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                                                                                                  28 octombrie 2022 

 

Finalizarea proiectului “Creşterea capacităţii administrative a Camerei 

Deputaţilor pentru furnizarea de servicii de calitate" 

 

Camera Deputaților a finalizat, în calitate de beneficiar, proiectul “Creşterea 

capacităţii administrative a Camerei Deputaţilor pentru furnizarea de servicii de calitate", 

cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020 - cod SIPOCA 714/cod MySMIS 130074.  

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea capacităţii administrative a 

structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputaţilor prin măsuri de simplificare a 

furnizării serviciilor către beneficiari, susţinute prin implementarea unor soluţii informatice 

inovative. 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului s-a urmărit atingerea următoarelor 

rezultate: 

- Optimizarea şi simplificarea proceselor operaţionale din cadrul Camerei 

Deputaţilor în scopul reducerii poverii administrative pentru cetăţeni şi mediul de 

afaceri prin intermediul unei platforme integrate care să digitalizeze fluxurile de 

lucru din cadrul instituţiei; 

- Îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului Camerei Deputaţilor pentru 

înţelegerea abordării pe procese şi implementarea măsurilor de simplificare 

implementate prin proiect, precum şi pentru utilizarea sistemelor informatice 

dezvoltate de proiect. 

Valoarea totală a proiectului este de 14.599.974,32 lei, din care finanţarea 

nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de maximum 12.261.622,40 lei. 

Cofinanţarea beneficiarului, respectiv Camera Deputaţilor, este de 2.338.351,92 lei. 

Camera Deputaţilor a derulat proiectul timp de 38 luni, în perioada septembrie 2019 

- noiembrie 2022. 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
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Proiectul asigură accesul online, în regim de permanență și indiferent de dispozitivul 

folosit de cetățeni (laptop, PC, smartphone, tabletă), la nu mai puțin de opt servicii publice 

oferite de Camera Deputaților: depunerea de petiții, transmiterea de solicitări de acces la 

informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, acreditarea organizațiilor 

neguvernamentale, acreditarea jurnaliștilor, solicitarea de copii ale documentelor din 

arhivă, solicitarea de acces al cetățenilor la ședințele publice ale Camerei Deputaților, 

consultarea publică pentru inițiative legislative și înscrierea la programul de internship. 

Totodată, prin soluțiile informatice implementate, s-a efectuat digitizarea fluxurilor 

interne de lucru ale Camerei Deputaților, prin intermediul Platformei integrate ELO, şi a fost 

eliminată posibilitatea pierderii, dublării şi inconsecvenţei datelor şi informaţiilor deţinute 

în cadrul instituţiei.  

Proiectul include și o componentă referitoare la egalitatea de șanse, care presupune 

un nivel egal de vizibilitate și afirmare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și 

private, urmărind susținerea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.  

Ca urmare, orice cetățean interesat de aceste servicii publice, le poate utiliza, 

începând cu 3 ianuarie 2023, din fața calculatorului personal sau de pe telefon, în confortul 

casei sau al biroului, în orice moment, proiectul asigurând astfel accesibilitatea tuturor 

cetățenilor la serviciile publice oferite de Camera Deputaților.  

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe pagina de internet a Camerei 

Deputaților: www.cdep.ro – Informații Publice – Proiect POCA. 

 

 

Date de contact pentru detalii proiect: e-mail: sipoca714@cdep.ro, website: 
www.cdep.ro, adresă: Palatul Parlamentului, strada Izvor nr. 2-4, Sector 5, București. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

http://www.cdep.ro/
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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 28.10.2022) 

 

Totalul iniţiativelor legislative 2148 

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 242 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 392 

470 

– votate  

 

 

 

d 

 

468 

             din care: - înaintate la Senat        50 

                            - în procedura de promulgare   54 

                            - promulgate** 248 

                            - respinse definitiv 116 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1672 

a) pe ordinea de zi 435 

b) la comisii  

 

1215 

 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 

2 

3) Desesizări 18 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 20 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 20 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 

  Cele 468 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      200 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                                 din care: 

                                107 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                    18 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                    75 de proiecte de legi 

                       268 de propuneri legislative 

 *** 

     * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022  

  0   ** În anul 2022 au fost promulgate 285 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 28.10.2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Totalul iniţiativelor legislative      1754 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 242 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 53 

      82 

– votate  

 

 

 

d 

 

     80     

             din care: - înaintate la Senat       24 

                            - în procedura de promulgare  32 

                            - promulgate*  13 

                            - respinse definitiv  11 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1672 

a) pe ordinea de zi 435 

b) la comisii  

 

1215 

 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 

2 

3) Desesizări 6 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 20 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 20 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 

  Cele 80 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      38 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                                      din care: 

                                   17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                         3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                   18 proiecte de legi 

                      42 de propuneri legislative 

                             Di 

n careern:n carepentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 285 de legi, dintre care 272 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 

anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 
 

 

Şedinţele din zilele de luni, 24 și miercuri, 26 octombrie 2022 

 

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 67 

 

 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         12                              

19 

   - votate 19 

 

                      - la Senat 7 

 

                      - la promulgare 11 

 

    - respinse definitiv 1 

 

 

 

 

Cele 19 iniţiative legislative votate privesc: 

         

13 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                              din care: 

                          7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgență ale Guvernului 

                          6 proiecte de legi 

                 6 propuneri legislative 

   

         

 

   

 

 

 

 

Ives   
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D. Situația proiectelor de lege adoptate/respinse de Camera Deputaților 

în săptămâna 24 - 28 octombrie 2022 
 

(ședința din 26 octombrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu)  

 

 

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

 

1. PL-x 276/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare  

destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022  

 

2. PL-x 21/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal- 

bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene  

 

3. PL-x 393/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2022 privind unele măsuri pentru  

asigurarea sălii principale de conferinţă necesară pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței 

Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la Bucureşti,  în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 

2022  

 

4. PL-x 468/2021 - Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000  

 

5. PL-x 423/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2022 pentru completarea Legii  

nr.82/1992 privind rezervele de stat  

 

6. PL-x 562/2020/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006  

(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 

 

7. PL-x 302/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor  

facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

 

8. PL-x 229/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2022 privind instituirea cadrului  

legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de   COVID-

19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A.  

 

9. PL-x 485/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională  

în materie penală                        

 

10. Pl-x 386/2022 - Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  

 

11. PL-x 123/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru  

  buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019  
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II. Proiecte de lege/propuneri legislative adoptate/respinse de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră 

sesizată și care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 

1. PL-x 446/2022 - Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană  

și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 15 

noiembrie 2021  

 

2. PL-x 445/2022 - Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană și  

statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 18 octombrie 2021  

 

3. PL-x 444/2022 - Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană  

și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021                      

 

4. PL-x 451/2022 - Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză privind  

cooperarea în domeniul apărării, semnat la București, la 19 mai 2022   

 

5. PL-x 493/2022 - Proiectul de lege pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.73/1993 pentru înființarea,  

organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, precum și a Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative  

 

6. Pl-x 343/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011  

(Se comunică respingerea) 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
 

( la data de  27 octombrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  24 – 27 octombrie 2022  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 22 rapoarte, din care 4 rapoarte 

suplimentare.                           

Comisiile permanente au depus 125 avize. 

Cele 22 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                       15 

 rapoarte de respingere                      7 

Rapoartele elaborate se referă la: 

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                     8 

 Ordonanțe ale Guvernului                                                       2 

 Proiecte de legi și propuneri legislative                                12                                          

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  

La comisii se află în prezent 1184 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  124  pentru raport 

suplimentar.  

La comisii se află  16 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  1267  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 482 

 rapoarte suplimentare 
73 47 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 17 

TOTAL 721 546 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada  24  – 27  octombrie  2022 

I. Comisia economică 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 82/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST 
ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de 
stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea 
art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici 
şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor 
de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2020, precum şi pentru 
modificarea art.164 alin.(21) şi (22) din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii – raport comun cu 

Comisia pentru buget și Comisia pentru turism 

Intervenţiile legislative vizează 
prelungirea perioadei de 
valabilitate a prezentei Scheme 
de ajutor de stat şi a perioadei 
până la care se emit acorduri de 
finanţare sau contracte de 
garantare, perioadă care expiră la 
data de 31 decembrie 2021, 
pentru a permite IMM-urilor şi 
întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie 
continuarea activităţii curente şi 
derularea planurilor de investiţii 
cu efecte benefice asupra 
economiei, ca urmare a 
prelungirii de către Comisia 
Europeană a valabilităţii 
Cadrului temporar până la data 
de 30 iunie 2022, precum şi a 
extinderii sferei de aplicare a 
acestuia prin majorarea 
plafoanelor aferente acestor 
măsuri. 

Guvern 
30.05.22 
10.10.22 
18.10.22 

Raport de 

aprobare 

(477/R din 

26.10.22) 



 

II. Comisia pentru pentru buget 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 537/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.37/2022 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii şi a Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi stabilirea unor altor 
măsuri în domeniul sănătăţii – 
raport comun cu Comisia pentru 

sănătate 

Instituirea unor măsuri şi clarificări ale 
cadrului legal din sistemul de sănătate cu 
scopul îmbunătăţirii activităţii şi a 
managementului din acest domeniu. În acest 
sens, documentul creează cadrul legal pentru 
desemnarea Institutului Naţional de Sănătate 
Publică ca unitate sanitară clinică fără paturi, 
care asigură îndrumarea tehnică şi 
metodologică a reţelei de sănătate publică, 
supraveghează starea de sănătate a populaţiei, 
bolile transmisibile şi netransmisibile, pentru 
identificarea problemelor de sănătate 
comunitară, elaborează metodologii, 
instrumente şi indicatori de monitorizare şi 
evaluare a stării de sănătate, a serviciilor şi 
programelor de sănătate publică şi asigură un 
sistem informaţional integrat pentru 
managementul sănătăţii publice. De asemenea, 
se creează posibilitatea ca, în situaţiile de risc 
biologic şi epidemiologic, Ministerul Sănătăţii 
să poată dispune organizarea la nivelul 
unităţilor sanitare, a farmaciilor 
comunitare/oficinelor comunitare rurale sau în 
cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, a unor centre care 
furnizează servicii de vaccinare, de diagnostic, 
evaluare şi tratament. De asemenea, sunt 
vizate situaţiile în care se asigură finanţarea 
cheltuielilor cu medicamentele din bugetul 
Ministerului Sănătăţii şi se clarifică modul de 
decontare a medicamentelor pentru bolnavii 
care sunt eligibili la tratament în străinătate. Se 
stabileşte modificarea pachetul minimal de 
servicii care se acordă persoanelor care nu fac 
dovada calităţii de asigurat, prin completarea 

Guvern 
18.10.22 
24.10.22 

Raport de 

aprobare cu 

amendamente 

(471/R din 

25.10.22) 



 

cu servicii medicale de asistenţă medicală 
primară. Pentru a putea beneficia de aceste noi 
servicii medicale în asistenţa medicală primară 
cuprinse în pachetul minimal de servicii, 
persoanele care nu fac dovada calităţii de 
asigurat vor avea obligaţia să se înscrie pe lista 
unui medic de familie. Fondurile necesare 
pentru plata acestor noi servicii medicale vor fi 
suportate prin transferuri de la bugetul de stat 
către bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 

2 PLx 571/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2022 pentru 
aprobarea Acordului privind 
Garanţia Reciprocă emisă de 
România în favoarea Uniunii 
Europene, semnat la Bucureşti la 2 
iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 
2022, în legătură cu Acordul de 
contribuţie între România şi 
Uniunea Europeană în ceea ce 
priveşte compartimentul pentru 
statele membre în cadrul 
programului InvestEU, semnat la 
Bucureşti la 18 mai 2002 şi la 
Bruxelles la 24 mai 2022 

Aprobarea Acordului privind Garanţia 
Reciprocă emisă de România în favoarea 
Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 
iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, în 
legătură cu Acordul de contribuţie între 
România şi Uniunea Europeană în ceea ce 
priveşte compartimentul pentru statele membre 
în cadrul programului InvestEU, în valoare de 
184,976 mil.EUR. Garanţia reciprocă 
reprezintă o garanţie necondiţionată, 
revocabilă şi independentă, de prim rang, prin 
care România se angajează să plătească CE 
orice sumă achitată de aceasta până la limita 
de 184,976 mil.EUR, în cazul în care suma 
cumulativă a cererilor de executare a garanţiei 
UE şi a costurilor aferente va depăşi suma 
constituită în cadrul provizioanelor, respectiv 
539 mil. EUR. Acordul mai cuprinde 
informaţii privind valoarea datoriei 
contingente acoperită prin garanţia reciprocă, 
condiţiile de executare ale acesteia, 
mecanismul şi fluxul fondurilor pentru 
acoperirea de către MF a obligaţiilor asumate 
în cadrul datoriei contingente în funcţie de 
natura acestora, elemente legate de descărcarea 
de obligaţii, precum şi elemente de intrare în 
vigoare a acordului 

Guvern 25.10.22 

Raport de 

aprobare 

(474/R din 

26.10.22) 



 

3 Plx 236/2021 
Propunere legislativă privind 
anularea unor obligaţii accesorii 

Anularea unor obligaţii fiscale accesorii, sub 
condiţia achitării de către contribuabili, până la 
data de 15 decembrie 2021, a obligaţiilor 
fiscale principale restante 

7 deputați 25.10.22 

Raport de 

respingere 

(475/R din 

26.10.22) 

4 PLx 82/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.142/2021 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie - IMM 
INVEST ROMÂNIA, pentru 
modificarea Schemei de ajutor de 
stat pentru susţinerea activităţii 
IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020, pentru 
modificarea art.III din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2021 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie - IMM 
INVEST ROMÂNIA, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19, 
aprobată prin art.II din Ordonanţa 

Intervenţiile legislative vizează prelungirea 
perioadei de valabilitate a prezentei Scheme de 
ajutor de stat şi a perioadei până la care se emit 
acorduri de finanţare sau contracte de 
garantare, perioadă care expiră la data de 31 
decembrie 2021, pentru a permite IMM-urilor 
şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie continuarea activităţii curente şi 
derularea planurilor de investiţii cu efecte 
benefice asupra economiei, ca urmare a 
prelungirii de către Comisia Europeană a 
valabilităţii Cadrului temporar până la data de 
30 iunie 2022, precum şi a extinderii sferei de 
aplicare a acestuia prin majorarea plafoanelor 
aferente acestor măsuri. 

Guvern 
30.05.22 
10.10.22 
18.10.22 

 

 

 

 

 

 

Raport de 

aprobare 

(477/R din 

26.10.22) 



 

de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020, precum şi pentru 
modificarea art.164 alin.(21) şi (22) 
din Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii – raport comun cu 

Comisia economică și Comisia 

pentru turism 

5 PLx 127/2022 

 
 
 
 
 
 
Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.9/2022 pentru 
stabilirea unor măsuri bugetare în 
vederea sprijinirii sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii – 
raport comun cu Comisia pentru 

turism 

Stabilirea unor măsuri bugetare în vederea 
sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii, intenţionându-se utilizarea, de către 
Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, a 
sumelor rambursate de beneficiarii creditelor 
acordate în cadrul „Programului Româno-
Elveţian pentru IMM-uri”, pentru 
implementarea Programului de accelerare a 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
prevăzut în Legea nr.346/2004. Potrivit 
expunerii de motive, proiectul permite 
implementarea de către Ministerul 
Antreprenoriatului şi Turismului a 
programului de sprijinire a sectorului IMM din 
România, în scopul redresării şi relansării 
economice a acestora, în contextul crizei 
generate de răspândirea pandemiei COVID-19, 
asigurând accesul întreprinderilor grav afectate 
de situaţia economică actuală la un nou 
instrument de finanţare, cu impact pozitiv 
direct asupra capacităţii operaţionale a 
acestora 

Guvern 
10.10.22 
18.10.22 

Raport de 

aprobare cu 

amendamente 

(478/R din 

26.10.22) 

6 PLx 504/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.91/2022 privind 
unele măsuri pentru asigurarea 
implementării proiectelor 
contractate în cadrul Programului 
operaţional Competitivitate, apelul 
2, acţiunea 2.3.3, din fonduri 
externe nerambursabile şi pentru 

Adoptarea unr măsuri pentru asigurarea 
implementării din fonduri externe 
nerambursabile a proiectelor contractate în 
cadrul Programului Operaţional 
Competitivitate, apelului 2, Acţiunea 2.3.3, 
precum şi pentru asigurarea sustenabilităţii 
acestora. Potrivit expunerii de motive, astfel, 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
pe baza creditelor de angajament şi a creditelor 

Guvern 
18.10.22 
26.10.22 

Raport de 

aprobare 

(482/R din 

26.10.22) 



 

asigurarea sustenabilităţii acestora 
– raport comun cu Comisia 

pentru învățământ 

bugetare aprobate potrivit legii, respectiv 
instituţiilor de învăţământ superior de stat la 
finalizarea procedurilor de achiziţie, vor putea 
încheia, contracte de achiziţie publică pentru 
procurarea de echipamente IT mobile de tip 
tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte 
echipamente/dispozitive electronice necesare 
desfăşurării activităţii didactice cu prezenţă 
fizică, şi pot efectua plăţi eligibile din fonduri 
externe nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, 
Acţiunea 2.3.3, Apelul 2 

7 PLx 302/2019 

 
 
 
 
 
 
Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.31/2019 privind 
acordarea unor facilităţi fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2018 pentru 
adoptarea unor măsuri bugetare şi 
pentru modificarea Legii - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice – raport comun cu 

Comisia pentru agricultură și 
Comisia pentru muncă 

Acordarea unor facilităţi fiscale, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul fiscal şi cel al 
salarizării personalului din fonduri publice. 
Prin proiect se urmăreşte instituirea unei 
derogări de la prevederile art.V alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2018, potrivit cărora termenul de plată a 
sumelor stabilite prin deciziile de impunere 
anuală pentru definitivarea contribuţiei 
individuale de asigurări sociale de sănătate 
datorată de persoanele fizice, pentru perioada 
2014-2017, este data de 30 iunie 2019, prin 
reglementarea unor termene distincte de plată, 
în funcţie de data comunicării deciziei de 
impunere. De asemenea, se propune anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii 
acestora, în cazul persoanelor fizice care sunt 
obligate la plata unei contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate calculată la nivelul 
salariului de bază minim brut pe ţară pentru 
care veniturile realizate de aceştia se situează 
sub acest nivel. Totodată, se propune 
reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru 
livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, 

Guvern 
25.10.22 
26.10.22 

Raport 

suplimentar 

de aprobare 

cu 

amendamente 

(517/RS din 

26.10.22) 



 

 

III. Comisia pentru industrii 

respectiv produse montane, eco, tradiţionale, 
autorizate de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Nr. 

crt. 

Nr. 

iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 

552/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.85/2018 privind 
constituirea şi menţinerea 
unor rezerve minime de ţiţei 
şi/sau produse petroliere 

Modificarea şi completarea Legii nr.85/2018, cu scopul 
implementării în reglementarea internă a prevederilor 
Directivei de punere în aplicare (UE) 2018/1581 a 
Comisiei din 19 octombrie 2018 de modificare a 
Directivei 2009/119/CE a Consiliului în ceea ce 
priveşte metodele de calcul al obligaţiilor de stocare 

Guvern 25.10.22 

Raport de 

aprobare cu 

amendamente 

(472/R din 

26.10.22) 

2 PLx 

199/2019 

Proiect de Lege pentru 
Programul Naţional Prima 
Lumină 

Instituirea Programului Naţional „Prima Lumină”, în 
scopul îmbunătăţirii gradului de acces al gospodăriilor 
izolate şi a consumatorilor vulnerabili la reţeaua de 
energie electrică sau la alte surse de energie electrică. 
Se instituie un sistem de vouchere dedicat familiilor ale 
căror locuinţe nu au fost racordate niciodată la reţeaua 
electrică şi care nu îşi permit să acopere costurile de 
racordare. Prin proiect se stabilesc categoriile de 
persoane beneficiare, criteriile pe care trebuie să le 
îndeplinească, selecţia, modul de acordare şi valoarea 
voucherelor, instituţiile care vor elabora normele şi 
care se vor implica în implementare 

23 
parlam. 

