca scop compatimentarea deșeurilor atât 
subteran cât și suprateran din considerente practice și estetice. Subinvestiția curentă va ajuta la demararea acțiunilor specifice 
pentru dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate şi administratorii datelor, acţiuni de 
promovare a investiţiilor și a principiului „plăteşte pentru cât arunci”. 

Fluxurile de deşeuri ce vor fi colectate separat constau în deşeuri de hârtie şi carton, metal, plastic, sticlă, reziduale și 
biodegradabile. Sesiunea de atragere de fonduri este demarată în perioada 15 septembrie – 14 noiembrie, fiind vorba în total de 
260 milioane euro alocați.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Vor avea containerele o capacitate mai mare decât cele care sunt deja amplasate în localități? 
2. Va fi extinsă lista de beneficiari, pe lângă Unităţile Administrativ-Teritoriale? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Testare pentru cancer 
Stimate domnule ministru,  
Conform ultimelor declarații venite din partea Comisiei Europene, aproximativ 90% din populația UE care 

îndeplinește criteriile de screening ar trebui să fie testată pentru cancerul de sân, de colon și de col uterin până în anul 
2025. Noua recomandare a Uniunii Europene a Sănătății pentru diagnosticarea timpurie a bolilor oncologice atestă o serie 
de modificări pentru a atinge acest obiectiv, printre care și creșterea numărului de examinări, prin concentrarea asupra mai 
multor grupuri țintă, dar și a mai multor boli canceroase. 

Datele oferite în cadrul recomandării oficiale confirmă faptul că în 2020, aproximativ 2,7 milioane de oameni din UE au 
fost diagnosticați cu cancer și peste 1.300.000 și-au pierdut viața din cauza acestei boli. Recomandările făcute vor contribui la 
prevenția din timp a dezvoltării formelor avansate de cancer și ar reduce presiunea asupra sistemului de sănătate.  
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Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. La ce interval de timp ar avea loc testarea?  
2. Ar putea fi testați si minorii?  

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

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

 
Proiect de lege - interzicerea autovehiculelor zgomotoase noaptea 

Stimate domnule ministru, 
Recent, Direcția de Mediu din Primăria Capitalei a depus un proiect de lege care ar restricționa circulația pe timp de 

noapte a mașinilor și motocicletelor care produc zgomot cu nivel de peste 95 de decibeli, limita maximă fiind de 60 
de decibeli. Valoarea limită Ln (noapte) este depășită pe 59 de străzi din București. Momentan, proiectul ar urma să fie 
aplicat în capitală. Sancțiunile aplicate șoferilor care nu vor respecta această lege vor ajunge până la 5.000 de lei.  

Pentru a măsura zgomotul  produs de vehiculele participante la trafic, Poliția Rutieră și Registrul Auto Român vor 
face un sondaj, în baza protocolului deja încheiat între Poliția Rutiera și Registrul Auto Român, se arată în proiectul de lege. 
Studiile au arătat că zgomotul produs de traficul rutier este cea mai evidentă sursă a poluării fonice din București. Sunt afectate 
aproximativ 702.500 de persoane la niveluri de peste 50 dB(A).  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ar putea proiectul fi aplicat și în alte orașe mari din țară?  
2. În cazul unor abateri repetate, se va ajunge la suspendarea permisului?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Programul de Iluminat public stradal 
Stimate domnule ministru, 
Administraţia Fondului pentru Mediu a deschis apelul pentru Programul de Iluminat public stradal pe 19 august la ora 

10:00. Mulți primari s-au plâns de faptul că platforma de încărcare a dat nenumărate erori și, de asemenea, că au avut puțin 
timp la dispoziție pentru încărcarea tuturor documentelor necesare. Sesiunea fiind deschisă doar 7 minute – în acest timp 
încadrându-se și erorile date din cauza suprasolicitării platformei.  

Având în vedere importanța acestui program și cereri din partea primarilor de la nivel național cu privire la 
suplimentare, aveți în vedere suplimentarea bugetului sau o nouă sesiune în iarnă? 

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

Deputat 
Cătălina Ciofu 

*** 
Adresată domnului Alexandru-Nicolae Bociu, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor 

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.  
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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: 
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 Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Descentralizarea gărilor din România 
Stimate domnule ministru , 
Din informațiile găsite în presă reiese că doriți descentralizarea gărilor din România și trecerea acestora în administrarea 

autorităților locale.   
Având în vedere inițiativa dumneavoastră de a descentraliza gările din România și de a le trece în administrarea 

autorităților locale, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care vor fi măsurile concrete prin care Ministerul pe care îl conduceți va sprijini administrațiile locale care nu dispun 

de fonduri proprii necesare atât întreținerii, cât și reparațiilor? 
2. Care este procentul de gări și halte pe care le considerați că vor fi îmbunătățite odată cu trecerea acestora în 

administrarea autorităților locale? 
Cu stimă,          Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Autostrada A0 Sud - Lotul 2 
Stimate domnule ministru, 
Conform contractului pentru A0 Sud - Lotul 2 (CF 902 - DN6) semnat în 9.03.2019, cu ordin de începere a lucrării în 

18.08.2020 și 29.10.2020, contract ce se ridică la o valoare de 751 milioane lei fără TVA pentru cei 16,3 km de autostradă, 
termenul contractual de finalizare în februarie 2023 a fost actualizat pentru aprilie 2023, până în momentul de față progresul 
fizic se ridică la aproximativ 60%. 