18.10.22 

Raport 

suplimentar de 

respingere 

(187/RS1 din 

26.10.22) 

3 PLx 

197/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor 
economice de către 
persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile inidividuale 
şi întreprinderile familiale 

Modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2008, în vederea majorării numărului 
de persoane angajate cu contract individual de muncă, 
în cazul persoanelor fizice autorizate şi în cazul 
întreprinderilor individuale 

1 deputat 25.10.22 

Raport 

suplimentar 

de respingere 

(139/RS din 

26.10.22) 



 

                            

IV.  Comisia pentru agricultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 435/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea 
deliberată în mediu a 
organismelor modificate 
genetic – raport comun cu 

Comisia pentru 

administrație și Comisia 

pentru mediu 

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. Potrivit expunerii de motive, prin 
proiect se asigură transpunerea completă a 
articolului 9 din Regulamentul (UE) 2019/1381, de 
modificare a Directivei 2001/18/CE 

Guvern 
16.11.21 
22.02.22 
10.10.22 

Raport de 

aprobare 

(468/R din 

25.10.22) 

2 PLx 302/2019 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.31/2019 privind 
acordarea unor facilităţi 
fiscale şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.11/2018 pentru 
adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru 
modificarea Legii - cadru 
nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice – 
raport comun cu Comisia 

pentru buget și Comisia 

pentru muncă 

Acordarea unor facilităţi fiscale, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul fiscal şi cel al salarizării personalului din 
fonduri publice. Prin proiect se urmăreşte instituirea 
unei derogări de la prevederile art.V alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.89/2018, 
potrivit cărora termenul de plată a sumelor stabilite 
prin deciziile de impunere anuală pentru 
definitivarea contribuţiei individuale de asigurări 
sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, 
pentru perioada 2014-2017, este data de 30 iunie 
2019, prin reglementarea unor termene distincte de 
plată, în funcţie de data comunicării deciziei de 
impunere. De asemenea, se propune anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum 
şi a obligaţiilor fiscale accesorii acestora, în cazul 
persoanelor fizice care sunt obligate la plata unei 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată 
la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 
pentru care veniturile realizate de aceştia se situează 
sub acest nivel. Totodată, se propune reducerea cotei 
de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor 
de înaltă valoare calitativă, respectiv produse 

Guvern 
25.10.22 
26.10.22 

Raport 

suplimentar 

de aprobare 

cu 

amendamente 

(517/RS din 

26.10.22) 



 

montane, eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 

 

V. Comisia pentru administrație 

 

VI. Comisia pentru mediu 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 435/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea 

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 

Guvern 
16.11.21 
22.02.22 
10.10.22 

Raport de 

aprobare 

(468/R din 

25.10.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 

435/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea 
deliberată în mediu a 
organismelor modificate 
genetic – raport comun cu 

Comisia pentru 

agricultură și Comisia 

pentru mediu 

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. Potrivit 
expunerii de motive, prin proiect se asigură 
transpunerea completă a articolului 9 din 
Regulamentul (UE) 2019/1381, de modificare a 
Directivei 2001/18/CE 

Guvern 
16.11.21 
22.02.22 
10.10.22 

Raport de 

aprobare 

(468/R din 

25.10.22) 

2 Plx 458/2022 

Propunere legislativă 
privind schimbarea 
denumirii şi a satului de 
reşedinţă ale comunei 
Abrămuţ, judeţul Bihor şi 
modificarea anexei nr. 1 la 
Legea nr.2/1968 privind 
organizarea administrativă a 
teritoriului României 

Schimbarea denumirii comunei Abrămuţ, judeţul 
Bihor, în comuna Petreu şi stabilirea reşedinţei 
comunei Petreu, judeţul Bihor, în satul Petreu. 
Totodată, se propune modificarea şi completarea, 
în mod corespunzător, a anexei la Legea nr.2/1968 

18 paarlam. 26.10.22 

Raport de 

aprobare cu 

amendamente 

(473/R din 

26.10.22) 



 

deliberată în mediu a 
organismelor modificate 
genetic – raport comun cu 

Comisia pentru agricultură 
și Comisia pentru 

administrație 

asumate de România, derivate din calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene. Potrivit 
expunerii de motive, prin proiect se asigură 
transpunerea completă a articolului 9 din 
Regulamentul (UE) 2019/1381, de modificare a 
Directivei 2001/18/CE 

 

VII. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 302/2019 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.31/2019 privind 
acordarea unor facilităţi 
fiscale şi pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2018 pentru 
adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru 
modificarea Legii - 
cadru nr.153/2017 
privind salarizarea 
personalului plătit din 
fonduri publice – raport 

comun cu Comisia 

pentru buget și 
Comisia pentru 

agricultură 

Acordarea unor facilităţi fiscale, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul fiscal şi cel al salarizării personalului din 
fonduri publice. Prin proiect se urmăreşte instituirea 
unei derogări de la prevederile art.V alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.89/2018, 
potrivit cărora termenul de plată a sumelor stabilite 
prin deciziile de impunere anuală pentru definitivarea 
contribuţiei individuale de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 
2014-2017, este data de 30 iunie 2019, prin 
reglementarea unor termene distincte de plată, în 
funcţie de data comunicării deciziei de impunere. De 
asemenea, se propune anularea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor 
fiscale accesorii acestora, în cazul persoanelor fizice 
care sunt obligate la plata unei contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de 
bază minim brut pe ţară pentru care veniturile realizate 
de aceştia se situează sub acest nivel. Totodată, se 
propune reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% 
pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, 
respectiv produse montane, eco, tradiţionale, 
autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

Guvern 
25.10.22 
26.10.22 

Raport 

suplimentar 

de aprobare 

cu 

amendamente 

(517/RS din 

26.10.22) 

 

 



 

 

VIII. Comisia pentru sănătate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 

iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 

563/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii sănătăţii 

mintale şi a protecţiei 
persoanelor cu tulburări 

psihice nr.487/2002 

Modificarea şi completarea Legii nr.487/2002, 
propunându-se instituirea Programului „Săptămâna 
conştientizării depresiei postpartumˮ, perioadă ce va fi 
marcată în fiecare an cu o săptămână înainte de data 
de 1 octombrie - Ziua Europeană de combatere a 
depresiei (European Depression Day). Săptămâna 
conştientizării depresiei postpartum are ca scop 
prevenirea, identificarea şi gestionarea tulburărilor de 
sănătate mentală perinatală/postnatală, prin 
organizarea unor ample campanii de educare a 
populaţiei în ansamblu, de educare a persoanelor 
dintr~o anumită populaţie şi de promovare a 
metodelor de bune practici pentru creşterea gradului 
de conştientizare şi atenţie în rândul acestora, dar şi 
pentru determinarea comunităţilor de a-şi construi 
propriile strategii de susţinere 
 

54 parlam. 24.10.22 

Raport de 

aprobare cu 

amendamente 

(469/R din 

25.10.22) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

PLx 

558/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2022 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.263/2004 privind 
asigurarea continuităţii 
asistenţei medicale primare 
prin centrele de 
permanenţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.263/2004. 
Intervenţiile legislative vizează modul de stabilire a 
zonelor în care se înfiinţează centrele de permanenţă, 
respectiv aprobarea criteriilor prin notă de aprobare 
semnată de ministrul sănătăţii, cu privire la mediul 
rural se instituie asigurarea continuităţii asistenţei 
medicale primare prin centrele de permanenţă prin 
constiturea echipelor medicale de minim 5 medici, în 
cazurile în care nu se pot constitui echipele formate de 
minim 7 medici şi 7 asistenţi medicali, desfăşurarea 
activităţii centrelor de permanenţă doar în sedii fixe, 
crearea cadrului legal şi pentru înfiinţarea şi 
desfiinţarea centrelor de permananţă, stabilirea 
sancţiunilor în cazul constatării abaterilor de la 
normele de funcţionare, eliminarea prevederilor legate 
de centrele mobile şi reorganizarea acestora în centre 
de permanenţă fixe, realizarea activităţilor de 
vaccinare împotriva COVID 19 în cadrul centrelor de 
permanenţă 

Guvern 24.10.22 Raport de 

aprobare 

(470/R din 

25.10.22) 

3 PLx 

537/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2022 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii şi a 
Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi 
stabilirea unor altor măsuri 
în domeniul sănătăţii – 
raport comun cu Comisia 

pentru buget 

Instituirea unor măsuri şi clarificări ale cadrului legal 
din sistemul de sănătate cu scopul îmbunătăţirii 
activităţii şi a managementului din acest domeniu. În 
acest sens, documentul creează cadrul legal pentru 
desemnarea Institutului Naţional de Sănătate Publică 
ca unitate sanitară clinică fără paturi, care asigură 
îndrumarea tehnică şi metodologică a reţelei de 
sănătate publică, supraveghează starea de sănătate a 
populaţiei, bolile transmisibile şi netransmisibile, 
pentru identificarea problemelor de sănătate 
comunitară, elaborează metodologii, instrumente şi 
indicatori de monitorizare şi evaluare a stării de 
sănătate, a serviciilor şi programelor de sănătate 
publică şi asigură un sistem informaţional integrat 
pentru managementul sănătăţii publice. De asemenea, 
se creează posibilitatea ca, în situaţiile de risc biologic 
şi epidemiologic, Ministerul Sănătăţii să poată dispune 
organizarea la nivelul unităţilor sanitare, a farmaciilor 
comunitare/oficinelor comunitare rurale sau în cadrul 

Guvern 
18.10.22 
24.10.22 

Raport de 

aprobare cu 

amendamente 

(471/R din 

25.10.22) 



 

direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, a unor centre care furnizează 
servicii de vaccinare, de diagnostic, evaluare şi 
tratament. De asemenea, sunt vizate situaţiile în care 
se asigură finanţarea cheltuielilor cu medicamentele 
din bugetul Ministerului Sănătăţii şi se clarifică modul 
de decontare a medicamentelor pentru bolnavii care 
sunt eligibili la tratament în străinătate. Se stabileşte 
modificarea pachetul minimal de servicii care se 
acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de 
asigurat, prin completarea cu servicii medicale de 
asistenţă medicală primară. Pentru a putea beneficia 
de aceste noi servicii medicale în asistenţa medicală 
primară cuprinse în pachetul minimal de servicii, 
persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat vor 
avea obligaţia să se înscrie pe lista unui medic de 
familie. Fondurile necesare pentru plata acestor noi 
servicii medicale vor fi suportate prin transferuri de la 
bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 

 

IX. Comisia pentru învățământ 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 

iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 

504/2022 

 
Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.91/2022 privind unele 
măsuri pentru asigurarea 
implementării proiectelor 
contractate în cadrul 
Programului operaţional 
Competitivitate, apelul 2, 
acţiunea 2.3.3, din fonduri 
externe nerambursabile şi 

Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea 
implementării din fonduri externe nerambursabile a 
proiectelor contractate în cadrul Programului 
Operaţional Competitivitate, apelului 2, Acţiunea 
2.3.3, precum şi pentru asigurarea sustenabilităţii 
acestora. Potrivit expunerii de motive, astfel, 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe 
baza creditelor de angajament şi a creditelor 
bugetare aprobate potrivit legii, respectiv instituţiilor 
de învăţământ superior de stat la finalizarea 
procedurilor de achiziţie, vor putea încheia, 
contracte de achiziţie publică pentru procurarea de 

Guvern 
18.10.22 
26.10.22 

Raport de 

aprobare 

(482/R din 

26.10.22) 



 

pentru asigurarea 
sustenabilităţii acestora – 
raport comun cu Comisia 

pentru buget 

echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru 
uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice 
necesare desfăşurării activităţii didactice cu prezenţă 
fizică, şi pot efectua plăţi eligibile din fonduri 
externe nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Acţiunea 
2.3.3, Apelul 2 

 

    X.  Comisia juridică  
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 162/2022 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.286/2009 privind 
Codul Penal 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009. 
Astfel, se preconizează modificarea definiţiei 
termenului de „public”, prevăzut la art.176 din 
actul normativ de bază, precum şi incriminarea 
infracţiunii de subminare a economiei naţionale, ca 
infracţiune contra securităţii naţionale 

1 senator 18.10.22 

Raport de 

respingere 

(465/R din 

24.10.22) 

2 Plx 296/2022 

Propunere legislativă 
pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind 
Codul penal 

Modificarea art.253 alin.(3) din Legea nr.286/2009, 
în sensul extinderii sferei bunurilor vizate de 
varianta agravantă a infracţiunii de distrugere, 
precum şi al majorării pedepsei pentru această 
variantă. Astfel, potrivit proiectului, sunt avute în 
vedere, pe lângă bunurile care fac parte din 
patrimoniul cultural, prevăzute în prezent de art.253 
alin.(3) din Codul penal, şi bunurile din domeniul 
public sau privat al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale 

4 deputați 18.10.22 

Raport de 

respingere 

(466/R din 

24.10.22) 

3 PLx 187/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii 
nr.286/2009 prind Codul 
penal 

Modificarea Legii nr.286/2009, în sensul prevederii 
drept subiect pasiv nemijlocit al infracţiunii de 
ultraj, în varianta agravată, prevăzută la art.257 
alin.(4), a poliţistului de penitenciar, precum şi a 
personalului medical sau didactic aflat în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu 
exercitarea acelor atribuţii. În plus, prin proiect se 
preconizează agravarea răspunderii în situaţia 
săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art.257 alin.(4), 
precum şi la art.296 alin.(2). 

10 
deputați 

18.10.22 

Raport de 

respingere 

(467/R din 

24.10.22) 



 

4 PLx 605/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.1 alin.(1) 
din Legea nr.176/2010 
privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea altor acte 
normative 

Completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010, 
cu un nou punct, pct.40, în sensul ca şi preşedinţii, 
vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor 
sportive naţionale, ai Comitetului Olimpic şi 
Sportiv Român şi ai Comitetului Naţional 
Paralimpic să aibă obligaţia declarării averilor şi a 
intereselor 

62 parlam. 25.10.22 

Raport de 

aprobare 

(479/R din 

26.10.22) 

5 PLx 286/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2008 privind 
ajutorul public judiciar în 
materie civilă 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2008, în sensul modificării plafoanelor 
venitului mediu net lunar pe membru de familie al 
persoanelor ce pot beneficia de ajutor public 
judiciar 

53 parlam. 25.10.22 

Raport de 

aprobare 

(480/R din 

26.10.22) 

6 PLx 560/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea art.651 din 
Codul de Procedură 
Civilă, aprobat prin 
Legea nr.134/2010 

Modificarea art.651 alin.(1) din Legea nr.134/2010. 
Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 
instituirea unor norme clare şi concise cu privire la 
competenţa generală, materială şi în special 
teritorială a instanţelor judecătoreşti de executare 

3 deputați 25.10.22 

Raport de 

aprobare cu 

amendamente 

(481/R din 

26.10.22) 

7 PLx 216/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea art.218 din 
Legea nr.286/2009 
privind Codul penal 

Modificarea şi completarea art.218 din Legea 
nr.286/2009, în sensul stabilirii detenţiunii pe viaţă 
drept unica pedeapsă în cazul infracţiunii de viol, 
atunci când victima este un minor 

15 parlam. 18.10.22 

Raport 

suplimentar de 

respingere 

(60/RS din 

24.10.22) 

                         

                         

 

 



 

 

 XI.  Comisia pentru tineret și sport 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 

proiectului 
Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 332/2022 

Proiect de Lege 
privind 
instituirea Zilei 
Sportului 
Românesc în 
prima duminică 
din luna iunie 

Instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din 
luna iunie. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează 
instituirea cadrului legislativ pentru organizarea 
evenimentelor la nivel naţional de catre Ministerul Sportului, 
prin Direcţiile pentru Sport, în colaborare cu autorităţile 
administraţiilor locale. Obiectivele Zilei Sportului Românesc 
sunt promovarea sportului de masă, a sportului de 
performanţă, a sportului pentru persoanele cu dizabilităţi, 
beneficiile unui stil de viată activ şi sănătos, realizările 
internaţionale ale României pe plan sportiv şi sportivii care 
au avut un aport semnificativ în acestea 

44 parlam. 25.10.22 

Raport de 

aprobare cu 

amendamente 

(476/R din 

26.10.22) 

 

XII.  Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 

iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 

82/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
OUG nr.142/2021 pentru modificarea 
şi completarea OUG nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie - IMM INVEST 
ROMÂNIA, pentru modificarea 
Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate 
de pandemia COVID-19, aprobată 
prin art.II din OUG nr.42/2020, pentru 
modificarea art.III din OUG 
nr.16/2021 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr.110/2017 

Intervenţiile legislative vizează prelungirea 
perioadei de valabilitate a prezentei 
Scheme de ajutor de stat şi a perioadei 
până la care se emit acorduri de finanţare 
sau contracte de garantare, perioadă care 
expiră la data de 31 decembrie 2021, 
pentru a permite IMM-urilor şi 
întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie continuarea activităţii curente 
şi derularea planurilor de investiţii cu 
efecte benefice asupra economiei, ca 
urmare a prelungirii de către Comisia 
Europeană a valabilităţii Cadrului temporar 
până la data de 30 iunie 2022, precum şi a 
extinderii sferei de aplicare a acestuia prin 
majorarea plafoanelor aferente acestor 

Guvern 
30.05.22 
10.10.22 
18.10.22 

Raport de 

aprobare 

(477/R din 

26.10.22) 



 

privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie - IMM INVEST 
ROMÂNIA, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Schemei 
de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul 
crizei economice generate de 
pandemia COVID-19, aprobată prin 
art.II din OUG nr.42/2020, precum şi 
pentru modificarea art.164 alin.(21) şi 
(22) din Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii – raport comun cu Comisia 

economică și Comisia pentru buget 

măsuri. 

2 PLx 

127/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.9/2022 pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare în vederea sprijinirii 
sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii – raport comun cu Comisia 

pentru buget 

Stabilirea unor măsuri bugetare în vederea 
sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii, intenţionându-se utilizarea, de 
către Ministerul Antreprenoriatului şi 
Turismului, a sumelor rambursate de 
beneficiarii creditelor acordate în cadrul 
„Programului Româno-Elveţian pentru 
IMM-uri”, pentru implementarea 
Programului de accelerare a dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzut în 
Legea nr.346/2004. Potrivit expunerii de 
motive, proiectul permite implementarea 
de către Ministerul Antreprenoriatului şi 
Turismului a programului de sprijinire a 
sectorului IMM din România, în scopul 
redresării şi relansării economice a 
acestora, în contextul crizei generate de 
răspândirea pandemiei COVID-19, 
asigurând accesul întreprinderilor grav 
afectate de situaţia economică actuală la un 
nou instrument de finanţare, cu impact 
pozitiv direct asupra capacităţii 
operaţionale a acestora 

Guvern 
10.10.22 
18.10.22 

Raport de 

aprobare cu 

amendamente 

(478/R din 

26.10.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Social Democrat 

 

➢ Declarații 

Declarație politică 

Stimate doamne și stimați domni deputați,  

Dragi colegi,  

Recent Parlamentul European a adoptat Directiva privind salariile minime adecvate din Uniunea Europeană. În 

principiu, în calitate de stat membru, România are obligația de a stabili un salariu minim decent care să reflecte, pe de o parte 

creșterea de prețuri, cât și dezvoltarea economiei, prin raportarea la celelalte salarii.  

Directiva nu impune un mod obligatoriu de stabilire a salariului minim în fiecare stat membru. Asta pentru că, avem pe 

de o parte, state în care nu există în acest moment un salariul minim stabilit, iar pe de altă parte pentru că politicile salariale din 

statele membre sunt foarte variate și nu permit aplicarea otova a unor formule de calcul.  

Totuși Directiva privind salariul minim european propune două mecanisme orientative pentru stabilirea salariului minim 

în fiecare stat. Pe de o parte, se propune ca salariul minim să reprezinte 60% la salariul median brut, respectiv 60% din salariul 

care se află la mijlocul șirului care începe de la salariul cel mai mic, până la cel mai mare salariu din România. Noi însă ca stat 

și ca evaluări statistice ne raportăm în general la salariul mediu brut pe economie și nu la cel median.  