Având în vedere cele menționate anterior doresc să vă adresez următoarea întrebare: 
Care este data pe care o considerați reală pentru punerea în circulație a întregului segment de autostradă? 
Cu stimă,      

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

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

Măsurile de protecţie socială în sezonul rece 
Stimate domnule ministru, 
Consumatorii vulnerabili sunt catalogaţi ca „persoana singură sau familia care, din motive economice, de sănătate, 

vârstă sau de altă natură, nu poate să-şi menţină locuinţa în condiţii adecvate de temperatură, respectiv la cel puţin 21 de grade 
Celsius şi care pentru aceasta necesită intervenţia din partea autorităţilor administraţiei publice prin măsuri de sprijin”.  

Vă rog să îmi răspundeți: 
1. Câţi consumatori vulnerabili sunt în prezent în România şi câţi dintre ei sunt în judeţul Cluj? 
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2. Aveți în intenție adoptarea unei OUG privind măsurile de protecţie socială în sezonul rece? 
3. Care va fi cuantumul ajutoarelor acordate pentru încălzire? 
4. Care este valoarea compensărilor de la bugetul de stat, în situaţia în care autorităţile locale nu se descurcă? 
- Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Birocraţia din sistemul medical 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit unor studii de specialitate, medicii de familie români, și nu doar ei, pierd zilnic între 20 şi 50 la sută din timpul 

efectiv de lucru completând acte şi alte situaţii necesare bunei desfăşurări a activităţii. Majoritatea acestora sunt solicitate de 
către casele de asigurări de sănătate, sau de alte instituţii cu cerinţe birocratice, fapt care reduce drastic timpul care revine 
consultaţiei bolnavilor, în foarte multe situaţii. 

Având în vedere doleanţele de simplificare a activităţii solicitate de medici, vă întreb respectuos ce măsuri are în vedere 
Ministerul Sănătăţii în vederea redimensionării sistemului de circulaţie a documentelor necesare actului medical? 

Solicit răspuns scris.     
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații 

 
România are nevoie de un plan cu măsuri economice coerente pentru combaterea crizei energetice 

 
Stimate domnule/doamnă președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Românii se pregătesc să înfrunte cea mai grea iarnă și să treacă printr-o criză energetică fără precedent. Războiul din 

Ucraina a determinat Europa să își regândească strategiile energetice și să încerce să elimine dependența de gazul rusesc. În 
jurul nostru, țările europene tratează această problemă cu cea mai mare responsabilitate și încearcă să sprijine populația prin 
măsuri economice coerente.  

În România, Guvernul PNL – PSD continuă să se comporte într-un mod inconștient promovând soluții populiste care nu 
vor diminua impactul crizei energetice. De asemenea, în ultimii 30 de ani România nu a reușit să își definească o strategie 
pentru sectorul energetic, crescându-și dependența față de Rusia, în loc să o diminueze.  

Plafonarea prețului la energie nu este o soluție reală, însă Guvernul condus de domnul Nicolae Ciucă se încăpățânează 
să o susțină în speranța că facturile pe care le vor primi românii în iarnă nu vor însemna direct proporțional procente pierdute 
în sondajele politice. 

Ceea ce nu spun guvernanții este că nu au bani pentru a putea susține această plafonare astfel încât să poată scoate 
românii din iarnă. Acesta este și motivul pentru care încearcă să limiteze consumul pentru plafonare la 255 de KWh/ 
gospodărie. Cum s-a ajuns din pix la această valoare doar  

Guvernul știe, însă este cert că peste 1 milion de gospodării din România ar avea de suferit din cauza reducerii limitei de 
consum de la 300 de KWh la 255. 

Soluția supraimpozitării traderilor nu a pus capăt haosului din energie. Să nu mai spunem că în toată această criză 
energetică Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a fost total absentă și nu și-a îndeplinit atribuțiile 
legale. Poate că șeful ANRE, domnul Dumitru Chiriță, bugetarul de lux plătit cu 12.000 de euro pe lună, se relaxează printr-o 
țară exotică, cu temperaturi caniculare.  

Pe lângă populație, criza economică lovește puternic și în firme, cu atât mai mult cu cât Guvernul a decis să se elimine 
plafonarea prețului la energie pentru societățile comerciale.  

Impactul pentru companii este dezastruos, pentru că prețul energiei practic se triplează. Totul peste noapte, fără o 
dezbatere serioasă și fără un avertisment pentru mediul de afaceri.  