Dar Directiva propune și în acest caz un mecanism, respectiv ca salariul minim brut să reprezinte 50% din salariul 

mediu brut pe economie. În Directivă nu se precizează dacă acest salariul mediu brut să fie cel estimat pentru anul în curs sau 

pentru anul următor când ar trebui să se aplice noul salariul minim.  

Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să ne raportăm la datele concrete pe care le avem până la momentul 

stabilirii salariului minim pentru anul viitor. Astfel, dacă ne uităm la datele disponibile privind evoluția salariilor, se estimează 

un salariu mediu pentru anul 2022 de circa 6.167 lei.  

Iar dacă aplicăm cota de 50% propusă în Directiva Europeană vom obține un salariu minim brut de 3.084 lei, care ar 

putea fi implementat cu începere de la 1 ianuarie 2023.  

Este o propunere care ar putea sta la baza actului normativ prin care transpunem Directiva European în legislația 

noastră. Iar dacă observați, este doar puțin mai mult față de propunerea pe care PSD o formulase la finalul lunii august, care 

potrivit calculelor noastre este sustenabilă din perspectivă economică, nu are impact negativ asupra bugetului de stat și este 

absolut necesară pentru a preveni exodul forței de muncă din România, în contextul inflației globale pe care o traversăm.  

Aș remarca în încheiere, că aceste calcule propuse de PSD pentru salariul minim, au fost validate din nou de viziunea 

Uniunii Europene, la fel cum s-a întâmplat și cu alte propuneri, cum ar fi plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale, cum 

am cerut noi încă de anul trecut, sau introducerea unei contribuții de solidaritate pe profiturile excesive ale celor care 

speculează prețurile la energie, o măsură care se regăsește și în OUG 119/2022 adoptată de Guvern și intrată în dezbatere 

parlamentară.  

Vă mulțumesc.         Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 

Cum procedăm cu miliardele de euro pe care le avem la dispoziție pentru viitor 

Dragi colegi, 

Scopul accederii la guvernare al PSD, anul trecut, precum și principala sa preocupare este îmbunătățirea condițiilor de 

viață ale românilor. Toate măsurile de sprijin adoptate de noi pentru realizarea acestui demers confirmă viabilitatea 

programelor aplicate de PSD pentru reducerea sărăciei și asigurarea unui nivel de trai pentru români comparativ cu cel al 

cetățenilor din țările Uniunii Europene. Dar este foarte important ca România să continue politicile de diminuare a sărăciei în 
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rândul populației, în același ritm accelerat din ultima perioadă, impus de către PSD, prin noi măsuri, cât și prin susținerea 

investițiilor în agricultură și în industrie. 

Dragi români și dragi colegi, anul viitor va fi unul crucial pentru absorbția fondurilor europene de către România. La fel 

și următorii care i se vor succeda lui 2023. Avem la dispoziție, pentru următoarele 365 de zile, 18 miliarde de euro pentru 

investițiile necesare continuării procesului dezvoltării țării noastre. Vorbim de o sumă pe cât de mare, pe atât de necesară 

progresului intern. Și ca să spunem adevărul până la capăt, există însă și un ”dacă” în această prespectivă frumoasă. Acest 

”dacă” vizează capacitatea noastră să absorbim aceşti bani, având în vedere că puterea noastră de implementare până în 

prezent a fost destul de modestă în raport cu cea a altor state. 

Dar auspiciile par bune încă de pe acum. Și nu e vorba strict de optimismul meu personal, ci de date și fapte concrete. 

Se știe că mediul de afaceri a reușit, în cel mai performant mod, să atragă fonduri europene. Companiile private, care au fost 

implicate în apelurile de proiecte şi pe multe dintre ele le-au și implementat, s-au încadrat în termenele fixate.  

Pentru anul viitor, mediul de afaceri poate accesa în jur de 2 miliarde de euro din Politica de coeziune 2014-2020, 1,2 

miliarde de euro din cadrul financiar 2021-2027 şi aproximativ 1,5 miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă. Restul sumelor sunt destinate sectorului public. Iar acest sector gestionează marile proiecte de infrastructură, de la 

cele privind autostrăzile și drumurile naționale, infrastructura de cale ferată, precum și cea educaţională și cea de sănătate.   

În plus, la aceste sume consistente se vor adăuga și banii menționați în Planul Naţional Strategic al României, trimis la 

Comisia Europeană. Iar prin acest document programatic pentru perioada 2023 -2027, cu obiective clare pentru dezvoltarea 

agriculturii, industriei alimentare şi a satului românesc, România ar urma să beneficieze de 15,8 miliarde de euro. Astfel, circa 

6 miliarde de euro vor fi destinați pentru investițiile în agricultură și dezvoltare rurală, 9,78 miliarde de euro pentru acordarea 

subvențiilor în agricultură și 151,7 milioane de euro pentru măsurile de piață. Așadar, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale pune un accent determinant pe evoluția agriculturii din Româna și pe atragerea cât mai multor fonduri pentru acest 

domeniu vital de dezvoltare.  

Este mai mult decât evident pentru oricine faptul că și în acest caz conducerea PSD a MADR acționează ferm și concret 

pentru identificarea soluțiilor optime care să ofere garanții reale investitorilor în agricultură, încurajându-i pe aceștia să își 

poată asuma și folosi pozitiv și judicios resursele de care dispun și oportunitățile care li se oferă.  

Analizând întreaga ofertă financiară complexă, pe care guvernul a pregătit-o prin seria de demersuri la Bruxelles, devine 

și mai clar semnalul concret de încredere transmis către potențialii și actualii investitori din toate domeniile, atât către cei 

externi, cât și către IMM-uri, care au acum cu toții șansa să-și depășească nivelul. Și asta mai ales că, în același timp, 

conducerea guvernamentală este preocupată îndeaproape ca românii să aibă, în continuare, locurile de muncă asigurate. Cât 

privește menținerea și creșterea numărului lor, aceasta este reușita rezultată, în special, din eforturile depuse de Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale, în vederea traversării cu optimism și încredere a acestui an dificil. 

În acest context propice generat, sunt încrezător că adaptarea României la această perioadă dificilă va fi mai facilă, prin 

intermediul fondurilor europene pe care le avem la dispoziție. Mai mult, consider că producătorii autohtoni, fie ei agricoli sau 

industriali, fie că au capital străin sau românesc, își vor perfecționa mult mai ușor capacitatea de adaptare la noile provocări ale 

acestei perioade grele, prin armonizarea cerințelor de ultimă oră, care sunt asumate pe diverse domenii, precum noile directive 

europene referitoare la protecția mediului. 

Drept concluzie, care se susține pe baza exeperienței în această sferă de activitate de atragere a finanțării europene, cred 

că ne mai rămâne ceva de lucru la capitolul îmbunătățirii implicării beneficiarilor în derularea lor.  

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Adrian Alda 

*** 

România nu este ruda săracă a Europei 

Stimate colege / Stimați colegi,  

Uniunea Europeană se află la o răscruce istorică. Trebuie să gestionăm împreună situația generată de conflictul de la 

granițele noastre cu Ucraina. Este un proces care nu va fi ușor, dar pe care România, ca stat de graniță, l-a gestionat foarte 

bine.  

În majoritatea statelor europene se face simțit un curent eurosceptic din ce în ce mai puternic. Una dintre cauze este dată 

de modul în care instituțiile europene administrează subiecte de maxim interes pentru cetățenii statelor membre, dar și 

scindarea între europenii buni și cei mai puțin buni.  

Știm cu toții că fără să oferim speranță și un drum înainte tuturor cetățenilor europeni, curentul eurosceptic va câștiga. 
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România este, probabil, printre cele mai pro-europene țări. Totuși, acest curent poate fi schimbat în momentul în care 

țara noastră este tratată drept un fel de rudă săracă a Europei, un stat de mâna a doua. Modul în care este pusă problema cu 

privire la aderarea țării noastre la Schengen de către Olanda ne determină să avem acest sentiment.  

Este o vorbă pe care fără îndoială cei mai mulți o cunoașteți: ”a gresi este omenește, a persevera în greșeală este 

diabolic”. Istoria ne oferă multe lecții la care trebuie să luăm aminte, pentru a nu persevera în eroare.  

Ceea ce face Olanda cu privire la aderarea României la Schengen reprezintă o greșeală continuă, atât în relație cu țara 

noastră, cât și în relațiile cu celelalte state europene. O greșeală față de care celelalte țări nu reacționează, ceea ce este și mai 

trist. România nu e cu nimic mai prejos decât celelalte state membre din Uniunea Europeană. A fi parte din Schengen este un 

drept pentru România, nu vreun privilegiu pe care ni-l acordă cineva! 

Nu înțeleg logica pentru care sunt state europene care se consideră superioare, asemenea vechilor coloniști (dintre care 

Olanda face parte), și care militează pentru ideea Europei cu două viteze. În loc să promovăm o viziune de incluziune, 

orientată spre viitor, Olanda promovează o viziune a excluziunii.  

România nu a fost niciodată un imperiu colonial și nici nu a atacat popoare vecine pentru a câștiga noi teritorii. Românii 

au fost pașnici, și-au îngrijit propriul lor pământ. Alții au venit mereu peste noi încercând să ne subjuge. Nu le-a reușit. 

Atitudinea pe care azi o are Olanda ne aduce aminte acele perioade pe care le speram apuse, în care eram tratați asemenea unui 

stat vasal. Nu! România este un stat național, unitar și independent, care trebuie să fie respectat de către toți! 

Din punctul meu de vedere, abordarea Olandei cu privire la România reprezintă cea mai mare greșeală posibilă, pentru 

că este un pas împotriva valorilor europene și subminează încrederea pe care românii și alți cetățeni o au în Uniunea 

Europeană. 

Este adevărat că va fi întotdeauna dificil să armonizezi interesele statelor membre, dar secretul este ca regulile să se 

aplice tuturor și să nu existe ținte în mișcare. 

Totuși, este cel puțin frustrant ca după mai bine de 15 ani de la aderarea României la UE să fim ținuți la poarta 

Schengen de către Olanda care se opune constant intrării țării noastre.  

De ce nu vrea Olanda țara noastră în Schengen? Pentru că în România e corupție. Tocmai Olanda spunea asta? În primul 

rând, oficialii olandezi ar trebui să se uite în oglindă, să vadă scandalurile majore de corupție din propria lor țară înainte de a 

face pe lupii moraliști. Olanda nu e pură și curată, iar asta trebuie să o spunem cât se poate de clar! Dacă ar fi aplicate aceleași 

reguli pentru toți, probabil că Olanda, din cauza problemelor pe care le au legate de corupție, nu ar mai fi azi în Schengen sau 

în Uniunea Europeană.  

Dar regulile nu sunt aceleași pentru toți, iar Olanda beneficiază de statutul de țară „Alfa” a Uniunii Europene, în vreme 

ce noi, românii, suntem considerați la coada Europei. Este o abordare complet greșită.  

Refuzul Olandei nu are nicio legătură cu criteriile pe care țara noastră le îndeplinește. Olandezii refuză România pentru 

că așa vor ei. Schengen nu are de-a face cu corupția și statul de drept, iar România îndeplinește condițiile tehnice. 

Probabil că ar trebui să începem și noi, românii, să penalizăm olandezii și interesele lor în țara noastră. Haideți să evităm 

să mai consumăm produsele firmelor olandeze, să nu mai acceptăm ofertele diverselor trusturi din Olanda. Solidaritatea 

funcționează în ambele sensuri! Nu poți face afaceri de miliarde în România și să ne sabotezi sistematic! 

România nu trebuie să abandoneze lupta! În momentul acesta, capul plecat sabia îl va tăia dacă nu știm să ne apărăm 

interesele. 

Vă mulțumesc!         Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

*** 

PSD propune reglementarea temporară a pieței de energie 

Domnule președinte de ședință,  

Stimați parlamentari,   

Dragi colegi, 

Astăzi aș vrea să vă readuc în atenție o propunere pe care PSD a enunțat-o încă de la începutul crizei energetice, chiar 

înainte de începere războiului din Ucraina, o propunere care în opinia mea și a colegilor mei din PSD reprezintă cea mai bună 

soluție pentru combaterea inflației, care în proporție de peste 70% este determinată de prețurile la energie. 

Este clar acum pentru toată lumea că se fac multe speculații pe piața de energie de către unii operatori care profită de 

situația de instabilitate în aprovizionarea cu energie electrică, cu gaze naturale și cu alte resurse energetice. Și este limpede că 

soluția compensării promovată de colegii din PNL nu a fost în măsură să oprească aceste tranzacții speculative pe piața de 

energie.  
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De aceea, consider că singura soluție rezonabilă care poate răspunde acestor tentații speculative este revenirea, pe o 

perioadă determinată, la o piața reglementată, care să asigure predictibilitatea și stabilitatea prețurilor la energie, atât pentru 

populație, cât și pentru mediul economic.  

Cred că o formulă de reglementare care să țină cont de costurile de producție și care să asigure o marjă rezonabilă de 

profit ar fi acceptabil și chiar dezirabilă pentru mulți operatori din piața de energie, cu excepția celor care până acum au 

încercat să speculeze situația în favoarea lor și în detrimentul economiei naționale.  

Cred de asemenea, că reglementare temporară a pieței de energie este și o chestiune de siguranță națională, iar această 

formulă de reglementare trebuie să își propună, printre altele, și asigurarea resurselor energetice pentru consumul intern și doar 

ceea ce depășește acest nivel, dacă mai e cazul, să fie oferit la export.  

Este important, ca tot pe o perioadă limitată în timp, România să suspende calendarul decarbonificării, astfel încât să 

folosim cărbunele obținut din minele românești pentru asigurarea necesarului intern de energie. Iar așa cum am spus și cu alte 

ocazii, închiderea capacităților de producție pe bază de cărbune trebuie să se producă doar atunci când punem ceva în locul lor, 

iar aceste unități trebuie conservate și trecute în capacitatea de rezervă a României pentru situații critice, cum este și cea pe 

care o traversăm în acest moment.  

Ne uităm în jurul nostru și constatăm că multe state europene au luat deja astfel de măsuri. Din fericire, România încă 

are resurse naturale care îi permit să treacă cu bine peste această perioadă dificilă. Dar este clar, că în acest context, 

liberalizarea haotică a prețurilor la energie, fără o concurență reală, produce mari distorsiuni în piață, care afectează foarte grav 

economia națională și stabilitatea socială a țării.  

Consider așadar că reglementarea temporară a pieței de energie este o chestiune care ține de securitatea națională a 

României și sper ca Guvernul, CSAT-ul și, de ce nu, Parlamentul să ia în serios această propunere a PSD pentru a tempera 

inflația și pentru a preveni o prăbușire economică provocată de speculanții din piața de energie. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 

*** 

Investiții considerabile în infrastructura de sănătate prin PNRR 

 

Investițiile preconizate a fi derulate, în perioada următoare, în domeniul sănătății, au intrat în linie dreaptă, în urma 

aprobării Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent Ţintei 377, Componenta 12 - Sănătate, din 

anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Național de 

Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), precum şi a Metodologiei de aprobare a investiţiilor finanţate din PNRR. 

Aprobarea Hotărârii de Guvern este o veste excelentă pentru întreg sistemul național de sănătate, printre obiectivele 

scontate, din lista inițială de 49 cuprinsă în PNRR, fiind prioritizarea finanțării a minim 25 de obiective de investiţii în 

infrastructura spitalicească publică. 

Conducerea PSD a Ministerul Sănătăţii va stabili, în perioada imediat următoare, obiectivele de investiţii principale din 

PNRR, care vor fi selectate în urma aplicării criteriilor de eligibilitate. De asemenea, vor fi definitivate cele minim 25 de 

investiții aflate pe lista PNRR, după analizarea criteriilor de ierarhizare emise în acest sens. Practic, aceste investiții vor fi 

stabilite în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, iar valoarea însumată trebuie să se încadrează în bugetul total alocat 

investiţiilor, la capitolele Infrastructură spitalicească publică nouă şi echipamente şi aparatură medicală. 

În paralel, Ministerul Sănătății a demarat procedura de evaluare a infrastructurii IT a unităților spitalicești din țară, în 

vederea optimizării programelor de digitalizare cu nevoile reale din spitale. Scopul acestora este contribuția directă la 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, o mai bună administrare şi management al serviciilor de sănătate.  

Apreciez demersul ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, de a institui un proces complex de digitalizare, atât la nivel 

central, cât și în cadrul spitalelor din țară, care presupune achiziționarea și instalarea de echipamente IT, echipamente pentru 

comunicații și echipamente conexe, licențe, dezvoltare de aplicații informatice, instruirea personalului tehnic la nivel local. 

Sunt încrezătoare că vom reuși implementarea proiectelor vitale din domeniul sănătății, astfel încât acestea să conducă 

la finanțarea obiectivelor de investiții în directă corelare cu necesitățile reale și adaptate la particularitățile generale și specifice 

ale sistemului și, în final, la creșterea calitativă a serviciilor medicale oferite românilor. 

Deputat 

Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Cer președintelui Iohannis și diplomației românești să întreprindă toate demersurile  

pentru ca România să intre în Spațiul Schengen pe 1 ianuarie 2023! 

Doamnelor şi domnilor, 

Este revoltător votul din Parlamentul Olandei, care a blocat intrarea țării noastre în Spațiul Schengen!  

Sunt peste 5800 de firme olandeze, înregistrate în Regatul Țărilor de Jos, care activează în România, care au făcut 

afaceri în țara noastră de peste 22 de miliarde de euro, în 2021 și profit pe măsură. Atât instituțiile statului român, cât și mediul 

de afaceri, prin respectarea legislației, au adus prosperitate în contul olandezilor. 

Mă întreb, care este interesul politic sau care este șantajul din spatele rezoluției negative a parlamentarilor olandezi? 

România este un paradis pentru firmele lor, un loc care le aduce profit, dar pe care nu o doresc în Spațiul Schengen. De 

ce nu-și doresc creștere economică pentru țara noastră și creșterea competitivității pentru exportatorii români? 

Potrivit statisticilor, aproape 90% din exporturile româneşti merg spre pieţele Uniunii Europene. Sunt mărfuri în valoare 

de aproximativ 60 de miliarde de euro, care stau cu zilele, în cozile de mai mulți kilometri din vămi. Pierdem astfel sute de 

milioane de euro. 

Știm cu toții că România a făcut tot ce era necesar și că îndeplinim de mai mulți ani cerinţele tehnice pentru a intra în 

acest spațiu economic european. Olandezii nu pot invoca drept motive ”corupţia”şi „problemele persistente legate de crima 

organizată” din România, în timp ce țara lor este în mijlocul unor scandaluri de corupție, trafic și consum de droguri, trafic de 

persoane și pornografie infantilă.  

România a securizat granițele Uniunii Europene și a pus umărul, în această perioadă grea, de când a început războiul 

Rusiei împotriva Ucrainei. Am fost și suntem solidari cu vecinii ucraineni, le-am deschis casa noastră și suntem ospitalieri cu 

ei. România nu este o țară a atentatelor, ci este o țară sigură, unde domnește legea. Noi nu exportăm în Uniunea Europeană 

crimă organizată sau corupție și tocmai de aceea cred că nu trebuie să mai acceptăm să mai fim umiliți. Nu suntem răii 

Europei, nu suntem oameni de rangul doi și nu trebuie să mai accdeptăm nicio discriminare! 

Cei care se opun intereselor economice ale României fac parte din familia partidelor de dreapta. Atitudinea rezervată a 

Olandei, în contrast flagrant față de restul țărilor europene care susțin includerea țării noastre în spațiul Schengen, trebuie să fie 

combătută în mod argumentat.   

Solidaritatea europeană este invocată constant, mai ales în această perioadă critică din punct de vedere a energiei! Dar 

ce fel de solidaritate ar fi aceea în care României i s-ar cere să fie solidară în privința pieței unice europene a energiei, dar i s-ar 

refuza aplicarea aceluiași principiu al solidarității în privința accederii sale la Spațiul Schengen? 

Le cer colegilor români, care fac parte din familia Partidului Popular European și a celor din Renew Europe, să facă 

lobby față de colegii lor, astfel încât să le obțină votul.  