În timp ce Guvernul României se joacă populist cu problema energiei, în alte țări europene se aplică măsuri serioase de 
combatere a crizei energetice. Spania și Germania au REDUS TVA-ul la gaze!  Este măsura pe care o cere de multe luni 
Uniunea Salvați România!  

Stimați colegi, închei spunându-vă că este nevoie de o dezbatere serioasă în Parlamentul României pentru a corecta 
măsurile Guvernului privind criza energetică. În caz contrar, milioane de români vor fi în incapacitatea de a-și plăti facturile la 
gaze și energie electrică în această iarnă, iar zeci de mii de firme vor ajunge în faliment.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Beniamin Todosiu 
*** 
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Evaluarea magistraților, esențială pentru creșterea încrederii populației  
în sistemul judiciar, călcată în picioare de PSD-PNL în noile legi ale justiției 

 
Aproape 30% dintre românii chestionați în cadrul unui Eurobarometru realizat în vara aceasta pe tema corupției în 

instituțiile publice, consideră că magistrații de la instanțe și parchete sunt corupți. Alte cifre de anul trecut, ne arată că 
percepția românilor față de independența justiției este tot în jurul procentului de 30%.  

Cum se poate repara acest lucru? Desigur că există numeroase soluții, dar una care ține direct de creșterea încrederii este 
asigurarea cetățeanului că magistrații sunt oameni bine pregătiți și integri înainte de orice. Cum ne asigurăm că se păstrează 
aceste două calități? Prin evaluări serioase, ca în orice alt domeniu.  

Prin noul pachet de legi ale justiției s-ar fi putut aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește evaluările 
magistraților, însă nu includ nicio modificare în acest sens. Absolut suprinzător: reprezentanții CSM au declarat, în cadrul 
Comisiei speciale din Parlament, că evaluările magistraților sunt formale, dar nici ei nu au adus niciun amendament de 
schimbare a situației.  

Mai mult, noua formă susține eliminarea evaluărilor profesionale periodice ale judecătorilor de la instanța supremă. Să 
ne mai surprindă expresia populară că ești Dumnezeu în sala de judecată? 

Culmea este că domnul ministru Predoiu s-a folosit de cuvântul profesionalizare a sistemului în toate modurile în 
aparițiile sale din spațiul public, dar nu i s-a părut însă o necesitatea atât de mare evaluarea serioasă a magistraților, astfel încât 
să regleze acest lucru în cadrul noilor legi.   

În final, aș dori să-i dau o replică ministrului justiției, ”pe un ton serios”, așa cum a precizat dumnealui - da, aceste 
proiecte sunt ”nesusținute de USR”, dar nu au primit nici avizul Comisiei de la Veneția, de care coaliția majoritară fuge și au 
ridicat numeroase semne de întrebare la nivel european cu privire la independența justiției în România. Singurii care vor trebui 
să răspundă și să-și asume consecințele, indiferent de natura lor, sunt reprezentanții coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR.  

 
Deputat 

Oana Murariu 
*** 

Suprataxarea muncii înseamnă sărăcirea românilor 
 

Coaliția PSD, PNL și UDMR a decis să taxeze și mai mult munca.  
Pentru cei care au un contract de muncă part-time sub salariul minim pe economie, guvernul a decis ca taxele să fie 

calculate la minimul brut de 2550 lei.  
Pentru un salariu lunar brut de 500, 1000 sau 1500 lei... taxele sunt fixe, de aproape 1000 lei. Este o anomalie.  
Efectul imediat al acestei măsuri a fost terminarea a peste 100.000 de contracte de muncă part-time la nivel național.  
Taxarea excesivă a muncii a produs efecte și în județul Mureș.  
În luna august 2021, aproape 2000 de contracte de muncă cu normă parțială au fost încetate la nivelul județului pe care-l 

reprezint.  
În luna septembrie situația a continuat să se agraveze. În perioada 1-12 septembrie au fost încetate alte aproape 2800 de 

contracte.  
Vorbim de 4800 de contracte închise în mai puțin de o lună și jumătate.  
Ministrul Finanțelor, PSD-istul Adrian Câciu, a calculat probabil cu pixul pe un șervețel că asta o să aducă mai mulți 

bani la bugetul de stat. În realitate, ministrul a încurcat profitul cu pierderea, fâcând o socoteală care să-l avantajeze în fața 
șefilor, dar care nu a fost una corectă.  

Efectul a fost fix la polul opus și firmele au trimis oamenii în șomaj.  
Mă uit la colegii mei PSD, PNL și UDMR și îi întreb: stimați colegi cât de ipocriți puteți fi?  
În decembrie 2019 ați votat toți, în unanimitate, pentru eliminarea fix a acestui tip de taxare pentru salariile part-time. 