Totodată, cred că președintele Klaus Iohannis trebuie să implice total, la nivel diplomatic, astfel încât votul nedrept al 

olandezilor să fie schimbat la întâlnirea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), de pe 8 decembrie. Dacă acest lucru se va 

întâmpla, de pe 1 ianuarie 2023, România se va bucura de libera circulație a mărfurilor în întreg spațiul european.   

Este important, în această perioadă, ca întreaga clasă politică din România să acționeze unitar, să facă lobby și presiuni, 

astfel încât să împlinim acest vis, de a trăi într-o Europă unită, fără granițe economice impuse discreționar! 
 

Deputat 

Ionel Floroiu 

*** 

Fostul premier Cîțu a preluat controlul asupra Romsilva, care se judecă cu tatăl său 
 

Regia Națională a Pădurilor-Romsilva a avut un șef nou de la inceputul acestui an, care, din anumite motive întemeiate, 

s-a (sau a fost) ascuns într-un anonimat aproape total. În funcția de director general al regiei a fost numit interimar, începând 

cu data de 1 ianuarie 2022, inginerul silvic George Mierliță, care a ocupat anterior, timp de trei luni, funcția de secretar de stat 

la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor. Mierliță a fost numit secretar de stat în acest minister in data de 1 octombrie 2021 

de către premierul în funcție Vasile Florin Cîțu, care a fost și președinte trecător al PNL și al Senatului României. Cîțu și 

Mierliță sunt originari din același județ, respectiv din Vâlcea. și au cam aceeași vârstă. Dupa absolvirea Facultății de 

Silvicultură, George Mierliță a activat, timp de 20 de ani, in cadrul Directiei Silvice Vâlcea, respectiv in perioada 1996-2000 si 

in perioada 2005-2021. La Direcția Silvică Vâlcea nu a deținut funcții de conducere, dar a ocupat din 2005 până in 2021 postul 

de responsabil fond forestier, intocmire, verificare, recepționare si punere în aplicare a amenajamentelor silvice, scoateri 

definitive sau temporare din circuitul silvic, schimbări categorii de folosință, lucrări de îngrijire. 
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Conform unor surse vâlcene, din postul pe care l-a deținut in cadrul Direcției Silvice Vălcea, Gheorghe Mierliță a fost 

implicat in retrocedarea frauduloasă către părintii fostului premier Florin Cîțu a mediatizatei păduri de la Voineasa, retrocedare 

care s-a facut pe alte amplasamente decât cele deținute de stramoșii lor și pe suprafețe mai mari decat cele cuvenite. Conform 

declarațiilor de avere inregistrate ca senator, ca ministru si ca premier, Florin Cîțu a dobandit in proprietate, împreună cu 

fratele său George, in cotă de 1/2 fiecare, o suprafata de 75 de hectare de padure in localitatea Voineasa, care le-a fost 

transmisă prin donație de catre parinții lor. Pădurea este situată pe muntele Puru, in apropierea Transalpina Ski Resort, cel mai 

mare domeniu schiabil din România. Părinții fostului premier au obținut această pădure in baza unor hotărări controversate 

pronunțate de Judecatoria Brezoi si de Tribunalul Vâlcea, care au fost contestate de Comisia locală Voineasa pentru aplicarea 

legilor fondului funciar, precum si de Direcția Silvică Vâlcea. 

Numirea lui George Mierliță in functia de director general al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva a survenit într-un 

moment in care pe rolul instantelor vâlcene se aflau doua procese importante in care tatăl ex-premierului Cîțu se judecă cu 

Direcția Silvică Vâlcea. Unul din procese se afla pe rolul Tribunalului Vâlcea, in dosarul nr. 3067/198/2012*, si are ca obiect 

apelurile declarate de Direcția Silvica Vâlcea si Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar Voineasa împotriva 

sentinței Judecătoriei Brezoi prin care a fost admisă in parte acțiunea reclamantului Vasile Cîțu (tatăl fostului premier) și 

Comisia locală Voineasa a fost obligată să procedeze la punerea în posesie a reclamantului cu suprafață de 11,6 hectare de 

teren forestier, astfel cum a fost stabilit prin hotărârea Comisiei județene Vâlcea de stabilire a dreptului de proprietate asupra 

terenurilor nr. 45/1800/2007. Tribunalul Vâlcea a decis, în 6 iulie 2017, suspendarea cauzei până la soluționarea definitivă a 

dosarului Judecătoriei Brezoi nr. 724/198/2017, care are ca obiect cererea reclamantei Direcția Silvică Vâlcea de anulare a 

titlului de proprietate emis pentru suprafață de 11,6 hectare de pădure în favoarea lui Vasile Cîțu. Acesta este deci al doilea 

dosar in discutie intre tatăl fostului premier si Direcția Silvică Vâlcea. 

În acest dosar, Direcția Silvică Vâlcea a solicitat introducerea în cauză a Statului Român, prin Ministerul Finanțelor 

Publice, iar acest minister a formulat cerere de intervenție în cauza în data de 5 noiembrie 2019, prin Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Vâlcea. Prin această cerere s-a solicitat anularea actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 

suprafeței de 11,6 hectare de teren forestier. Judecătoria Brezoi a respins cererea ca inadmisibilă, printr-o încheiere pronunțată 

în 6 iulie 2020. Reclamanta a declarat apel, care a fost admis de Tribunalul Vâlcea în data de 2 martie 2021, încuviințându-se 

în principiu cererea de chemare în judecată a Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice. Dosarul nr. 724/198/2017 a 

revenit la Judecătoria Brezoi, unde solutionarea sa este tergiversata, înregistrându-se nu mai puțin de 31 de amânări după 

înregistrarea dosarului cu 5 ani în urmă. Următorul termen de judecată este stabilit pe data de 2 noiembrie 2022. 

Este bine știut, personal am devoalat acest fapt într-o altă declarație politică, că, în perioada în care a deținut portofoliul 

de ministru al Finanțelor, Florin Cîțu a folosit Ministerul Finanțelor Publice pe persoană fizică, în interesul sau și al familiei 

sale, in procesul cu Direcția Silvică Vâlcea și Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar privind mediatizata pădure 

dobândită fraudulos la Voineasa. In acest proces, Direcția Silvică Vâlcea a cerut și a obținut introducerea în cauză a Statului 

Român prin Ministerul Finanțelor Publice.  Întrucât șeful și angajații acestei Direcției Juridice din minister au refuzat să-i facă 

jocurile în scopul avantajării familiei sale în procesul cu ministerul pe care-l conducea, ministrul Florin Cîțu a mers până acolo 

încât a propus și a realizat reorganizarea Ministerului Finanțelor Publice și desființarea Direcției Juridice, prin Hotărârea 

Guvernului nr. 380 din 14 mai 2020. Toate aceste demersuri au constituit presiuni asupra angajaților Direcției Juridice și au 

afectat apărarea statului în procesul cu tatăl său. 

În urma promovării conjudețeanului său George Mierliță, care a fost implicat in retrocedarea pădurii de la Voineasa 

către familia sa, in fruntea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, s-a născut temerea că fostul premier Vasile Cîțu 

urmăaplicare a legilor reste schimbarea conduitei procesuale a Directiei Silvice Vălcea in litigiile cu tatal sau de pe rolul 

instantelor vâlcene. Este mai mult decât plauzibil că, în mod premeditat, pentru a-i crea lui Mierliță un CV corespunzător, in 

calitate de prim-ministru l-a numit pe acesta secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, pentru a putea fi 

desemnat ulterior director general al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, știind ca mandatul fostului director general expira 

la 31 decembrie 2021. Țanțoșul Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, i-a făcut pe plac în ambele situații 

șefului său de guvern, deși știa că amândouă funcțiile sunt pălării prea mari pentru Mierliță. 

Binefăcătorul Mierliță a ocupat două mandate interimare a câte patru luni în funcția de director general al Romsilva. În 

1 septembrie a.c., după expirarea celui de-al doilea mandat interimar, în locul lui Mierliță a fost numit director general al 

Romsilva, cu un mandat de patru luni, Daniel Nicolaescu, care este originar tot din județul Vâlcea și este, de asemenea, 

suspectat că a fost implicat în dobândirea pădurii de la Voineasa de către familia Cîțu. De profesie inginer silvic, în perioada 

1994-1998, Nicolaescu a activat în cadrul Direcției Silvice Vâlcea ca responsabil de activitatea de fond forestier, regenerarea 

pădurilor și investiții la Ocolul Silvic Voineasa. Din 1998 până în 2003, a fost fost șef la Ocolul Silvic Voineasa (care a avut în 
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administrare pădurea deținută de frații Cîțu în zonă), iar ulterior la ocoalele silvice Brezoi și Cornet din cadrul Direcției Silvice 

Vâlcea. După ce Florin Cîțu a devenit premier, Daniel Nicolaescu a fost promovat, în tandem cu șeful său George Mierliță, 

consilier al secretarului de stat pe probleme de pe păduri din cadrul Direcției Silvice Vâlcea, funcție în care a fost numit atunci 

tocmai Mierliță. Nicolaescu a fost consilier în minister până ce, cu două luni în urmă, a fost uns director general al Romsilva.  

Putem spune deci că, de la începutul acestui an, fostul premier Florin Cîțu a preluat controlul asupra pădurilor patriei 

prin doi pupili politici care au făcut anterior servicii familiei sale în obținerea pădurii de 75 de hectare de la Voineasa, ajunsă 

în proprietatea sa și a fratelui său. Cîțu a realizat acest fapt cu concursul larg al ministrului țanțoș de la Mediu, Ape și Păduri, 

care i-a numit în funcția de director general al Romsilva pe pupilii săi vâlceni Mierliță și Nicolaescu.  Se spune că ministrul 

Tanczos a obținut în schimb controlul asupra pădurilor și vânatului din Secuime, control deținut anterior, aproape trei decenii, 

de defunctul senator UDMR Attila Verestoy, poreclit Cherestoy. Asteptăm cu interes evoluția proceselor familiei Câțu de pe 

rolul Judecătoriei Brezoi și Tribunalului Vâlcea, pe care le monitorizăm în continuare. 
 

Deputat 

Daniel-Florin Ghiță 

*** 

 

Pledoarie pentru diminuarea fenomenului îngrijorător al mamelor minore 

 

Creșterea natalității este absolut necesară în prezent în România, însă acest deziderat trebuie să rămână unul natural, iar 

mamele să își crească copiii în condiții de deplină conștiență și în cunoștință de cauză.  

Din păcate, fenomenul mamelor minore este o realitate în țara noastră și ia amploare din ce în ce mai mult.  

Viața multora dintre ele a luat o întorsătură dramatică, iar consecințele pot fi deosebit de grave, atât pentru viața acestor 

copile, cât și pentru evoluția copiilor născuți. Este o situație extrem de îngrijorătoare, care preocupă în mod fundamental 

Organizația de Femei a PSD, precum și conducerea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. 

Susțin în mod categoric diminuarea situațiilor în care aceste minore rămân copii fără copilărie și tinere fără adolescență. 

Un prim pas a fost deja făcut de ministerul condus de doamna Gabriela Firea, printr-un proiect-pilot care să ofere posibilitatea 

fetelor, aflate în grija statului, să aibă acces la informații complete referitoare la ceea ce înseamnă și ce implică o sarcină 

timpurie și modalitatea de contracepție, de evitare a unor astfel de sarcini.  

Astfel, prin Programul de educare și informare „Copilul din umbră”, minorele aflate în îngrijirea statului vor beneficia 

de acele ore absolut necesare de educație sanitară, susținute de medici și specialiști, care să le ofere detaliile de strictă 

necesitate despre corpul femeii, sarcina timpurie și prevenția acesteia.  

O altă soluție este îngrijirea mamelor minore în centrele maternale existente în țară, cu atât mai mult cu cât gravidele se 

află deseori în situații vulnerabile, determinate de starea materială precară, de violența domestică sau de lipsa oricărui fel de 

sprijin. Aceste tinere, aflate în timpul sarcinii sau după ce au născut, pot fi îngrijite în centrele maternale ale statului, unde 

primesc adăpost și ajutor pentru a-și putea crește copiii în condiții decente.  

Unul dintre riscurile alarmante ale minorelor care nasc este cel de a-și abandona copiii, mai ales în cazurile în care 

fetele-mame sunt respinse de familie și de societate. Având însă un acoperiș deasupra capului și o mâncare caldă, tinerele 

mame vor putea treptat să se reintegreze și să aibă grijă așa cum se cuvine de bebelușii lor. De asemenea, ele beneficiază de 

educație, de consiliere socială, psihologică, juridică și parentală, de planificare familială, de formare a deprinderilor de viață 

independentă și de facilitare a accesului la servicii medicale de specialitate, inclusiv de monitorizare a sarcinii și de evaluări 

medicale periodice.  

Fenomenul copiilor cu copii este un subiect delicat, complex și dificil de abordat încă în România, mai ales în mediul 

rural, dar cu atât mai mult trebuie discutat și soluționat, pentru a reduce numărul considerabil al minorelor care devin mame, 

deseori fără voia lor... 

Sunt convinsă că extinderea acestor ore de educație sanitară în zona rurală va fi de mare ajutor pentru scăderea procentul 

mare de nașteri, ce sunt înregistrate la vârste fragede.  

Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 

*** 
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Se impune realizarea de urgență a lucrărilor pentru decolmatarea Acumulării Bucecea de pe râul Siret  

și reluarea construcțiilor pentru finalizarea barajului din această zonă 

 

Alături de președintele Consiliului Județean Botoșani, de parlamentarii social-democrați din județul nostru și de primarii 

afectați de colmatarea Acumulării Bucecea, am solicitat Ministerului Mediului și Administrației Naționale Apele Române să 

intervină imediat pentru reluarea lucrărilor la investiția de interes național din această zonă. Pe de o parte e vorba de efectuarea 

lucrărilor pentru decolmatarea barajului Bucecea, iar pe de altă parte de construcția barajului de pe Siret de la Vârfu Câmpului 

în vederea asiguării alimentării cu apă potabilă a jumătate din populația județului Botoșani, a sistemelor de irigații din partea 

de vest și montarea unei hidrocentrale pentru o producție de 8,1Gwh/an energie electrică. 

În prezent acumularea Bucecea are ca rol principal alimentarea cu apă a populației și este singura sursă de apă a 

municipiilor Botoșani și Dorohoi, orașelor Bucecea și Flămânzi și a altor 12 comune din județul Botoșani. Volumul de apă la 

punerea în funcțiune a fost de 10 milioane de metri cubi de apă, iar în prezent volumul acumulat este de 2.98 milioane de metri 

cubi de apă, fiind colmatat în proporție de 80%. Având în vedere evoluția colmatării, acumularea Bucecea în viitor nu va mai 

putea asigura cerințele necesare pentru alimentare cu apă. 

Singurele lucrări mai importante efectuate în ultimii 10 ani la această acumulare au fost cele din anul 2017, care au vizat 

o serie de modernizări a sistemului de acționare a vanelor de apă. Conform acordului de mediu emis pentru aceste lucrări, 

dimensiunea lucrărilor a fost redusă. 

Tot în această zonă, este vorba de Amenajarea complexă Vârfu Câmpului pe râul Siret, județele Suceava și Botoșani, 

acumulare care va deveni principala sursă de alimentare cu apă a județului Botoșani. Execuția lucrărilor inițiale a început în 

anul 1987, în prezent gradul de realizare fiind de aproximativ 70%. Este obligatoriu ca această investiție să fie finalizată pentru 

că acest obiectiv reprezintă o problemă de siguranță și de sănătate a sute de mii de botoșăneni, dar și o problemă de asigurare a 

resurselor de apă potabilă și de apărare împotriva inundațiilor, de utilizare pentru agricultură prin irigații și de generare de 

energie prin realizarea unei microhidrocentrale, aceste caracteristici plasând investiția în categoria obiectivelor de interes 

național și constituind cauză de utilitate publică, conform legislației în vigoare. 

Este important de subliniat faptul că, în cazul în care această investiție nu va fi funcțională în cel mai scurt timp, vom 

avea în județul Botoșani o calamitate generată de lipsă totală a apei potabile pentru populație, cu riscuri imense pentru 

sănătatea cetățenilor. 

Cu toate că în acest moment documentația necesară pentru emiterea acordului de mediu se află în analiză la Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului și la Agenția Națională pentru Arii Naționale Protejate, iar în cel mai scurt timp se va 

putea emite acest document, lucrările de la barajul Vârfu Câmpului nu se vor finaliza înaintea colmatării complete a barajului 

Bucecea. 

De aceea este imperios necesar ca Ministerul Mediului și Administrația Națională Apele Române să ia toate măsurile 

necesare pentru a depăși orice obstacol de natură birocratică și să aprobe în regim de urgență lucrări pentru decolmatarea 

barajului Bucecea, pentru că altfel se va ajunge în situația în care peste jumătate din județul Botoșani va rămâne fără apă 

potabilă. 

În actualul context de conflict regional și de raționalizare a resurselor energetice și de creștere a prețurilor, România nu-

și mai poate permite să abandoneze astfel de amenajări hidrotehnice în care s-au investit milioane de euro, bani publici și nici 

să lase sute de mii de oameni fără acces la apă potabilă. 

Fac un apel public la toate instituțiile care au rol determinant în această problemă să se ocupe urgent de rezolvarea 

acestei situații la Acumularea Bucecea din județul Botoșani. Nu poate exista niciun fel de impediment birocratic și nu se poate 

identifica niciun fel de scuză când vorbim de alimentarea cu apă potabilă a două municipii și a altor zeci de localități unde 

trăiesc sute de mii de oameni. 

În Parlament alături de colegii mei am votat inițiativa care pe de o parte protejează mediul, dar în egală măsură, asigură 

cadrul legislativ pentru ca investițiile sistate sau aflate în derulare să fie finalizate și să aducă suplimentar, în sistemul 

energetic, mii de MW lunar, energie verde și foarte important, ieftină. În egală măsură, în situația în care ne confruntăm din ce 

în ce mai des cu perioade de secetă pedologică și de lipsă a apei potabile pentru sute de mii de gospodării, iar pe de altă parte 

asistăm la fenomene meteo extreme, furtuni, inundații, căderi de grindină, vijelii, este obligatoriu să intervenim urgent pentru a 

proteja populația. Așadar, avem nevoie de un sistem energetic mai puternic, mai stabil și mai fiabil prin finalizarea și punerea 

în funcțiune a hidrocentralelor, fapt care va aduce multă ordine și stabilitate în aprovizionarea noastră cu energie, dar și de 

asigurarea surselor de apă potabilă, a asigurării necesarului de apă pentru sistemele de irigații a culturilor agricole, dar și a 

protecției împotriva inundațiilor. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 30 - 2022  
Săptămâna 24 – 28 octombrie 2022  

 

 

35 

 

În calitate de reprezentant al județului Botoșani în parlamentul României îi solicit public domnului director general al 

Administrației Naționale Apele Române, să dispună în regim de urgență realizarea lucrărilor de decolmatare la barajul 

Bucecea, pentru a evita ca județul Botoșani să rămână fără principala sursă de alimentare cu apă până la finalizarea investiției 

„Amenajarea complexă Vârfu Câmpului pe râul Siret, județele Suceava și Botoșani”. 

Vă mulțumesc. 

Deputat 

Alexandra Huțu 

*** 

 

Despre Schengen și corupție 

Stimați colegi, 

Schengen este, din nou, pe buzele tuturor în aceste zile. Românii așteaptă de foarte mulți ani ca țara noastră să fie 

acceptată, în sfârșit, în acest spațiu al liberei circulații. Iar aceste așteptări sunt pe deplin întemeiate, mai ales că, din punct de 

vedere tehnic și legislativ, țara noastră este pregătită și îndeplinește toate condiţiile necesare pentru aplicarea integrală a 

acquis-ului Schengen încă din anul 2011!  

Așadar, nu aici este problema! De 11 ani, problema este la nivelul politic al Uniunii Europene! În ciuda numeroarelor 

recomandări venite din partea Comisiei Europene și a rezoluțiilor repretate ale Parlamentului European (ultima chiar de 

săptămâna trecută), statele membre ale Uniunii nu reușeșc să ajungă la un consens privind aderarea țării noastre și a Bulgariei! 