Acum, ați votat, cot la cot reintroducerea suprataxării.  
Suprataxați munca românilor, dar refuzați să eliminați pensiile speciale și votați creșterea salariilor parlamentarilor.  
Domnule Marcel Ciolacu, domnule Virgil Popescu, domnule Kelemen Hunor... cum mai aveți curajul să le spuneți 

românilor că faceți legi ca să le fie bine?   
Asta însemnă guvernarea PSD-PNL-UDMR: mai puțini bani în buzunarele românilor de rând.  
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Deputat 
Adrian Giurgiu 

*** 
Sectorul IT din România are nevoie de o modernizare a legislației! 

 
Conform unui studiu realizat de ANIS - Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii - la începutul acestui an, 

industria IT&C a crescut de 3 ori mai mult decât economia României. Practic, în ultimii 5 ani, economia a crescut cu 6% și 
sectorul IT&C cu 17%.   

În ciuda legislației deficitare și învechite, piața de business IT continuă să crească, să se dezvolte. Dar o face cu greu! 
De ce? Pentru că la nivel legislativ nu suntem aliniați cu tot ce înseamnă avansare digitală și tehnologie. 

Am activat mai bine de 10 ani în domeniul IT, tocmai de aceea una dintre preocupările mele în acest domeniu este 
modernizarea unei legislații care să vină să sprijine dezvoltarea acestui sector.  

Cu cât oferim mai repede coerență și o platformă legislativă modernă startup-urilor din zona tech, cu atât putem să 
creștem această industrie. Avem numeroase exemple de așa da, de la Silicon Valley până în Franța. Cei din urmă au reușit deja 
să își atingă obiectivul. Au deja cel puțin 25 de unicorni și următorul obiectiv sunt decacornii, cu afaceri de 10 miliarde de 
euro. 

Am depus în 2021 un proiect de lege cu privire la clasele de acțiuni cu drept de vot multiplu din dorinţa de a avea 
unicorni care pornesc de aici, de acasă  şi care primesc finanţare tot aici, în România, fără a fi nevoiţi să îşi mute operaţiunile 
în Europa de Vest şi SUA; practic giganţi tech care aleg să rămână şi să îşi desfăşoare activitatea la noi în ţară şi după 
momentul în care ajung la o capitalizare a pieţei de un miliard de euro. Cu toții ne dorim să avem un UiPath și aici, acasă, nu-i 
așa?  

Totodată, în această sesiune parlamentară am depus două proiecte de lege care vin în sprijinul antreprenorilor din zona 
tech. Unul dintre ele înlătură plafonul maxim de investiții din legea business angels, permițând astfel investitorilor să 
investească mai mult de 200.000 de euro într-un startup și să beneficieze de facilitățile fiscale aferente.  

Cel de-al doilea proiect vine în sprijinul DIH-urilor, mai exact a centrelor de inovare create în ultimii ani în România, 
centre menite să transforme afacerile și să le ofere competitivitate digitală. Ce face mai exact proiectul de lege? Include aceste 
centre în categoria incubatoarelor de afaceri. Această schimbare legislativă va avea un impact direct în dezvoltarea Digital 
Innovation Hubs și se va reflecta în mod concret în dezvoltarea IMM-urilor, oferindu-le un acces mai ușor la expertiza 
tehnologică, la facilități de experimentare și inovare, ducând către transformarea digitală a întreprinderilor. 

 
România are un potențial enorm de creștere pe zona tech, însă fără o legislație coerentă, fără modernizarea legilor 

învechite pe care le avem și fără o schimbare a mentalității, mai ales aici în Parlamentul României, vom stagna sau vom pierde 
acest tren al inovării.  

România, fanion al industriei IT din Europa, este un deziderat pe care îmi doresc să-l transformăm în realitate! 
Vă mulțumesc.      

Deputat 
Monica-Elena Berescu 

*** 
În atenția Direcției pentru organizarea lucrărilor plenului, Compartimentul pentru transcrierea și redactarea 
ședințelor plenului 

 
Coaliția sărăciei PSD-PNL-UDMR ne spune că e criză pentru toți ceilalți, dar nu pentru privilegiații cu pensii speciale 

 
Coaliția sărăciei tot încearcă să combată realitatea existenței a două Românii. Se fac că nu văd prăpastia dintre speciali, 

privilegiați, sinecuriști, înșurubații la banul public și cei care le plătesc salariile prin taxele pe care le colectează statul.  
Pe de o parte, coaliția sărăciei ne spune că e criză pentru toți ceilalți, dar nu pentru cei privilegiați, care se descurcă bine-

mersi. Pe de alta, se târăsc cu reformele, dau din colț în colț cu investițiile, se bâlbâie cu măsurile de luat în fața crizei, ba chiar 
turează propaganda plătită, culmea! tot din banul cetățeanului de rând, să facă din negru-roz, să găsească vinovați pe alții, dar 
sunt rapizi ca fulgerul să-și mărească salariile, tocmai ca recompensă pentru haosul și debandada penibilă cu care guvernează.   

Numai în Parlament, numai la stat se poate așa ceva, să fii recompensat pentru eșec, pentru contraperformanță!  
Da, asta poate coaliția sărăciei! 
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Cum explicăm unei persoane în vârstă că ceea ce primește în plus un parlamentar echivalează sau chiar depășește pensia 
lunară pe care o primește ea? 

După o viață întreagă de muncă și contribuție să ai tupeul ca tot de la ea și alții ca ea să iei banii. Să iei banii ca să ce? 
Ca să poată fi răsplătit cineva care ar fi trebuit să aibă decența să o privească mai întâi în ochi înainte să-și voteze mărirea 
salariului.  

Nu numai că trebuie să dea mai mult din buzunar pentru alimente, medicamente, pentru lucrurile esențiale, dar tot de la 
cel care abia supraviețuiește trebuie să i se mai ia și pentru a umple buzunarul specialilor.  

Oamenii suferă, datoriile cresc, sărăcia se extinde, guvernanții ne afundă și mai adânc în datorii, dar nu au absolut nici o 
ezitare să-și umfle buzunarele.  

Devine grotescă imaginea acestei instituții. Misiunea noastră este de a pune nevoile cetățenilor pe primul plan, de a-i 
servi onest, cu angajament, cu abnegație și la cel mai înalt nivel de profesionalism.  

Pe ei, nu pe noi!  
În serviciul publicului înseamnă să servim cetățeanul care ne plătește retribuția pentru eforturile pe care le facem în 

folosul lui, nu al nostru. Nu să ne punem pe noi la adăpost mai întâi, cu cinism, aroganță și dispreț.  
Cetățenii ne-au trimis aici să le rezolvăm problemele, într-o lume modernă, complicată, cu dezvoltări tehnologice 

rapide, provocări de mediu, încă multe inechități și dezechilibre sociale și economice; nu e simplu în perioadă de pace, cu atât 
mai dificil când războiul e aproape de hotarele țării.  

Iar noi, cei de la USR înțelegem și percepem realitatea așa cum este. Nu încercăm să proiectăm o realitate paralelă, am 
votat împotriva acestor măriri de salarii nejustificate, nemeritate și nesimțite și vom continua să votăm împotriva lor.  

Vom continua să ne luptăm pentru interesele cetățenilor: fie că vorbim despre o justiție independentă și profesionistă, în 
care legea e egală pentru toți; fie că facem referire la eliminarea cancerul corupției din societate; ne vom lupta pentru un sistem 
medical performant, accesibil tuturor, o educație de nivel european, o infrastructură modernă care să sprijine o dezvoltare 
economică vibrantă și să ne aducă mai aproape unii de alții, servicii de bază, apă, canalizare, pentru toți, până în cel mai 
îndepărtat colț de țară.  

Aceasta trebuie să fie preocuparea noastră principală, nu să băgăm măna în buzunarul cetățeanului.  
Să vă fie rușine, PSD-PNL-AUR ȘI UDMR!  
USR rămâne singurul partid care nu-și votează majorarea salariului! 

Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
„Guvernul trebuie să se asigure că accesarea fondurilor prin PNRR este o prioritate” 

 
Domnule președinte, stimați colegi deputați, 
Avem marele noroc să accesăm o grămadă de bani prin programul PNRR, colegii mei din USR care au făcut parte din 

guvern la acel moment, atât la fonduri europene cât și la ministerul sănătății s-au asigurat că banii vor ajunge acolo unde este 
cu adevărat nevoie. Implicit, medicii de familie beneficiază astăzi de o sumă pe care cu siguranță 99% dintre ei nu au avut-o 
vreodată pentru a fi investită în cabinetele lor, și anume 60.000 euro. 

Împreună cu colegii mei din USR Satu Mare, am făcut ceea ce ministerul sănătății trebuia să facă, am luat legătura cu 
medicii de familie și le-am oferit sprijin pentru a întocmi dosarele de finanțare și a accesa acești bani. Totul, în mod gratuit 
pentru ca medicii nu sunt consultanti pe fonduri europene și nu se ocupă toată ziua de făcut dosare de finanțare. Acum, județul 
Satu Mare este cu mult peste media națională și fruntaș la depunerea dosarelor. 

Prin această acțiune, noi, cei din USR am demonstrat în fața oamenilor că politica se poate face cu muncă și dedicare 
față de români. Astăzi, mai puțin de 40% dintre medicii de familie preselectați pentru finanțare au ajuns să își depună dosarul, 
în condițiile în care ați mai prelungit termenul de depunere a dosarelor și ați întârziat livrarea echipamentelor către cei care și-
au făcut treaba la timp. Este procent rușinos pentru orice guvern, mai ales pentru un guvern cu o majoritate atât de largă ca a 
dumneavoastră. 