De ce nu reușesc? Pentru că liderii anumitor state predică apă și beau vin, și de fiecare dată găsesc un pretext ”bun” pentru a fi 

împotriva noastră.  

Nu am fost niciodată fan Traian Băsescu. Din contră, l-am considerat un adversar politic și am luptat împotriva sa și a 

sistemului de putere ticălos pe care l-a construit în cele două mandate de președinte. Trebuie să recunosc însă că a avut 

dreptate atunci când, de la tribuna Parlamentului European, a criticat ipocrizia stateleor occidentale. Băsescu s-a referit la 

relația”profitabilă” a Occidentului cu Rusia lui Vladimir Putin. Eu merg mai departe și spun că unele state din Vestul Europei 

manifestă aceeași ipocrizie și în relația cu țara noastră.  

Săptămâna trecută Parlamentul Țărilor de Jos a votat o rezoluție în care se afirmă că România și Bulgaria nu ar trebui să 

intre în Schengen, recomandând guvernului olendez, ca la ședința decisivă a Consiliului European de la începutul lunii 

decembrie să nu voteze intrarea noastră! Motivul invocat și de această dată de către olandezi este că România ar fi o țară 

coruptă și nu vor ca noi să exportăm această problemă la nivel european. 

Un astfel de ”argument” este însă unul lipsit de credibilitate atunci când vine din partea unei țări care desfășoară afaceri 

importante și de succes în România. Înțeleg că banii românilor ”corupți” sunt în regulă pentru guvernul olandez, dar țara 

noastră nu este suficient de bună pentru a fi acceptată în zona Schengen. Ce nu pot să înțeleg, totuși, este cum de oamenii de 

afaceri olandezi cinstiți și corecți mai pot face afaceri cu ”corupții” din România?!   

În acest context nu pot să nu fac referire la declarația președintelui sindicatului polițiștilor din Olanda care își descria 

țara ca pe un "narco-stat", unde drogurile pompează atât de mulți bani în economie încât preiau controlul, iar acest lucru 

subminează democrația dar și economia. În lumina unei astfel de dezvăluiri venită tocmai de la un om al legii, stau să mă 

întreb, oare Olanda, stat membru Schengen, ce exportă cu adevărat în acest spațiu minunat?   

Totodată, dacă tot ne preocupă atât de tare problema corupției, stau să mă întreb, dacă nu cumva ar trebui să ne facem 

griji cu privire la capitalul olandez din România și nu cumva ar trebui ca statul român să ancheteze ”afacerile” companiilor 

olandeze. Nu aș vrea ca olandezii să ducă acasă bani murdari rezultați de pe urma unor afaceri realizate cu ”corupți”,  și nici nu 

aș vrea ca România să importe corupția unui ”narco-stat”. Dacă temerile lor sunt justificate, atunci cred că și ale noastre sunt la 

fel! 

Închei intervenția mea de astăzi cu un îndemn spre reflecție. Fosta prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, Eleanor 

Roosvelt (1884 - 1962) a spus odată că ”nimeni nu te poate face să te simți inferior fără consimțământul tău”. Să avem grijă, 

așadar, la ce ne dăm consimțământul!  

Vă mulțumesc pentru atenție! 

Deputat 

Ioan Mang 

*** 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 30 - 2022  
Săptămâna 24 – 28 octombrie 2022  

 

 

36 

 

Piața energiei trebuie reglementată ferm pentru o perioadă de doi ani! 

Stimați colegi parlamentari, 

Mă bucur să constat că așa cum le-a promis românilor, Partidul Social Democrat nu abandonează soluția reglementării 

ferme a pieței energiei pentru o perioadă de doi ani. 

În acest context, este necesar ca, până la începutul lunii Noiembrie, să se producă ajustarea legislativă corespunzătoare, 

în caz contrar nu se va putea aplica de la începutului anului viitor. 

Sunt încă foarte multe facturi care nu sunt depuse, solicitări de plată care nu sunt depuse la ANRE sau la Ministerul 

Energiei. Este un lucru care a făcut să încetinească şi partea de facturare şi atunci lucrurile acestea trebuie reglementate foarte 

clar. 

Înțeleg că unora dintre colegii de la PNL le este greu să accepte că liberalizarea pieței, pusă în practică de ministrul 

Virgil Popescu a fost un eșec de proporții. Însă, le propunem să nu mai stea încremeniți în trecut și să privească alături de noi 

spre viitor, adică să accepte că singura soluție viabilă este reglementarea temporară a prețului energiei și gazelor. 

Stimați colegi, 

Eu știu că au existat propuneri pentru reglementarea pieței de energie, însă nu au venit din partea PSD, ci din partea 

furnizorilor din piață. Românii vor soluții urgente pentru a fi convinși că vor plăti prețuri decente la facturile de energie și 

gaze. 

În prezent 93% dintre români, dintre consumatorii casnici intră în categoria celor care sunt protejaţi, fie cu 0,68 lei 

pentru consumatorii până în 100KW/oră, fie 0,8 lei pentru consumatorii până în 255 de KW/oră. Dar, sunt 700.000 de 

gospodării, de români care nu beneficiază de această plafonare şi atunci credem că şi acestea trebuie să beneficieze de un tarif 

clar care să fie fix. 

De asemenea, credem că şi marea industrie, care nu se încadrează la tariful de 1 leu care e perceput pentru 

întreprinderile mici şi mijlocii, dar care generează peste 500.000 de locuri de muncă directe, ar trebui să beneficieze de un tarif 

clar care să fie fix. 

Vă mulțumesc!      Deputat 

Laurențiu-Daniel Marin 

*** 

 

Un pod nou între Giurgiu și Ruse va deveni un motor de dezvoltare pentru județul Giurgiu 

Domnule președinte de ședință,  

Stimați colegi, 

Cred cu tărie într-o abordare cuprinzătoare a dezvoltării infrastructurii naționale. După părerea mea, dar și a Partidului 

Social Democrat, investițiile în infrastructură trebuie să fie însoțite de îmbunătățirea politicilor de cooperare cu vecinii 

României pentru a stimula dezvoltarea comerțului și a ridica nivelul de trai. Toate aceste elemente trebuie integrate pentru a ne 

asigura că dezvoltarea infrastructurii fizice produce rezultatele așteptate de către populație. 

Deschiderea unui punct de trecere a frontierei între Giurgiu și Ruse cu bacul a fost un prim pas în această direcție. Un 

pod nou însă peste Dunăre reprezintă un proiect cu adevărat important, pe care giurgiuvenii îl așteaptă, care va reduce costurile 

și termenii de transport al mărfurilor în comerțul exterior și va deveni un motor de dezvoltare pentru județul Giurgiu și întreaga 

regiune. 

Planul de a construi un pod nou între Giurgiu și Ruse face parte din angajamentele noastre, iar România și Bulgaria au 

realizat deja primele demersuri în acest sens. 

Acest proiect de infrastructură este aliniat cu prioritățile identificate de cele două state în cadrul Memorandumului 

bilateral semnat în anul 2019. El este conceput pentru a stimula dezvoltarea regională și pentru a promova investițiile private. 

Sunt încrezător că guvernele de la București și Sofia vor depune toate eforturile pentru coordonarea eficientă a tuturor 

instituțiilor relevante, astfel încât acest pod să poată deveni pe deplin realizabil și functional în câțiva ani. 

Voi continua să mă implic pentru a facilita acest proces, bazându-mă pe lecțiile învățate din proiectele anterioare. Una 

dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat este importanța colaborării strânse cu vecinii noștri în formă continuată. 

Sper sincer că dialogul nostru permanent va contribui nu numai la întărirea legăturilor economice, ci va promova și o prietenie 

de durată între cele două țări. 

Deputat 

Marian Mina 

*** 
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Celebrarea Zilei Armatei Române, între conflictul învecinat și poziționările interne 

Stimați colegi, 

25 octombrie, Ziua Armatei Române, este o ocazie a cinstirii memoriei eroilor noștri, care și-au sacrificat viața pentru 

acest neam. Prin jertfa lor succesivă, am reușit să dăinuim de-a lungul istoriei. Iar marcarea acestei zile ne plasează mai 

aproape de eroii noștri, ne face mai conștienți de ceea ce înseamnă sacrificiul și dăruirea pentru ceilalți români și pentru țară, 

dar și mai atenți la lecțiile trecutului. Evoluția țării noastre spre un stat modern și sigur, așa cum este astăzi România, este 

strâns legată de armată. 

Tot prin intermediul armatei noastre, România s-a dovedit nu doar un aliat activ și apreciat în cadrul NATO, ci și un 

membru important al Uniunii Europene. Nu numai că soldații noștri respectă angajamentele și contribuie activ la pacea și 

securitatea internațională, ci s-au remarcat și prin devotamentul și susținerea lor pentru orice acțiune menită să impună pacea 

oriunde în lume, pe unde au trecut. Și în acest sens, trebuie să evidențiăm și să salutăm cu gratitudine și respect întreaga 

participare exemplară a militarilor români la operații și misiuni în afara teritoriului național, care au   subliniat, întotdeauna, 

relevanța țării noastre în cadrul comunității internaționale. 

La fel ca și înaintașii lor, atunci când nu au beneficiat de tehnică militară ultramodernă, soldații și ofițerii noștri au 

compensat prin curaj, inteligență strategică și dârzenie. Toate aceste fapte ale lor confirmă că ei cinstesc memoria eroilor 

antecesori și prețuiesc în aceeași măsură valorile pentru care ei s-au jertfit, în special iubirea ferventă pentru această țară.  

Mereu aflați la datorie, în slujba patriei, a poporului român și a partenerilor strategici, militarii și întreg personalul din 

structurile Ministerului Apărării ne fac cinste prin modul în care își îndeplinesc jurământul de credință față de România. 

Participarea lor în diferite misiuni desfășurate alături de partenerii noștri internaționali îi transformă în amabasadori ai statului 

român și ai valorilor acestui neam. Și când spun calități, mă refer la curaj, profesionalism, responsabilitate și dăruire. Toate 

aceste însușiri morale sunt confirmate de soldații noștri în fiecare dintre misiunile la care iau parte, fie că este vorba de 

asigurarea capacității de apărare a țării, reprezentarea României în teatre de operații sau misiuni desfășurate în sprijinul 

populației atunci când este nevoie.  

Așadar, țara noastră și cetățenii săi se bucură de cea mai extinsă și durabilă protecție concretă de până acum, nu doar 

prin parteneriatele strategice, care se traduc prin cele mai solide garanții de securitate din istorie, de care beneficiem, ci prin 

însuși corpul său de armată. 

Nu este deloc întâmplător că încrederea românilor în Armată s-a menținut constant la cotele cele mai ridicate. Altfel 

spus, Armata, demnă de trecutul și de eroii săi, a rămas un reper temeinic a cărui contribuție viabilă la menținerea stabilității 

necesară dezvoltării societății noastre poate fi oricând cuantificată pe plus.  

Prin efort național amplu, politic, militar și diplomatic, am consolidat flancul de apărare a NATO în regiunea Mării 

Negre și cu siguranță că vom continua acest proces în strânsă legătură cu aliații și partenerii noștri, contribuind, pe cât posibil, 

la reducerea conflictului dintre Ucraina și Federația Rusă. 

Totodată, trebuie să remarcăm că războiul din Ucraina generează, pe mai departe, schimbări profunde și în arhitectura 

relațiilor de securitate din zonă și chiar de pe glob. În paralel, fluxurile economice zonale și globale, afectate de conflictul 

armat, continuă să accentueze criza alimentară, precum și pe cea energetică. Ambele tipuri de criză determină tensiuni 

umanitare și sociale majore.  

Dragi colegi, având în vedere acest plan de fundal, pe care și România evoluează, trebuie să fim mai conștienți ca 

niciodată că, indiferent de eforturile internaționale conjugate, precum și de strategia națională de depășire a crizelor prin care 

suntem forțați să trecem, societățile din preajma conflictului nu vor mai fi aceleași o lungă perioadă de timp. Felul în care vom 

depăși aceste provocări depinde foarte mult de lungimea conflictului, cât și de rezultatul final al războiului din Ucraina. 

Tocmai de aceea, prezentul ne impune să acționăm unit și hotărât atât la nivel național, cât și în cadrul NATO, al 

Uniunii Europene și al tuturor structurilor multilaterale relevante, pentru a asigura securitatea și bunăstarea cetățenilor români. 

Armata Română, pe care o sărbătorim astăzi, este alături de partenerii noștri doar un resort de forță, în timp ce, pe plan intern, 

evitarea conflictelor sterile, generate de opoziție, este un atribut al nostru, al întregii clase politice, mai ales în acest climat din 

proximitate! Mai multă cumpătare, pace și consens nu strică niciodată! 

Îmi închei declarația politică, urând ”La mulți ani plini de victorii armatei române!” și o atmosferă mult mai pașnică, pe 

toate fronturile, pentru România! 

Vă mulțumesc!         Deputat 

Ștefan Mușoiu 

*** 
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Românii vor beneficia de servicii medicale rapide și profesionale 

Domnule președinte, 

Stimați colegi / Dragi români,  

Sănătatea a reprezentat întotdeauna una dintre cele mai importante și dezbătute teme din ultimii 30 de ani. Garantarea 

dreptului constituțional de a asigura accesul liber oricărui cetățean la servicii medicale și viață sănătoasă a cunoscut o nouă 

paradigmă odată cu pandemia de coronavirus, situație care ne-a ridicat nenumărate provocări.  

În momentul de față, toată atenția este concentrată pe organizarea și funcționarea servicilor medicale spitalicești, însă 

această strategie a dovedit de-a lungul timpului anumite lacune rezultate din faptul că dezvoltarea acestui sistem centralizat 

generează timpi mari de așteptare, aglomerare, iar în definitoriu, un randament scăzut al calității serviciilor medicale.  

Așa cum ministrul Sănătății a susținut foarte bine, România are nevoie de un sistem de servicii medicale care să își 

demonstreze sustenabilitatea, concomintent cu dezvoltarea unui mecanism care să accesibilizeze și să faciliteze interacțiunea 

dintre pacient și servicii, dar care să și analizeze în timp real și managementul costurilor.  

O soluție reală care să corecteze problemele ridicate de aceste noi provocări, o poate reprezenta conturarea unei strategii 

naționale pe termen lung prin care să degrevăm presiunea de pe medicina de urgență, fie că vorbim despre unitățile de primiri 

urgențe, fie că ne referim la zona de ambulanță, astfel încât profesioniștii să ofere servicii de înaltă calitate cât mai aproape de 

locuința pacienților și indiferent de ziua sau de ora la care sunt solicitate aceste intervenții.  

Un prim pas în această direcție strategică a fost realizat prin adoptarea legii care permite medicilor de familie să 

deschidă puncte de lucru secundare.  

Cabinetele de medicină de familie pot deschide până la două puncte de lucru secundare dacă în acestea se asigură un 

program de cel puțin 10 ore pe săptămână. Serviciile medicale prestate în aceste puncte secundare sunt decontate, indiferent 

dacă au fost prestate de către medicul de familie titular al cabinetului sau de către medici angajaţi ai cabinetului.  

Este foarte important faptul că autorităţile administraţiei locale se pot implica pentru a sprijini înfiinţarea şi funcţionarea 

punctelor de lucru ale cabinetelor de medicină de familie în baza unui contract civil. 

Salut de asemnea și împărtășesc viziunea domnului ministru Alexandru Rafila, privitoare la întărirea direcțiilor de 

sănătate publică și bineînțeles la profesionalizarea acestora. Paradoxal, ne găsim într-o situaţie în care, din cauza statutului de 

funcţionari publici, cei care conduc aceste instituţii ale Ministerului Sănătăţii în teritoriu, de multe ori, nu sunt medici.  

Consider, de asemenea, că este imperios necesar să punem specialiști în aceste funcții, profesioniști care să facă 

diferența într-o situație de urgență majoră așa cum poate fi o nouă pandemie, o criză a refugiaților, conflicte regionale sau crize 

ce necesită un alt tip de organizare şi un alt tip de abordare, dincolo de asistenţa medicală spitalicească sau de alt tip care este 

acordată în mod obişnuit.  

Din acest punct de vedere, Partidul Social Democrat rămâne un partener solid în ceea ce privește atenția acordată 

finanțării și dezvoltării serviciilor medicale din România, un facilitator de consens între pacienți și profesioniști, cu un scop 

foarte bine definit, acela de a garanta servicii medicale profesionale pentru fiecare român în parte.  

 

Deputat 

Florian Neaga 

*** 

 

Eliminarea din PNRR a pragului de 9,4% pondere a cheltuielilor din PIB cu pensiile, un avantaj  

pe termen lung pentru pensionari 
 

Partidul Social Democrat a considerat mereu, în programele sale de guvernare și în viziunea sa, creșterea pensiilor ca 

fiind o prioritate și o dovadă de recunoștință și respect față de cetățenii care au muncit zeci de ani pentru România. 

În acest sens, una dintre marile realizări ale PSD din acest an va fi eliminarea din PNRR a pragului de 9,4% din pondere 

a cheltuielilor din PIB cu pensiile, măsură ce ar fi restricționat creșterea veniturilor pensionarilor și ar fi condamnat, pe termen 

lung, persoanele vârstnice la venituri mici, fără posibilitatea creșterii acestora. 

Suntem într-un mare avantaj în acest sens, având în vedere opiniile favorabile României care se cristalizează din partea 

comisarilor și înalților funcționari ai UE, precum și din cea a familiei politice europene a social-democraților. 

Stimați colegi,  

Avem două argumente importante ce justifică eliminarea acestei condiționalități. În primul rând, nicio altă țară din 

Uniunea Europeană nu are o asemenea restricție și, în al doilea rând, nu este normal ca în acest domeniu să existe constrângeri 
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bugetare care să înghețe creșterea pensiilor. Mai ales având în vedere că, în acest moment, România are deja o pondere a 

cheltuielilor cu pensiile de aproximativ 9,3%, în condițiile în care media europeană este consistent mai mare, de 13%.  

Partidul Social Democrat a considerat mereu că acest prag impus și introdus în PNRR de către reprezentanții opoziției a 

fost o măsură ce condamnă la sărăcie pe termen lung o mare parte a seniorilor țării, un fapt de neacceptat în politicile social-

democrate și, în general, în politicile pro-cetățeni.  

Viziunrea noastră a fost mereu creșterea pensiilor și sprijinirea persoanelor vârstnice, care au tot dreptul să aibă un trai 

mai mult decât decent. Din nou, datorită PSD, îl vor avea! 

Vă mulțumesc!        Deputat 

Eliza Peța-Ștefănescu 

*** 

Oamenii pe primul loc 
 

Din cauza inflației și a facturilor explozive la energie, după invazia rușilor în Ucraina, nivelul de trai a scăzut în aproape 

toată Europa. În Olanda, statisticile oficiale arată o scădere de peste 7 procente a puterii de cumpărare. Francezii se luptă cu 

prețurile tot mai mari la energie și la alimente. Marea Britanie se confruntă cu o recesiune prelungită și cu cea mai gravă 

scădere a nivelului de trai din ultimii 60 de ani.  

Tot mai multe state europene se confruntă cu protestele cetățeniilor nemulțumiți și îngrijorați pentru că nivelul lor de 

trai este afectat de criza energetică europeană și de inflația globală.  

În România, reprezentanţi ai lucrătorilor din Poliţie, administraţia penitenciarelor, învăţământ şi administraţie publică au 

protestat faţă de scăderea nivelului de trai al populaţiei și au cerut măsuri pentru limitarea creşterii preţurilor şi pentru 

majorarea veniturilor salariaţilor. 

Pentru PSD oamenii sunt pe primul loc și acesta a fost motivul pentru care a intrat la guvernare - protejarea populației și 

a economiei într-un context foarte dificil.  

PSD a reluat calendarul aplicării legii salarizării după venirea la guvernare. Calendarul a fost înghețat de guvernele de 

dreapta Orban și Cîțu. În luna august, veniturile persoanelor care lucrează la stat, au fost majorate cu 1/4 din diferența dintre 

salariile în plata și cele prevăzute în grila Legii 153/2017. 

PSD a propus pachetul de măsuri sociale ”Sprijin pentru România”, pachet la baza căruia a stat ideea de a face o 

distribuție justă și echitabilă a resurselor către cetățenii care o duc greu, dar și către companiile românești.  

Suntem conștienți cu toții că veniturile românilor trebuie să crească; de aceea, PSD a propus, ca de la 1 ianuarie, salariul 

minim brut să fie majorat la 3.000 de lei, iar pensiile cu minim 10%! La propunerea PSD au fost acordate vouchere pentru 

persoanele cu venituri mici, precum și un sprijin de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei. 

Reglementarea prețurilor la energie este măsura necesară pentru rezolvarea crizei care afectează toți românii, iar dacă 

PSD nu ar fi insistat pentru plafonarea prețurilor la energie, astăzi inflația ar fi fost de aproape 22%, iar categoriile vulnerabile 

ar fi fost total expuse față de efectele crizelor multiple care afectează Europa. 

Categoric, aceste măsuri nu sunt suficiente, dar arată destul de clar determinarea PSD de a fi aproape de oameni și de 

problemele lor. Criza pe care românii o resimt poate fi traversată doar împreună. Românii așteaptă din partea politicienilor 

unitate și solidaritate cu problemele lor.       Deputat 

Florin Piper-Savu 

*** 

Vocea protestatarilor trebuie auzită! 

 

Protestele au început în inima Uniunii Europene, la Bruxelles, apoi au continuat în Germania, în Cehia, în Ungaria, în  

Franța, tema principală fiind costul ridicat al vieții de zi cu zi și creșterea prețurilor la energie.  

Sindicaliștii din stradă au avut cereri simple: aplicarea legii salarizării unitare, legea 153/2017 care a fost blocată prin 

diverse ordonanțe, măsuri pentru stoparea creșterii prețurilor.  

Iar unii dintre aceștia au protestat pentru îndreptarea unor erori materiale și morale prin care care s-au produs inechități.  

În Piața Victoriei s-au aflat și reprezentanții Federației  Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ Brașov cu care am 

avut discuții și în trecut și care mi-au pus în vedere inechitățile sistemului de învățământ: 

- Pentru personalul didactic, nu se decontează costul cu naveta. Vă dau un exemplu concret - în Comuna Pârău din 

județul Brașov, nu se decontează cheltuielile cu transportul pentru cadrele didactice; 
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- Directorii au salariile plafonate astfel că sunt profesori care au salariile mai mari decât directorii școlilor - cu toate că și 

directorii au normă de predare; 

- O altă inechitate ține de numărul de zile de concediu - un director are 25 de zile de concediu pe an, în timp ce un 

profesor are 62 de zile de concediu;  

- Salariile personalului nedidactic sunt la limita subzistenței. 

Tot în Piața Victoriei au protestat și reprezentanții Sindicatului Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune. 

Aceștia cer corectarea unei greșeli comise de angajatorul lor, Ministerul Justiției, la calcularea salariului, peste care s-a aplicat 

legea salarizării 153 și in loc să crească salariile, acestea au scăzut.  

Trebuie să vă spun că în România sunt 688 de consilieri de probațiune care se ocupă de 101.055 de cazuri.  

Oamenii au nevoie de soluții!  

O soluție ar putea fi indexarea veniturilor românilor cu rata inflației. Alte state UE au acționat. De exemplu, Germania 

unde, la 1 octombrie 2022, salariul minim pe oră a fost majorat de la 10 euro/h la 12 euro /oră, o creștere de 15 %. La popul 

opus, în România salariul minim pe oră este aproximativ 15 lei/ h, echivalentul a 3 euro/h!  

O altă soluție ar putea fi revenirea la o piață a energiei reglementată, măcar pe termen scurt, pentru a putea combate o 

parte din efectele negative generate de modul în care s-a făcut liberalizarea pieței de energie.  

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Ana-Loredana Predescu 

*** 

România este pregătită să susțină din rezervele interne o eventuală criză a gazelor naturale 

 

Îngrijorarea românilor referitoare la conflictul armat din Ucraina este una normală, firească, în condițiile în care se 

așteaptă ca efectele acestui război să fie alarmante și dificile pentru toată Europa. Disputa din estul României va avea 

consecințe economice pentru toate statele, mai ales că Uniunea Europeană este vulnerabilă la capitolul furnizarea și livrarea 

gazelor naturale.  

Pe fondul realității conform căreia peste o treime din necesarul de gaze al Europei vine din Rusia, iar o treime din aceste 

livrări trec prin Ucraina, neliniștea continentală este perfect justificată. 

În acest moment însă, disputa militară din țara vecină se pare că nu a afectat în niciun fel derularea exporturilor de gaze 

ruseşti prin Ucraina, tranzitul desfășurându-se în mod normal, chiar dacă cantitățile au crescut cu peste 40% în ultima 

perioadă. 

Specialiștii opinează că riscul diminuării livrărilor de gaze ruseşti sub angajamentele contractuale este unul limitat, cel 

puțin deocamdată, în cazul în care nu va exista o escaladare semnificativă a crizei. 

În aceste condiții, este pe undeva argumentată decizia Uniunii Europene și a SUA de a nu include sectorul energetic al 

Rusiei pe lista sancțiunilor economice drastice impuse Kremlinului, ca reacție la atacul sângeros asupra Ucrainei. Chiar și 

Administrația Biden a justificat nesancționarea sistemului energetic rusesc pentru a nu perturba importanța sistemică a Rusiei 

în economia globală, din acest punct de vedere.  

Este evident că o astfel de imixtiune va avea ca efect afectarea livărilor de energie și gaze în toată Europa, ceea ce ar 

provoca consecințe poate mai dramatice decât războiul în sine, pe fondul scăderilor accentuate ale economiei mondiale din 

ultimii doi ani ai pandemiei.  

Salut, în acest context, asigurările ferme date populației de către Guvernul susținut de PSD, conform cărora România nu 

va avea de suferit în cazul unui blocaj al intrărilor de gaze naturale în țară. În funcție de evoluția situației, Executivul de la 

București a luat deja, în timp util, toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea în aprovizionarea cu gaze naturale. 

În consecință, cred că trebuie să facem un apel la calm în aceste zile, deoarece România are suficiente stocuri de gaze 

din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece și, de asemenea, nu se află într-un pericol iminent din punct de vedere 

al siguranței și securității naționale. 

Deputat 

Elena Stoica 

*** 
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PSD susține majorarea punctului de pensie și a pensiei minime cu cel puțin 10%, într-o singură  

tranșă, de la 1 ianuarie 2023 

Stimate colege și stimați colegi, 

Astăzi aș vrea să fac un apel către toate partidele politice parlamentare în legătură cu o temă foarte importantă pentru 

pensionari, respectiv creșterea punctului de pensie de la 1 ianuarie 2023. 

Am avut în ultima perioadă discuții cu mai mulți pensionari din circumscripția mea, din județul Botoșani. Iar o obiecție 

care apărea invariabil în dialogul cu aceștia e legată de acest joc politic pe care îl fac partidele cu procentul avansat pentru 

creșterea punctului de pensie de anul viitor. 

Reproșul pensionarilor, foarte întemeiat din punctul meu de vedere, este că noi oamenii politici ne jucăm cu soarta lor 

arucând tot felul de cifre, care mai de care mai populiste sau mai lipsite de orice analiză economică, în timp ce dânșii, 

pensionarii asistă neputincioși la creșterea prețurilor la alimente, medicamente și utilități. 

PSD este singurul partid care a prezentat o propunere în urma unei analize economice bine fundamentate. Atunci când 

PSD a spus că pensiile trebuie să crească cu cel puțin 10%, am prezentat și impactul bugetar, dar și sursele de finanțare pentru 

susținerea unei astfel de majorări. Le reiau pe scurt: 

1. Creșterea salariului minim la 3.000 de lei, implică și creșterea contribuțiilor pentru pensii. 

2. Incriminarea penală a sumelor reținute de la salariați, dar nevirate la bugetul de stat a condus la o creștere a 

veniturilor pentru pensii. 

3. Măsurile fiscale reglementate în această vară aduc de asemenea mai multe venituri la bugetul de stat și la bugetul de 

pensii. 

4. Măsura ca fiecare microîntreprindere să aibă cel puțin 1 angajat, care va plăti contribuții la pensii și la sănătate. 

5. Schemele de ajutor de stat prin care se susțin investițiile care creează locuri de muncă, din care statul va încasa mai 

multe contribuții pentru pensii și sănătate. 

Așadar, când PSD a spus plus 10% pentru pensii, am avut o analiză temeinică în spate. Am văzut alte partide care au 

aruncat pe piață tot felul de cifre: 15%, 16%, 27% etc. Niciuna dintre aceste propuneri nu a fost însoțită de calcule economice. 

Dimpotrivă, aș spune, s-au aruncat calcule profund eronate, care arătau modul superficial în care se tratau lucrurile. 

Pensionarii îmi spun că sunt complet dezgustați de această întrecere populistă a majorării pensiilor. 

Noi am spus minim 10% și consider că ar trebui să ne oprim la acest procent. Chiar dacă ar fi spațiu pentru o creștere 

mai mare, ar fi mai înțelept ca banii suplimentari să fie folosiți pentru ajutoare oferite, sub formă de vouchere sau sub alte 

forme, pensionarilor cu venituri mici. 

Gândiți-vă, dragi colegi, că atunci când are loc o majorare a punctului de pensii, creșterea se aplică la toate pensiile, 

inclusiv la cele foarte mari și inclusiv la partea contributivă din pensiile speciale. Acei pensionari foarte înstăriți vor primi mai 

mulți bani în plus, pentru că aceeași creștere procentuală din mai mult, înseamnă o creștere mai mare ca valoare față de cei 

care au puțin. 

De aceea, fac apel la toți colegii să fie responsabili atunci când fac astfel de propuneri, pentru că pensionarii vor să știe 

ceea ce se poate face cu adevărat pentru protejarea puterii lor de cumpărare în această perioadă econimică extrem de dificilă. 

Vă mulțumesc.       

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

*** 

Autostrăzile A7 şi A8, la raport în Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură a Camerei Deputaţilor! 

 

Domnule președinte / Stimați colegi / Doamnelor și domnilor, 

Autostrada Unirii, A8, are asigurată finanţarea în integralitate. 

Conform asigurărilor şi eforturilor ministrului transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, termenele legale de 

execuţie/construire, vor fi respectate. 

În urma dezbaterii aplicate din cadrul Comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură al cărei Secretar sunt cu domnul 

Vicepremier social democrat Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, despre problematica infrastructurii 

rutiere din regiunea Moldovei, la care au mai fost prezenţi domnii Gabriel Budescu, în calitate de Director Tehnic CNAIR, şi 

Cătălin Urtoi, consilier al ministrului, ca şi concluzii, vă pot preciza că: 

- Autostrada Moldovei, A7, este în grafic şi avem toate motivele să credem că va fi gata, în totalitate, până în 2026. 

Unele secţiuni vor fi deschise circulaţiei mai devreme decât termenele din contracte. 
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- Proiectul Autostrăzii Unirii, A8, s-a deblocat şi mergem pe o direcţie bună, ireversibilă, cu toate tronsoanele. 

Domnul ministru a subliniat din nou ceea ce m-a informat încă de săptămâna trecută, anume că secţiunile de capăt, 

respective Târgul Mureş-Miercurea Nirajului şi Leghin- Târgul Neamţ (Moţca), finanţate prin PNRR, vor fi scoase la licitaţie 

pentru Proiectare si Execuţie până la sfârşitul anului acesta. 

- De asemenea, la solicitarea mea, ne-a subliniat în cadrul dezbaterilor din Comisie că secţiunea de mijloc, respectiv 

Miercurea Nirajului-Leghin (traversarea munţilor), va fi finanţată prin Programul Operaţional de Transport - POT, cu 

finalizare, în întregime, până în 2030. 

Acum, putem spune că Autostrada Unirii are asigurată finanţarea în INTEGRALITATE. 

- Proiectul de revizuire a SF-ului pe Autostrada Târgul Mureş- Târgul Neamţ va fi recepţionat până în ianuarie 2023. 

- Acordul de Mediu pe secţiunea de mijloc (secţiunea montană) este în lucru şi urmează ca, până la sfârşitul anului, să 

fie finalizat. 

- Autostrada Târgul Neamţ- Iaşi- Ungheni va depăşi blocajul actual, inclusiv problemele de traseu de pe sectorul 

Leţcani-Ungheni, iar, până la mijlocul anului viitor, vom avea un SF finalizat. Pentru recuperarea întârzierilor şi încadrarea în 

perioada contractuală de 25 de luni, proiectarea a început deja, pe partea cu studii geotehnice realizate. 

De asemenea, iată şi situaţia celorlalte mari proiecte de infrastructură rutieră, aşa cum se prezintă ea de la începutul 

acestui an li până acum: 

- S-au semnat 45 de contracte pentru modernizarea/reabilitarea şi construcţia infrastructurii rutiere, cu o valoare totală 

de 16,7 miliarde de lei (fără TVA). Acest lucru înseamnă o creştere de 400 % a gradului de contractare faţă de perioada 2020-

2021 

- Absorbţia fondurilor europene destinate proiectelor de infrastructură rutieră este estimată la 8,8 miliarde lei, faţă de 4,8 

miliarde în 2021 

- S-au contractat 143,5 km autostradă şi drum expres 

- Au fost daţi în circulaţie 67 de km de autostradă şi de drum expres 

Avem un ministru care ŞTIE, VREA şi FACE!      

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

Declarație politică 
 

Ne aflăm într-o perioadă în care țara noastră are nevoie mai mult ca oricând de o armată pregătită să facă față 

amenințărilor externe.  

Anul acesta, sărbătorim Ziua Armatei Române cu un profund sentiment de bucurie, speranță și recunoștință, 

conștientizând importanța apartenenței noastre la cea mai importantă alianță din lume. 

Armata Română a dovedit, de fiecare dată, în diferite structuri de comandă și control ale Alianței Nord-Atlantice 

profesionalism, determinare și voință pentru a-și apăra atât proprii cetățeni, cât și partenerii strategici. 

Transmit un gând bun și apreciere deplină tuturor celor care veghează și asigură siguranța noastră națională.  

La mulți ani, militari! La mulți ani, veterani de război! La mulți ani, Armatei Române! 

 

Deputat 

Dan Tudorache 

*** 

România poate fi independentă energetic! 

Domnule președinte / Stimați colegi, 

Întreaga Europă se află în pragul celei mai mari crize energetice de după cel de-al Doilea Război Mondial. Toate aceste 

aspecte care riscă să arunce economia europeană într-o nouă criză economică, au împins majoritatea statelor europene către 

reconsiderarea urgenței implementării strategiei „Green Deal”, unele state precum Germania, reoperaționalizând 

termocentralele, alte state precum Franța, naționalizând parte din sistemul energetic. Toate aceste măsuri curajoase sunt 

adoptate pentru protejarea populației în fața exploziei prețurilor și a pieței libere.  

Dintre toate, un stat rămâne parcă ancorat în trecut cu o încăpățânare greu de explicat oamenilor din fiecare județ, care 

vin în cadrul audiențelor și își exprimă dezamăgirea față de modul în care ministerul Energiei înțelege să acționeze în această 

perioadă tumultoasă. Când statele din vest naționalizează, ministerul energiei înțelege să vândă capacități energetice, așa cum 
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s-a întîmplat cu termocentrala Mintia. Când statele din vest redeschid minele și termocentralele, România, prin același 

minister, alege să continue planul cu decarbonificarea sistemului energetic, deși energia a ajuns să fie tranzacționată pe piețele 

europene la un preț colosal.  

Avem nevoie de energie verde? Categoric! Însă mai întâi de toate trebuie să înțelegem că statul trebuie să adopte orice 

măsură necesară pentru a evita această criză generată de război și de liberalizarea pieței energiei, pentru ați proteja economia și 

consumatorii casnici.  

Nu de mult, o delegație a Partidului Social Democrat, a realizat o vizită de lucru la Complexul Energetic Oltenia și 

Complexul Energetic Hunedoara, pentru a investiga capacitatea României de a produce necesarul național de energie, atât 

pentru consumatorii casnici cât și pentru cei industriali.  

În prezent, la Complexul Energetic Oltenia funcționează nu mai puțin de șapte grupuri. Șase dintre ele sunt 

retehnologizate după o investiție de peste 140 de milioane de euro, bani contractați prin creditare. În urma acestor modernizări, 

grupurile respectă toate normele naționale și europene de mediu și se poate produce energie la parametrii de înaltă performanță 

pentru cel puțin 10-12 ani.  

Problema este că, deși funcționale și retehnologizate, din cele 6 grupuri nu funcționează decât 4, ceea ce asigură o 

producție de 1000 MWh. Dacă toate cele șase grupuri ar funcționa la parametri optimi, producția ar fi majorată cu peste 50%, 

având un impact substanțial asupra prețului de tranzacționare a energiei în țara noastră. Cu alte cuvinte, crescând producția, ar 

scade prețul.  

Funcționarea la capacitate optimă a celor 6 grupuri, este împiedicată de  doi factori esențiali: lipsa materiei prime, a 

cantităților necesare de cărbune, respectiv lipsa resursei umane, a angajaților care să poată susține o creștere a producției. 

Continuarea implementării agendei decarbonizării, în forma actuală, fără renegocierea termenelor maxime de funcționare, ar 

genera un deficit suplimentar de 660 de MWh prin închiderea a două alte grupuri până la finalul acestui an (grupul Rovinari 3 

și grupul Turceni 7).  

Din acest punct de vedere, Partidul Social Democrat insistă pentru renegocierea componentei pe energie a PNRR mai 

ales că este  incertă perspectiva construirii a două unități de producție pe gaz, până-n 2026, la Turceni și Ișalnița pentru că nu 

s-a făcut nimic pentru  conectivitatea grupurilor la gaz, iar din experiența angajaților, procesul de tranziție a grupurilor de la 

Ișalnița și Rovinari către unități de producție pe gaz implică multiple dificultăți tehnice, greu de surmontat într-un timp atât de 

scurt.  

În ceea ce privește Complexul Energetic Hunedoara, situația este mai complicată. S-a constat că este nevoie de investiții 

de aproximatix 25 de milioane de euro pentru modernizarea exploatărilor de cărbune astfel încât termocentrala de la Paroșeni 

să funcționeze la capacitate maximă, nu doar două zile pe săptămână cum se întâmplă în prezent. 

În concluzie, pentru a nu periclita siguranța energetică a țării, un prim pas ar fi acela de a se stopa vânzarea sau 

închiderea capacităților  energetice sub orice formă, renegocierea componentei energetice a PNRR și angajarea investițiilor 

necesare modernizării întregului sistem energetic, obligatoriu operaționalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cenavodă. Concluzia 

personală este una simplă, România poate deveni independentă energetic dacă nu ar mai fi sabotată!   
 

Deputat 

Radu Tuhuț 

*** 

Quiet quitting: un răspuns al social-democrației față de reconfigurarea pieței muncii 

 

Pandemia și contextul geopolitic tensionat au reformat radical viziunea asupra valorii muncă. Nu doar din pricina 

insecurității financiare a locurilor de muncă. Tot mai multe companii solicită prelungirea conduitelor reziliente printr-un efort 

de muncă mai mare, fără creșterea remunerației salariale, în timp ce telemunca a vulnerabilizat încrederea angajatorilor în 

angajați și a crescut expunerea la stres și burnout. America anunță o pandemie a joburilor - Marea Demisie - prin care 4.3. 

milioane de muncitori își părăsesc voluntar locurile de muncă, fără vreun plan secundar de angajare, orientându-se către 

reconversie profesională și către roluri profesionale care nu solicită munca peste orele de program. Deși România nu confruntă 

o asemenea problemă, societatea noastră confruntă paradigma alternativă Marii Demisii, numită quiet quitting sau o demisie 

silențioasă. După terminarea orelor de program, angajatul e de negăsit.  