Ce faceți colegi PSD-iști și PNL-iști? Aveți ditamai aparatele de partid, demonstrați că vă interesează, puneți-vă 
oamenii la treabă, sunați medicii de familie și ajutati-i cu dosarele, sau aparatul de partid e folosit doar la a împărți pomeni 
electorale? Altfel nu vom lua niciodată banii pe care îi merităm și ne vom plânge mereu că Uniunea Europeană nu ne dă 
destul.   
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Faceți acel extra pas de care e nevoie și asigurați-vă că oamenii dumneavoastră din teritoriu lucrează cu adevărat în 
folosul românilor! 

Mulțumesc,         Deputat 
Radu Panait 

 
Titlul declaraţiei politice: USR vrea o Românie fără „speciali” 

Vreau o Românie fără speciali! 
„Specialii” sunt mufați la bugetul de stat și consumă banii noștri, ai tuturor.  Haideți să vă spun ce pagubă la bugetul de 

stat fac principalele categorii de speciali.  
2 miliarde de euro sunt cheltuite anual pentru plata pensiilor speciale. Banii aceștia ajung în buzunarele a doar 200.000 

de români. Asta înseamnă, în medie, 10.000 de euro. În plus, pentru că sunt speciali, mulți dintre aceștia încasează și alte 
venituri din bugetul public. 

Printre aceștia sunt numeroși politicieni miniștri și foști miniștri, deputați și senatori. Dar, și cadre în rezervă din 
Ministerul Apărării, din Ministerul Afacerilor Interne sau din serviciile secrete.  

Un pensionar de rând încasează în medie 3600 euro anual, adică de trei ori mai puțin decât pensionarul special.  
USR a încercat de nenumărate ori desființarea acestor pensii speciale. Însă, alte partide s-au opus mereu.  
Alte câteva milioane de euro merg la angajații unor organizații-fantomă.  
De exemplu, Academia Oamenilor de Știință din România a avut alocate 10 milioane de lei în 2022. Majoritatea acestor 

bani a ajuns la așa-ziși oameni de știință afiliați PSD, printre care Ion Iliescu, Ecaterina Andronescu sau Teodor Meleşcanu. 
AOȘR este doar o uzină de sinecuri de lux a PSD care va continua să producă „academicieni de carton”. 

USR a vrut să desființeze AOȘR. Am depus un proiect de lege în acest sens. Legea a fost respinsă în Camera 
Deputaților, reprezentanții PSD și AUR votând în unanimitate împotriva desființării acestei academii fantomă.  

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului este o sinecură special creată pentru fostul 
președinte al României Emil Constantinescu. Buget anual de aproape 5 milioane din 2019 încoace. Doar 80.000 lei au fost 
cheltuiți în 2019 pe cercetare. Restul, pe salarii foarte mari, pe deplasări și diverse chermeze pentru membri.  

USR a încercat de două ori să desființeze acest Institut-Fantomă. PSD, PNL și UDMR s-au opus.  
USR este singurul partid care își dorește o Românie fără speciali. Nu trebuie să mai acceptăm cheltuirea fără sens a 

banului public. Iar partidele de la guvernare - PSD, PNL și UDMR - trebuie să înțeleagă că și românii s-au săturat să-i întrețină 
pe speciali.  

Deputat 
Denisa-Elena Neagu 

*** 
Pensionarii români merită respect și pensii decente! 

 

Stimate domnule/doamnă președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Pensionarii români merită respect și pensii decente!  
PNL și PSD s-au întrecut pe rând în ultima perioadă în promisiuni față de cei peste 5 milioane de pensionari din 

România. Toate acestea au rămas doar vorbe, iar tot mai mulți vârstnici se văd în pragul sărăciei din cauza creșterilor de 
prețuri la alimente și utilități.  

Pensia românului de rând nu mai face față valurilor de scumpiri, iar acest lucru o arată foarte clar datele Institutulșui 
Național de Statistică.  

Astfel, pensia medie a ajuns la 1850 de lei, după ce a crescut cu 11 procente în decurs de 1 an. Dar, dacă ne uităm doar 
în acest an la faptul că inflația a ajuns la peste 15%, e clar că majorările de pensii nu au cum să acopere scumpirile. 

Coaliția Sărăciei PSD – PNL promite majorarea pensiilor românilor cu 8%, un procent care arată ipocrizia celor care 
guvernează România. Într-o explicație simplă, rata inflației este în prezent la 15,32%. Potrivit legii, acest procent al inflației ar 
trebui luat în considerare în calculul majorării pensiilor din 1 ianuarie 2023. Acest lucru demonstrează că creșterea promisă de 
PSD și PNL nu va acoperi nici măcar inflația, adică creșterile de prețuri din ultima perioadă.  

În tot acest timp, această coaliție toxică PNL-PSD continuă să protejeze specialii României, pensionarii care încasează 
mii de euro în fiecare lună. Astfel, pensiile speciale au crescut de 160 de ori mai mult decât pensia medie, iar numărul celor 
care se bucură de aceste beneficii se îngroașă de la an la an.  
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Efortul bugetar pentru plata pensiilor speciale a crescut la peste 10 miliarde de lei, față de aproximativ 6,3 miliarde de 
lei cât s-au cheltuit în 2016. Aproape s-au dublat aceste sume.  