Ca social-democrat, constat că această temă care ar trebui să primeze pe agenda politicilor publice dedicate 

reglementării pieței muncii nu doar că lipsește cu desăvârșire, dar este și complet neînțeleasă. Quiet quitting nu presupune 

angajați mai puțin loiali sau mai puțin implicați în îndeplinirea rolurilor lor. Nu presupune nici contra-performanță, nici 
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stagnarea profesională. E un fenomen mai degrabă moral, care sancționează un sindrom pe care nu doar angajații mediului 

privat, dar și cei din sistemul de stat îl trăiesc: așteptarea, tacită, ca efortul de muncă să se prelungească peste orele de program.  

Avem o mentalitate primitivă: încă arbitrăm între viața personală și cea profesională. Trebuie să recunoaștem, România 

încă mai crede că prezența fizică a angajatului peste program e o dovadă de implicare. Concurența înseamnă, pentru unii, cine 

e mai vizibil, nu cine e mai productiv. Și adevărul e că nimeni nu mai vrea să trăiască într-o Românie în care, atunci când ești 

prezent, nu contezi, dar când lipsești, toată lumea observă.  

Quiet quitting este o reacție morală la o nedreptate socială. Angajații reconfigurează granițe între timpul de lucru și 

timpul personal: e o cale de a reduce insatisfacția față de supraefortul neremunerat și frustrarea de a rămâne în urmă cu propria 

viață. E dovada clară a capitalismului care accelerează inegalitățile sociale și a dificultăților guvernamentale de a întreține o 

societate echitabilă. Acest protest silențios în fața alienării poate fi combătut prin modele de leadership mai inclusive, prin 

politici sustenabile care nu măresc salariile artificial în timpuri de inflație sălbatică, ci dimensionează corect modelele de 

muncă în regim hibrid și relația între viața profesională și cea personală a angajatului.  

Unii consideră quiet quitting o utopie a capitalismului neoliberal, pe fondul unui declin al forței de muncă.  Cred că e o 

capcană să privim lucrurile prin ideologii care maschează fenomenul într-un progresism de ocazie. Nu e doar o problemă a 

corporațiilor care au format un „proletariat” al lor, ci și o problemă a angajaților din mediul de stat care sunt priviți ca 

executanți ai unei birocrații insurmontabile și față de care statul are prea puține griji referitoare la dezvoltare și creșterea lor 

profesională. Nu mă refer la funcționarii care, și înainte de pandemie, refuzau orice efort după orele de program, ci mă refer la 

acele categorii profesionale care munceau în exces și care acum își renegociază timpul-muncă: medicii sau profesorii.  

Dezvoltarea capitalului uman este, pentru statul român, o narațiune electorală, nicidecum o sarcină continuă, reală. În 

același timp, a da vina pe mileniali că nu acceptă un tratament de lucru similar seniorilor generației trecute e o prejudecată. 

Nici condițiile de muncă nu mai sunt aceleași, așadar, reacțiile la valoarea muncii sunt, generațional, distinct întemeiate. Și 

poate tocmai de aceea, când vine vorba despre muncă, unul din trei mileniali caută, mai degrabă, politici întemeiate în 

paradigma social-democrată. Poate tocmai această statistică vă va face să vă gândiți de două ori, înainte de a veni la job, dacă 

nu cumva noi, cei responsabili pentru a schimba condițiile ecosistemelor de muncă, am renunțat silențios la a mai face ceva în 

acest sens.  

Deputat 

Ioan Vulpescu 

*** 
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➢ Întrebări 

 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Procedurile de infrigement deschise de Comisia Europeană împotriva României 

Domnule președinte, 

Ministerul Afacerilor Externe este instituția care asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii 

directivelor Uniunii Europene, cât și cadrul de aplicare directă a reglementărilor și deciziilor. La rândul său, Comisia 

Europeană este abilitată, în baza tratatelor Uniunii Europene, să inițieze proceduri juridice, adresate împotriva tuturor statelor 

membre care încalcă legislația comunitară. Din păcate, în spațiul public sunt rostogolite adevărate”basme” privind numărul 

acestor proceduri de infrigement deschise de Comisia Europeană împotriva României. Și asta pentru că nu există informații 

clare despre toate aceste decizii ale Comisiei pentru țara noastră, de la momentul integrării în comunitate și până în prezent. Se 

știe doar că unele au fost deschise pentru nerespectarea obligației de a transpune corect, complet și la termen directivele în 

legislația națională, dar și pentru aplicarea lor incorectă sau parțială.   

Vă rog să-mi precizați care este numărul procedurilor de infrigement deschise de Comisia Europeană împotriva 

României de la 1 ianuarie 2007 și până în prezent, câte dintre acestea au fost clasate de Comisia Europeană în faza 

precontecioasă, dar și care este numărul dosarelor în care Curtea de Justiție a Uniunii a dat câștig de cauză țării noastre și în 

câte cazuri au fost pronunțate hotărâri de condamnare a statului român. De asemenea, vă rog să-mi comunicați care este 

valoarea sancțiunilor pecuniare aplicate României de Curtea de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligațiilor de stat membru, 

de la data aderării și până acum, precum și a celor pe care riscăm să le primim pentru procedurile de infrigement deschise în 

acest moment.   

Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cu stimă,                Adrian Alda 

*** 
 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 

Măsuri pentru sprijinirea adolescenților de a-și atinge obiectivele din punct de vedere educațional 

 

Stimată doamnă ministru, 

Potrivit unui sondaj realizat de fundaţia World Vision România, aproximativ 80% dintre adolescenţii din medul rural şi 

alte comunităţi dezavantajate îşi doresc să ajungă la facultate, dar peste un sfert dintre ei se tem că nu vor obţine diploma de 

bacalaureat. Legat de ce i-ar putea împiedica să ajungă în învăţământul universitar, peste 46% sunt îngrijoraţi că nu vor lua 

examenele necesare pentru admitere, iar 28% dintre tineri sunt îngrijoraţi în particular că nu vor lua Bacalaureatul.  

41,7% dintre liceenii chestionaţi au temeri legate de noua structură propusă în Proiectul Legii Învăţământului 

Preuniversitar care va măsura competenţele de la mai multe discipline, în timp ce 20,4% admit că nu înţeleg ce le predau 

profesorii de la clasă, 17,5% spun că nu au suficient timp ca să înveţe pe cont propriu şi 13,3% spun că nu au bani pentru a 

face meditaţii la disciplinele de examen.  

Mai mult, unu din trei adolescenți se teme că familia nu-l va putea sprijini financiar, cei mai mulţi dintre aceştia luând în 

calcul să muncească în paralel cu studiile universitare.   

Doamnă ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, doresc să îmi transmiteți care sunt măsurile și soluțiile pe 

care ministerul pe care îl coordonați le are în vedere pentru a răspunde îngrijorărilor manifestate de către adolescenții români.  

Menționez că solicit răspunsul în scris.  

Vă mulțumesc!        Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

*** 
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Casa de Comerț Unirea 

Stimate domnule ministru,  

Potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în data de 14 octombrie 2022 a avut loc 

prima livrare de legume de la producătorii români de legume către unul dintre marile lanțuri de retail din România, respectiv 

rețeaua Carrefour România.   

Această livrare reprezintă practic începerea funcționării efective a Casei de Comerț Unirea, un proiect care fusese blocat 

în perioada guvernării precedente.   

În legătură cu acest subiect, vă adreseze următoarele întrebări:  

1. Care sunt rețelele de magazine, pe lângă Carrefour România, care au semnat sau intenționează să semneze contracte 

similare cu Casa de Comerț Unirea pentru comercializarea produselor agricole românești și în ce județe?  

2. Care este volumul de produse agricole românești care sunt prevăzute în aceste contracte cu retailerii din România?  

3. Care sunt beneficiile financiare sau de altă natură obținute de fermierii români din această colaborare cu Casa de 

Comerț Unirea?  

4. Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite de fermierii români pentru a putea încheia contracte comerciale cu Casa 

de Comerț Unirea?  

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 Barna Tanczos, ministrul Mediului Apelor și Pădurilor 

 

Termenele pentru realizarea lucrărilor privind decolmatarea Acumulării Bucecea de pe râul Siret  

și reluarea construcțiilor la barajul din această zonă 

Stimate domnule ministru, 

În prezent acumularea Bucecea din județul Botoșani are ca rol principal alimentarea cu apă a populației și este singura 

sursă de apă a municipiilor Botoșani și Dorohoi, orașelor Bucecea și Flămânzi și a altor 12 comune din județul Botoșani. 

Volumul de apă la punerea în funcțiune a fost de 10 milioane de metri cubi de apă, iar în prezent volumul acumulat este de 

2.98 milioane de metri cubi de apă, fiind colmatat în proporție de 80%. Având în vedere evoluția colmatării, acumularea 

Bucecea în viitor nu va mai putea asigura cerințele necesare pentru alimentare cu apă.  

Așadar, este obligatoriu ca Ministerului Mediului și Administrația Națională Apele Române să intervină imediat pentru 

reluarea lucrărilor la investiția de interes național din această zonă. Pe de o parte este vorba de efectuarea lucrărilor pentru 

decolmatarea barajului Bucecea, iar pe de altă parte de construcția barajului de pe Siret de la Vârfu Câmpului în vederea 

asiguării alimentării cu apă potabilă a jumătate din populația județului Botoșani, a sistemelor de irigații din partea de vest și 

montarea unei hidrocentrale pentru o producție de 8,1Gwh/an energie electrică.  

Mai mult decât atât, în actualul context de conflict regional și de raționalizare a resurselor energetice și de creștere a 

prețurilor, România nu-și mai poate permite să abandoneze amenajări hidrotehnice în care s-au investit milioane de euro, bani 

publici și nici să lase sute de mii de oameni fără acces la apă potabilă. De asemenea, vă reamintesc faptul că singurele lucrări 

importante efectuate în ultimii 10 ani la acumularea Bucecea au fost cele din anul 2017, care au vizat o serie de modernizări a 

sistemului de acționare a vanelor de apă. Conform acordului de mediu emis pentru aceste lucrări, dimensiunea lucrărilor a fost 

redusă.  

Este important de subliniat faptul că, în cazul în care nu se intervine cu o soluție în cel mai scurt timp, vom avea în 

județul Botoșani o calamitate generată de lipsă totală a apei potabile pentru populație, cu riscuri imense pentru sănătatea 

cetățenilor.  

Cu toate că în acest moment documentația necesară pentru emiterea acordului de mediu pentru continuarea lucrărilor la 

acumularea Vârfu Câmpului se află în analiză la Agenția Națională pentru Protecția Mediului și la Agenția Națională pentru 

Arii Naționale Protejate, iar în cel mai scurt timp se va putea emite acest document, lucrările de la barajul Vârfu Câmpului nu 

se vor finaliza înaintea colmatării complete a barajului Bucecea.  
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Nu poate exista niciun fel de impediment birocratic și nu se poate identifica niciun fel de scuză când vorbim de 

alimentarea cu apă potabilă a două municipii și a altor zeci de localități unde trăiesc sute de mii de oameni.  

De aceea se impune ca în cel mai scurt timp, Ministerul Mediului și Administrația Națională Apele Române să ia toate 

măsurile necesare pentru a depăși orice obstacol de natură birocratică și să aprobe în regim de urgență lucrări pentru 

decolmatarea barajului Bucecea, pentru că altfel se va ajunge în situația în care peste jumătate din județul Botoșani va rămâne 

fără apă potabilă.  

În calitate de reprezentant al județului Botoșani în Parlamentul României vă rog domnule ministru, să-mi transmiteți 

care este termenul în care veți dispune în regim de urgență realizarea lucrărilor de decolmatare la barajul Bucecea, pentru a 

evita ca județul Botoșani să rămână fără principala sursă de alimentare cu apă până la finalizarea investiției „Amenajarea 

complexă Vârfu Câmpului pe râul Siret, județele Suceava și Botoșani”.  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  

Vă mulțumesc.  

Cu deosebită stimă,       Deputat 

Alexandra Huțu 

*** 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 

Schimbările privind ponderea orelor de informatică în toate ciclurile de învățământ 

Doamnă ministru,  

Digitalizarea pe care o facem azi are nevoie continuă de actualizare pentru a obține efectele așteptate în societate pe 

viitor. De asemenea, tinerii au nevoie de înlesnirea unor facilități digitale pentru îmbunătățirea accesului la burse și la alte 

resurse de învățare. Nu în ultimul rând, și elevii și studenții trebuie să ajungă să conștientizeze mai mult amenințările și 

capcanele de securitate cibernetică de la nivelul României, precum și de la cel al Uniunii Europene. În acest sens, în cadrul 

evenimentului ”România Viitorului” au fost anunțate de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării schimbări privind 

numărul orelor de informatică în toate ciclurile de învățământ. Potrivit acestui anunț, aceste cursuri vor beneficia de o pondere 

mult mai mare în programele școlare, dar și de abordări diferite. Astfel, planurile-cadru pentru liceu, gimnaziu și ciclul primar 

urmează să fie revizuite în baza proiectului Legii învățământului preuniversitar. Așadar, orele de informatică vor fi predate 

tuturor elevilor, indiferent de ciclul de învățământ. În același timp, se urmărește ca toate aceste competențe digitale 

aprofundate să fie testate mult mai exigent la Bacalaureat.   

Vă rog să-mi comunicați dacă va fi schimbat modul de organizare a competențelor digitale de la Bacalaureat și începând 

de când s-ar putea aplica noile regului, dar și dacă va fi semnat un acord cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

pentru susținerea educației digitale. Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,         Deputat 

Ștefan Mușoiu 

*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Stoparea exodului medicilor din România 

Stimate domnule ministru, 

 Profit de expertiza și experiența dumneavoastră recunoscută atât în țară cât și la nivel internațional pentru a vă solicita 

un punct de vedere asupra unui fenomen grav ce se perpetuează de ani de zile în sistemul nostru sanitar.  

În fiecare an România pierde mii de medici rezidenți și specialisti care aleg să profeseze în statele din vest. Acest 

fenomen a condus deja la formarea unor comunități de tineri medici școlarizați în țara noastră, la cel mai înalt nivel 

profesional, care acum profesează în state precum Germania, Marea Britanie, Suedia, Franța sau Spania, timp în care țara 

noastră deși investește în studiile acestor tineri înregistrează un deficit de specialiști, atât la nivelul marilor orașe cât mai ales 

în zona rurală, acolo unde medicii evită să profeseze. 

Având în vedere că ați adus o viziune modernă asupra instituției pe care o coordonați, doresc să vă solicit un punct de 

vedere cu privire la demararea unui studiu al cărui obiectiv primordial să fie identificarea cauzelor pentru care majoritatea 

tinerilor medici rezidenți aleg să părăsească țara. Personal, aș considera oportun să se identifice toate cauzele acestui fenomen, 

în urma unei radiografii extinse, iar ulterior să fie structurată o strategie care să vină în întâmpinarea doleanțelor tinerilor 

generații de medici, reușind astfel să îi motivăm sa rămână în tara, încât să reducem deficitul de cadre medicale. Aștept cu 
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interes punctul dumneavoastră de vedere referitor la aceast subiect și soluțiile pe care le aveți în vedere pentru a-i determina pe 

tinerii medici să profeseze în continuare în țara noastră.  

Vă mulțumesc. 

Vă rog să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
 

Deputat 

Florian-Claudiu Neaga 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Creșterea facturilor la energie electrică afectează spitalele din România 

Domnule ministru,  

Săptămâna trecută, presa de la nivel național a atras atenția că facturile spitalelor din București și din alte orașe din țară 

au crescut foarte mult comparativ cu cele de anul trecut. Spre exemplu, Spitalul Floreasca a primit în luniile august și 

septembrie o factură de 420 mii de lei, mult mai mare comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021, când factura era de 310 

mii de lei. În același timp, Institutul Matei Balș a primit o factură la energie electrică de 300 de mii de lei, pentru luna august, 

comparativ cu luna august 2021 când factura era de 200 de mii de lei. Dar, cazul cel mai grav este cel al Institutului de 

Neurologie din București unde de 3 luni pacienții nu au apă caldă și nici căldură, pentru că spitalul nu își permite să 

investească într-o centrală proprie.   

Această creșterea bruscă a prețurilor la energie electrică va avea un efect direct asupra calității serviciilor medicale 

oferite în spitalele din România, având în vedere că 80% din bugetul unui spital merge pe salariile angajațiilor, iar 20% rămâne 

pentru plata utilitățiilor și a celor necesare pentru îngrijirea bolnaviilor. Astfel, spitalele sunt puse într-o situație foarte dificilă, 

fiind obligate să-și reducă bugetul pentru tratarea bolnaviilor, pentru a putea plăti facturile la energie electrică. Din acest 

motiv, mulți bolnavi vor trebui să-și cumpere din banii propri medicamentele care lipsesc, iar în unele cazuri aceștia vor trebui 

să vină de acasă cu paturi și cu haine groase pentru a face față temperaturilor scăzute din spitale.  

În acest context, Ministerul Energiei trebuie să propună de urgență Guvernului României măsuri prin intermediul cărora 

spitalele să beneficieze de un ajutor special de la bugetul de stat, prin intermediul căruia să poată fi plătite fără probleme 

facturile la energie. Nu putem să rămânem nepăsători în momentul în care prețurile la energie cresc, iar pacieții încep să sufere 

în spitale din cauza lipsei de medicamente, de care au nevoie. Este obligația fiecărui stat membru UE să asigure fiecărui 

cetățean european un serviciu medical de calitate și să găsească soluțiile necesare atunci când apar probleme, cum este cea 

legată de plata facturilor la energie electrică.    

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru a facilita plata de către 

spitalele din România a facturilor crescute la energie electrică?  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulţumesc!          Deputat 

Cu deosebită consideraţie,      Vlad Popescu-Piedone 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României, ministrul interimar al Apărării Naționale 
 

Situația studenților declarați inapți medical pe perioada școlarizării 
 

Stimate domnule prim-ministru,  

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu sunt două 

instituțîi prestigioase de învățământ superior militar din România și oferă celor care doresc să urmeze carirea militară o 

pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a 

principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi 

război.  

Pregătirea studenţilor se realizează prin îmbinarea eficientă a trei direcțîi principale: pregătirea academică, pregătirea 

militară și pregătirea fizică, studenții fiind motivați să atingă în număr cât mai mare excelența în cadrul specializării studiate.   
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Desigur, datorită complexitățîi tipului de activitate și a nivelului de pregătire ce trebuie atins în mod obligatoriu, în 

cadrul derulării procesului de instruire pot apărea situații neprevăzute, extreme, care să ducă la diminuarea capacităților fizice 

ale studenților.   

Pentru a soluționa astfel de situații, există în procedură legislativă, la Camera Deputaților o inițiativă care are ca obiect 

de reglementare modalitatea de continuare a studiilor în cazul în care studentul devine inapt medical și îi vizează pe doar 

studenții din Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, având din această perspectivă sferă de aplicare limitată.   

Din acest motiv, aș dori să cunosc dacă, pe parcursul anilor de studii, au existat situații în care studenți admiși 

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" sau Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu au devenit inapți 

medical? Câți anume, și ce decizii au fost luate în aceste cazuri? S-a decis continuarea studiilor, și dacă da, care este temeiul 

legislativ, sau a fost luată decizia exmatriculării? Aș dori ca datele să cuprindă anii universitari 2020-2021 și 2021-2022.   

Documentarea o fac în virutea atribuțiilor ce le am ca deputat în Parlamentul României, membru al Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională, și a dreptului la inițiativă legislativă pentru armonizarea cadrului legislativ ce 

reglementează organizarea și funcționarea învățământului militar din cadrul structurilor componente ale sistemului național de 

apărare, ordine publică și siguranță națională.  

Vă mulţumesc.            Deputat 

Solicit răspuns în scris.     Viorel Salan 

*** 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Situația studenților declarați inapți medical pe perioada școlarizării 

Stimate domnule ministru, 

Un reper important în cadrul politicii de reducere a deficitului de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne îl 

reprezintă Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”. Instituţia de învăţământ asigură pregătirea studenţilor în condiţii 

moderne, la înalte standarde academice şi colaborează permanent cu beneficiarii, structurile de specialitate din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, instituţii similare din ţară şi străinătate.  

Desigur, datorită complexității tipului de activitate și a nivelului de pregătire ce trebuie atins în mod obligatoriu, în 

cadrul derulării procesului de instruire pot apărea situații neprevăzute, extreme, care să ducă la diminuarea capacităților fizice 

ale studenților.   