Vechea clasă politică ne spune public că își dorește desființarea acestor pensii, însă în realitate ele au tot crescut și s-au 
adăugat noi categorii de pensionari speciali. Am văzut în ultima perioadă colegi parlamentari care duc o luptă pe rețelele de 
socializare împotriva pensiilor speciale, deși, cu ceva vreme în urmă, se grăbeau să le voteze cu două mâini.  

În tot acest timp, legea USR privind eliminarea pensiilor speciale este ținută de peste 4 luni la sertar de conducerea 
Parlamentului și nu este introdusă în dezbatere.  

Acestea sunt dovezile reale că PSD și PNL protejează specialii și nu le pasă de pensionarii de rând. Nu vor echitate și 
respect pentru pensionarii care au muncit o viață, iar în final încasează o pensie de mizerie.  

 
Dragi colegi, de la tribuna Parlamentului României, fac un nou apel public pentru crearea unui consens politic care să 

ducă la eliminarea pensiilor speciale și astfel să aducem echitatea între pensionarii români.  
Vă mulțumesc.      

Deputat 
Beniamin Todosiu 

*** 
Către: Direcția pentru organizarea lucrărilor plenului 
În atenția Compartimentului pentru transcrierea și redactarea ședințelor plenului 
 

Coaliția sărăciei PSD-PNL-UDMR știe doar să spună: „NU SE POATE! Guvernul NU susține!” 
Guvernul NU SE POATE! 

 
În urmă cu câteva zile, premierul Ciucă se lăuda la televizor cu programe guvernamentale dedicate, inițiative din partea 

Guvernului, care să aducă Diaspora acasă. Pe de altă parte, realitate este că la orice propunere legislativă în Parlament venită 
din partea USR-ului care să ne aducă mai aproape de standardele de viață europene (că asta au căutat românii afară), coaliția 
sărăciei știe doar să spună: „NU SE POATE! Guvernul NU susține!” 

Fie că propunem să: 
• transparentizăm prin înregistrare ședințele consiliilor locale; 
• reprezentare echitabilă a Diasporei în Parlament; 
• propunem scurtarea termenelor de emitere a documentelor și prelungirea valabilității cărților de identitate pentru 

persoanele ce au fost victime ale traficului de persoane; 
• propunem ca bazele de date ale instituțiilor să fie interoperabile în loc să fie cetățeanul pus pe drumuri; 
• un sistem de etichete nutriționale care să sprijine informarea publicului pentru o alimentație mai sănătoasă. 
De la cele mai simple măsuri la cele mai complexe, răspunsul e mereu NU SE POATE!  Guvernul NU susține! 
S-a ridicat zidul de beton armat al coaliției sărăciei, ca nu cumva activitățile instituțiilor să fie mai transparente, ca 

interacțiunea cu ele să fie mai facilă și eficientă, ca cetățenii să ia decizii informate, să aibă acces la o justiție independentă, 
onestă și echitabilă, să aibă o reprezentare corectă în Parlament chiar dacă sunt românii plecați din țară temporar, tocmai să nu 
se poată în folosul omului obișnuit, dar să se poată când este în avantajul specialilor!   

Și culmea!  
De multe ori nici nu sunt măsuri care sunt disputabile din punct de vedere ideologic, sunt măsuri de bun simț de 

eficientizare, transparentizare, acces la informații, de sprijin al celor vulnerabili, de a da o voce celor care contribuie la 
dezvoltarea comunității. 

Și cu toate acestea coaliția sărăciei, coaliția ÎMPOTRIVĂ decide să pedepsească toți cetățenii doar pentru a da o lecție 
USR-ului.  

Acesta este adevărul, România este guvernată prost și fără direcție, cu reticență la reforme, cu încăpățânarea de a se 
împotrivi schimbărilor care să ducă la o viață mai bună pentru cetățeni, mai aproape de standardele europene.  

Realitatea este că oamenii suferă, sărăcia se extinde, datoriile cresc, și din ce în ce mai mulți sunt tentați nu să se 
întoarcă acasă, ci să ia decizia dureroasă de a-și căuta rostul în afara granițelor țării.   
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Răspunsul USR este un program de DA, SE POATE ȘI ÎN ROMÂNIA un standard de viață ca în țările avansate, prin 
măsuri și inițiative pe care va continua să le propună, susține și promova consecvent, în pofida blindajului coaliției NU SE 
POATE! Guvernul NU susține! 

USR propune adevăratul program de reforme și modernizare, fără hoție, nepotism și speciali, care nu numai să-i facă pe 
cei din străinătate să se întoarcă, dar să-i facă pe toți să poată să-și urmeze visurile și să și-le realizeze acasă. În România!       

Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
 

 
 

 Întrebări 
 

 
 
Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Economiei 
 

Planul la nivel ministerial în ceea ce privește deschiderea minei de grafit  
din România, județul Gorj, comuna Baia de Fier 

Stimate domnule ministru,  
Comisia Europeană a propus ca până în 2050, Europa să devină neutră din punct de vedere al emisiilor, acest lucru 

însemnând faptul că trebuie sa renunțăm la industriile poluante cum ar fi industria și producția de cărbuni. În momentul de 
față, această industrie încă asigură o bună parte din curentul țării, cărbunele provenind din Gorj (lignit) și Valea Jiului (huilă).  

Însă, vestea bună este că exact în județul Gorj, există singura mină de grafit din România care în momentul de față este 
închisă de ani buni. Grafitul ca și resursă importantă, a fost exploatat până în anul 1994 în cadrul minei de la Baia de Fier, 
acum închisă. Din grafit se poate obține grafen, cel mai rezistent material cunoscut și cel mai bun conducător de electricitate. 
De asemenea, grafenul reprezintă materialul care este utilizat în producerea de baterii pentru mașini electrice. Pașii rapizi pe 
care producția de mașini electrice o face în acest sens, vine în ajutorul tranziției verde iar România poate profita din punct de 
vedere economic din plin de singura mină de acest tip. 

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: 

- Există în planul ministerului redeschiderea minei din Baia de Fier? Dacă da, s-a efectuat sau  
urmează efectuarea unui studiu de fezabilitate? Ce firme au participat la licitație și cine a câștigat licitația?  

- Ce s-a întamplat din punct de vedere legislativ, factual și punctual,  ulterior promulgării prin Decret al Proiectul de act 
normativ de completare și modificare a Legii nr. 85/2003 (Pl-x 546/2017), prin care se reglementează permiterea redeschiderii 
minelor sau părților de mină care au cantități semnificative de resurse minerale? 

- Ce alte planuri mai există la nivelul MEEMA pentru valorificarea resurselor de grafit de pe teritoriul țării? 
- Ce alte resurse și materii prime rare potențiale mai pot fi valorificate pe teritoriul României? 
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 
*** 
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Situația actuală a Parcului Natural Apuseni 
Stimate domnule ministru,  
Parcul Natural Apuseni este o arie protejată de interes național și adăpostește o biodiversitate uimitoare pe cele circa 

700 hectare deținute pe raza județelor Cluj, Alba și Bihor. 
Cu toate acestea, acest ecosistem important pentru biodiversitate este în pericol ca urmare a invaziei unor insecte, care 

au afectat și uscat mii de hectare de pădure. Gândacii de scoarță s-au răspândit în voie și pe fondul doborâturilor de vânt care 
au avut loc în anul 2017 pe raza Parcului Natural Apuseni și a temperaturilor ridicate și secetei din ultima vreme. 

Dincolo de factorii favorizanți care au permis intensificarea graduală si aparitia sistematică a unor focare de infestare cu 
ipidae, se pune întrebarea firească dacă și în ce fel s-a intervenit dacă nu pentru înlăturarea pericolului, măcar pentru 
limitarea/izolarea acestuia și pentru prevenirea extinderii. 

Aceste lucruri sunt relevante mai cu seamă în contextul, bine cunoscut specialiștilor și lucrătorilor din domeniul silvic, 
atacurilor devastatoare produse de aceste insecte vătămătoare, în mai multe țări din Europa Centrală și de Vest, soldate în 
ultimii ani, mai ales în anul 2019, cu uscarea în masă și distrugerea a sute de mii de hectare de pădure, respectiv a peste 400 de 
milioane de metri cubi de masă lemnoasă. 

Astfel, este de la sine înțeles potențialul extrem de dăunător pe care aceste incidente îl pot avea asupra fondului 
forestier, iar apariția lor în interiorul unor arii protejate, cum este cazul Parcului Natural Apuseni, chiar dacă nu poate fi 
împiedicată, trebuie gestionată cât mai prompt și cu maximă responsabilitate. 

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. Ce măsuri s-au luat pentru extragerea în timp util a masei lemnoase provenite din doborâturi, respectiv pentru 
diagnoza, prognoza și controlul populațiilor de ipidae, de la momentul identificării primelor focare de infestare și pe tot 
parcursul perioadei în care suprafața afectată s-a extins constant și semnificativ? 

2. Au fost întreprinse acțiuni care mai degrabă au favorizat menținerea situației, precum punerea în valoare, drept 
produse accidentale, a arborilor verzi? 

3. Care este volumul de masă lemnoasă estimat de scos de pe raza Parcului Natural Apuseni? 
4. Au derulat autoritățile responsabile acțiuni de control pe acest subiect? Dacă au fost, ce măsuri au dispus și în ce mod 

acestea au fost îndeplinite? 
5.  Care este planul autorităților responsabile pentru a remedia situația, astfel încât generațiile viitoare să se bucure în 

continuare de frumusețea naturii din Parcul Natural Apuseni? 
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  

Giurgiu Adrian 
*** 

 
 
 
 
 
 