Pentru a soluționa astfel de situații, există în procedură legislativă, la Camera Deputaților o inițiativă care are ca obiect 

de reglementare modalitatea de continuare a studiilor în cazul în care studentul devine inapt medical și îi vizează pe doar 

studenții din Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, având din această perspectivă sferă de aplicare limitată.   

Din acest motiv, aș dori să cunosc dacă, pe parcursul anilor de studii, au existat situații în care studenți admiși la 

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” au devenit inapți medical? Câți anume, și ce decizii au fost luate în aceste cazuri? 

S-a decis continuarea studiilor, și dacă da, care este temeiul legislativ, sau a fost luată decizia exmatriculării? Aș dori ca datele 

să cuprindă anii universitari 2020-2021 și 2021-2022.  

Documentarea o fac în virutea atribuțiilor ce le am ca deputat în Parlamentul României, membru al Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională, și a dreptului la inițiativă legislativă pentru armonizarea cadrului legislativ ce 

reglementează organizarea și funcționarea învățământului militar din cadrul structurilor componente ale sistemului național de 

apărare, ordine publică și siguranță națională.  

Vă mulţumesc.          Deputat 

Solicit răspuns în scris.     Viorel Salan 

*** 
 

Adresată domnului Eduard Raul Hellvig, directorul Serviciului Român de Informații 
 

Situația studenților declarați inapți medical pe perioada școlarizării 

Stimate domnule director,  

Investiţia în educaţie reprezintă o necesitate obiectivă inclusiv pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale.  

Academia Națională de Informațîi „Mihai Viteazul” este din această perspectivă o instituție modernă, care transformă 

riscurile de securitate în oportunități de promovare a intereselor naționale.   
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Fară nicio îndoială Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” reprezintă o componentă esenţială a Serviciului 

Român de Informații. Iar activitatea de intelligence desfășurată aici are ca rezultat direct și prioritar educarea și formarea 

viitorilor și actualilor ofiţeri de informaţii. 

Desigur, datorită complexității tipului de activitate și a nivelului de pregătire ce trebuie atins în mod obligatoriu, în 

cadrul derulării procesului de instruire pot apărea situații care să ducă la diminuarea capacităților studenților de a răspunde 

solicitărilor impuse de programa de învățământ.   

Pentru a soluționa astfel de situații, există în procedură legislativă, la Camera Deputaților o inițiativă care are ca obiect 

de reglementare modalitatea de continuare a studiilor în cazul în care studentul devine inapt medical și îi vizează pe doar 

studenții din Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, având din această perspectivă sferă de aplicare limitată.   

Din acest motiv, aș dori să cunosc dacă, pe parcursul anilor de studii, au existat situații în care studenți admiși la 

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” au devenit inapți medical? Câți anume, și ce decizii au fost luate în aceste 

cazuri? S-a decis continuarea studiilor, și dacă da, care este temeiul legislativ, sau a fost luată decizia exmatriculării? Aș dori 

ca datele să cuprindă anii universitari 2020-2021 și 2021-2022.   

Documentarea o fac în virutea atribuțiilor ce le am ca deputat în Parlamentul României, membru al Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională, și a dreptului la inițiativă legislativă pentru armonizarea cadrului legislativ ce 

reglementează organizarea și funcționarea învățământului militar din cadrul structurilor componente ale sistemului național de 

apărare, ordine publică și siguranță națională.  

Vă mulţumesc.  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 

Viorel Salan 

*** 
 

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

Respectarea angajamentului față de antreprenorii români prin urgentarea lansării apelurilor  

ce le sunt dedicate în PNRR 

Stimate domnule ministru,  

Pe data de 4 octombrie 2022, ați lansat în procedura de consultare publică Ghidul specific - condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul III. Creștere 

Inteligentă, Sustenabilă și Favorabilă Incluziunii, Inclusiv Coeziune Economică, Locuri de Muncă, Productivitate, 

Competitivitate, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Precum și o Piață Internă Funcțională, cu Întreprinderi Mici și Mijlocii 

Puternice, Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Investiția I3. Scheme de Ajutor 

pentru Sectorul Privat, Măsura 1. Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor, 

Instrument de Grant de până la 100.000 Euro pe Întreprindere care să Sprijine IMM-urile în Adoptarea Tehnologiilor Digitale.  

Un apel extrem de așteptat de antreprenorii noștri, care au nevoie de procese solide de digitalizare în afacerile lor într-o 

epocă în care cercetarea, inovarea și instrumentele digitale sunt cheia performanței, a creșterii și durabilității oricărei companii. 

Așa cum știți și dumneavoastră, toate acestea presupun sume mari de bani pe care, de cele mai multe ori, antrprenorii noștri nu 

și le permit, investițiile lor axându-se pe alte aspecte operaționale ale afacerii, menite să le asigure stabilitate și continuitate 

inclusiv în păstrarea locurilor de muncă, mai ales în această perioadă în care pandemia și, apoi, conflictul armat din Ucraina i-

au supus la mari încercări. Cu toate acestea, nu putem omite rolul pe care digitalizarea îl are și importanța sa în orice afacere, 

ce trebuie să își mențină competitivitatea pe piață. De aceea, fondurile europene ce le sunt destinate prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență sunt cu atât mai mult necesare acum, ele fiind mijlocul cel mai eficient prin care IMM-urile noastre pot 

beneficia de sumele necesare pentru a se digitaliza. În acest sens, sper să cunoașteți și dumneavoastră importanța finanțării prin 

acest apel de proiecte, în condițiile în care ați afirmat că apelul pentru digitalizarea IMM-urilor este posibil să fie lansat în luna 

decembrie a acestui an.   

Stimate domnule Ministru,  

Cred că nu mai este nevoie să vă aducem argumente în favoarea necesității concentrării dumneavoastre asupra 

finanțărilor europene destinate IMM-urilor românești, fie ele prin PNRR, fie prin programele via Cadrul financiar multianual 

european 2021-2027. IMM-urile noastre au nevoie de aceste finanțări și, cu fiecare zi care mai trece prin care calendarul 

apelurilor de proiecte devine unul și mai îndepărtat, nu se face decât să li se îngreuneze activitatea, în loc să li se ușureze. 

Cunoaștem cu toții necesitatea acestor finanțări, așa cum cunoaștem, din păcate, cât timp prețios și câți bani s-au pierdut în 
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timpul fostei guvernări. De aceea, având în vedere cele de mai sus, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați 

următoarele:  

1. Angajamentul dumneavoastră ferm prin care apelul de proiecte privind digitalizarea IMM-urilor cu finanțare prin 

PNRR va fi lansat în luna decembrie, așa cum ați declarat.  

2. Măsurile pe care le-ați luat pentru respectarea calendarului de lansare a proiectelor via PNRR destinate IMM-urilor 

românești.  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!          Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea  

consumului de antibiotice în România 

Stimate domnule ministru,  

În cadrul proiectului “Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului 

de antibiotice în România”, proiect derulat cu finantare din fonduri norvegiene in perioada 2019-2022 au fost dezvoltate, prin 

consultare cu experti romani si straini, atat din sistemul de sanatate dar si din sectorul veterinar documente de politici publice 

și ghiduri tehnice privind prevenirea și controlul infecțiilor asociate actului medical și a rezistenței microbiene la antibiotic. 

În acest sens, vă rog să-mi trimiteți care sunt rezultatele concrete și raportul cu propuneri și recomandări al acestui 

proiect. 

Solicit răspuns scris.                   Deputat 

Vă mulțumesc!               Vasilică Toma 

*** 

 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Procedurile pentru valorificarea produselor agroalimentare românești prin Casa Unirea 

 

Stimate domnule ministru,   

În primul rând doresc să vă felicit pentru măsurile adoptate de până acum, măsuri care vin în sprijinul fermierilor si 

agricultorilor români. Mecanismul comercial pentru valorificarea produselor agroalimentare românești prin Casa Unirea 

asigură fermierilor români posibilitatea de a-și vinde produsele prin marile lanțuri de retail din România și au garanția că își 

încasează banii la momentul în care se face livrarea produselor.  Astfel, producătorii au acces în marile magazine și primesc 

rapid de la Casa Unirea banii pe marfa livrată pentru a avea fonduri să își continue activitatea. La rândul lor, cetățenii români 

au acces la produsele agroalimentare mai proaspete și mai gustoase decât cele din import.  

Promovarea produselor agroalimentare românești este asigurată prin liantul între producătorii români și marile rețele de 

magazine. La rândul lor, retailerii își îndreaptă atenția către produsele românești și sunt deschiși la colaborare. Toată lumea are 

de câștigat prin valorificarea producției pe care o obțin fermierii români.  

Având în vedere solicitările primite de la asociații de producatori agricoli si cooperative din judetul Iasi, vă rog sa imi 

transmiteti procedurile pe care trebuie să le urmeze agricultorii din judetul Iasi pentru a-si valorifica roadele muncii lor prin 

intermediul casei Unirea...Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc! 

Cu deosebita considerație,                  Deputat 

Vasilică Toma 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Renegocierea PNRR pe componenta Sănătate 

 

Elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență ridică semne de întrebare în multe  domenii - energie, 

agricultură (0 investiții în sisteme de irigații) sau sănătate - domenii extrem de importante, concepute într-un mod fundamental 

greșit, care acum trebuie corectate.   

În Parlamentul României reprezint Gorjul, un județ care, în ultimii 30 de ani, nu s-a mai realizat nicio investiție nouă.   

Atunci când au negociat PNRR, miniștrii USR ai sănătății nu au avut în vedere criterii morale și valide după care să fie 

stabilite județele care beneficiază de investiții în spitale noi. Astfel, s-a ajuns în situația în care anumite județe, precum 

Constanța, Timiș, Cluj, etc, să aibă 3 sau chiar 4 investiții majore, iar Oltenia, prin toate cele cinci județele ale sale, să 

beneficieze de 0 proiecte de spitale.   

Având în vedere aceste aspecte, vă rog, domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări:   

1. Ce demersuri ați înițiat către Comisia Europeană în vederea renegocierii PNRR pe componenta Sănătate și care a fost 

răspunsul comisiei?  

2. Există posibilitatea construirii unui spital nou la Târgu Jiu?   

Solicit răspuns în scris!                                                                                                                      

Vă mulțumesc!          Deputat 

Mihai Weber 

*** 

 

➢ Interpelări 

 

 

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

De către: doamna Alexandra Huțu, deputat  

Obiectul interpelării: Deblocarea pieței lemnului de foc pentru încălzire în perioada sezonului rece printr-un mecanism 

funcțional de susținere a persoanelor vulnerabile și a celorlalte categorii de populație 

 

Stimate domnule ministru,  

Având în vedere efectele negative ale Ordonanței de Urgență nr. 134/2022 privind plafonarea prețurilor la lemnele de 

foc identificate de organizațiile din domeniul mediului, de antreprenorii care se ocupă de comercializarea lemnului, dar și de 

consumatorii finali, vă rog să-mi comunicați în urma evaluărilor realizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ce soluții 

ați identificat?  

Așa cum știți, în urma intrării în vigoare a acestui act normativ prețul lemnului de foc a crescut între 7% și 10%, anumiți 

antreprenori și firme din acest domeniu au început să factureze separat serviciile de transport, depozitare, despicare, paletizare 

și distribuție care presupun TVA de 19%. În același timp a apărut o penurie în piață, în special în zonele de câmpie, aflate la 

mare distanță de resursa de lemn. De asemenea, sunt și situații în care depozitele de lemn și-au suspendat activitatea și nu mai 

vor să vândă lemn de foc până nu se modifică actele normative în vigoare.  

Așadar domnule ministru, cu toate că această ordonanță va ajunge la votul parlamentarilor, consider că este datoria 

dumneavoastră ca reprezentant al partidului care a venit în coaliția de guvernare cu această propunere, dar și ca ministru de 

resort, care dispuneți de specialiști în domeniu la nivelul ministerului și autorităților subordonate, să elaborați cât mai rapid 

soluții pentru a rezolva problemele expuse și pentru a susține în primul rând încălzirea cu lemne a persoanelor și familiilor 

vulnerabile, care nu dispun de resursele necesare.  

Ideea principală este că nu se găsesc lemne de foc la prețurile plafonate de către Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor, iar principiul protejării populației față de speculațiile din această piață este corect și necesar.   

Atât eu, cât și colegii mei am susținut o intervenție a Guvernului pentru protejarea populației care depinde de lemnele de 

foc pentru a-și asigura încălzirea pe timpul iernii, însă trebuie să vedem și condițiile reale din teren, din piața reală.   

Referitor la detaliile tehnice privind transpunerea acestui principiu într-o reglementare legală, cel mai în măsură să dea 

explicațiile necesare consider că este ministerul pe care îl reprezentați, care a conceput și propus acest mecanism. Presupun că 
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ați analizat cu atenție toate efectele unei astfel de măsuri și puteți explica algoritmul/formula/calculul care a condus la acest 

plafon de 400 lei/mc.  

PSD a fost de acord și susține fără rezerve necesitatea sprijinirii populației pentru încălzirea cu lemne. Este echitabil să 

existe un mecanism de plafonare la lemnele de foc, la fel ca în cazul celor se încălzesc cu gaz sau curent electric.   

Cu toate acestea, Ministerul Mediului are deplina responsabilitate în privința modului în care se aplică, astfel încât să 

producă efectiv beneficiile scontate. Iar dacă ați constatat că e necesar să fie aduse ajustări, vă rog să ne comunicați acest lucru 

pentru a găsi împreună o soluție, Guvern și Parlament.   

Vă rog să-mi comunicați dacă ați luat în vedere și pe piața lemnului de foc să veniți cu o măsură similară pe care PSD a 

propus-o în domeniul energiei, respectiv gaz și electricitate. E vorba de reglementarea pieței lemnului și acordarea de vouchere 

consumatorilor vulnerabili.   

Atât eu, cât și colegii mei suntem deschiși să susținem cu măsuri de reglementare a pieței lemnului de foc, așa cum am 

propus pentru gaz și electricitate, măcar pentru o perioadă limitată, astfel încât să se pună capăt tranzacțiilor speculative și în 

final achitării unui preț corect și suportabil pentru toți cei care se încălzesc cu lemn, dar în special a celor vulnerabili.  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  

Vă mulțumesc.  

Cu deosebită stimă,              *** 

 

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

De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat  

Obiectul interpelării: Situația digitalizării administrației publice 

 

Stimate domnule ministru,  

Cu toate că în România, subiectul transformării digitale are un impact major asupra societății, fiind una dintre cele mai 

importante componente prevăzute și în Planul de Redresare și Reziliență, țara noastră este pe ultimul loc în Uniunea 

Europeană la progresele în domeniul digital.  

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput astfel încât să asigure un echilibru optim 

între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 

care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Astfel, prin componenta C7 a 

PNRR al României este prevăzut domeniul de intervenție „Transformare digitală”, al cărui obiectiv este acela de a crea o 

infrastructură digitală coerentă și integrată la nivelul administrației publice din România care să ofere servicii digitale de înaltă 

calitate atât cetățenilor, cât și companiilor. Prin realizarea acestui obiectiv sunt create condițiile pentru adoptarea tehnologiilor 

digitale în toate sectoarele și domeniile de activitate ale instituțiilor statului și pentru creșterea numărului de cetățeni și 

companii care vor putea beneficia și fructifica oportunitățile oferite de digitalizare. Implementarea pe scară largă a soluțiilor 

digitale va contribui, la creșterea gradului de transparentizare a activității autorităților statului și la reducerea barierelor 

birocratice, contribuind, de asemenea, la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.  

În urma consultării mai multor rapoarte și analize am constatat că există întârzieri în ceea ce privește proiectele 

digitalizării administrației publice, reglementări foarte generale, dar și decalaje digitale la nivel local, acompaniate de 

infrastructurile digitale incomplete, care afectează extinderea transformării digitale la scară locală și națională. Mai mult decât 

atât evaluările în acest domeniu arată că există un deficit de competențe digitale în rândul IMM-urilor, un nivel scăzut de 

pregătire pentru adoptarea digitalizării dar și o cultură a aversiunii față de risc și față de necunoscut.   

Având în vedere aspectele prezentate, vă rog să-mi comunicați care este situația digitalizării administrației publice și 

care sunt țințele propus de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru a recupera acest decalaj, pentru a risipi toate 

temerile și pentru a susține autoritățile locale și naționale să-și dezvolte infrastructurile necesare digitalizării tuturor proceselor 

birocratice. În același timp vă rog să-mi comunicați ce strategie ați implementat pentru creșterea ratei de adoptare a 

digitalizării, cum ar fi crearea de competențe, schimbarea mentalităților și îmbunătățirea abilităților manageriale, având în 

vedere că România a rămas în urmă în ceea ce privește o serie de indicatori ai dimensiunii capitalului uman, cu un nivel foarte 

scăzut de competențe digitale de bază în comparație cu media Uniunii Europene.  

Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile.  

Cu stimă,   

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

De către: domnul Ilie Toma, deputat  

Obiectul interpelării: Sectorul energetic din România   
 

Stimate domnule ministru,  

În conformitate cu art. 112 din Constituția României,”Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1), din Regulamentul 

Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 

zile.  

Planurile Europei de a renunța treptat la cărbune în favoarea creării unui viitor energetic din surse regenerabile de 

energie (energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, biomasa și 

biocombustibilii) au fost date peste cap de realitatea cotidiană și ca răspuns la dificultățile și perturbările de pe piața mondială 

a energiei.   

În contextul războiului și al speculei de pe piața energiei, noul concept REPowerEU (energie la prețuri accesibile, sigură 

și durabilă pentru Europa) permite repornirea unor surse de producere a energiei electrice pe bază de combustibili fosili și 

amână aplicarea Pactului Green Deal care prevede îndreptarea spre zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în anul 2050.  

Scumpirea accelerată a gazelor naturale din ultimele luni, criza energetică declanșată de Rusia, specula de pe piața 

energiei și nu numai a readus cărbunele în prim planul surselor de energie și Regulamentul UE prevede posibilitatea 

renegocierii PNRR, ca urmare a unor circumstanțe obiective precum cele menționate anterior.  

Germania și Polonia (în condițiile în care China, India, Indonezia, Japonia și Vietnam intenționează să construiască 

peste 600 de centrale electrice pe bază de cărbune), precum și alte state membre UE au scos din conservare termocentralele și 

le repornesc și redeschid bazinele miniere (de exemplu, bazinul carbonifer Ruhr din Germania), în timp ce pentru România nu 

se renegociază PNRR și lipsesc cu desăvârșire măsurile de protejare a sectorului energetic din România fapt care 

destabilizează întreg sistemul energetic național.  

Prin urmare, Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele întrebări:  

- De ce România nu începe să gândească o astfel de strategie?  

- De ce România dorește să închidă și conserve grupurile energetice pe cărbune și a minelor în România (Lupeni și 

Lonea – lucrări de punere în siguranță, închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2026; Livezeni și Vulcan – până la 31 

decembrie 2032)?  

- De ce suntem noi pionierii în reducerea gradului de poluare cu dioxid de carbon în condițiile în care amprenta de 

carbon a României este la cel mai scăzut nivel față de alte state din Uniunea Europeană, iar unele state au renegociat 

continuarea extracției de cărbune?  

- Care este strategia de renegociere a termenilor din PNRR, în condițiile legale, pentru a putea reporni Termocentralele 

producătoare de energie electrică pe bază de cărbune și în special pentru a renegocia termenele de închidere operațională a 

minelor din Valea Jiului care încă au deschis un front destul de consistent în extracția cărbunelui și printr-o investiție minimă 

de 26 de milioane de euro (cifră comunicată oficial de conducerea CEH) aceste mine ar putea tripla producția de cărbune într-o 

perioadă de 20 de luni calendaristice și ar atenua efectul problemelor sociale – a locurilor de muncă din Valea Jiului – cu care 

se confruntă cetățenii?  

- În loc să se prelungească viața unor entități importante pentru economia și strategia energetică a României acestea se 

opresc în etape deși țara ar trebui să se bazeze pe ele. Care este strategia dumneavoastră, Domnule Ministru, legată de extracția 

cărbunelui în ceea ce privește și C.E. Oltenia, pentru că urmare a experiențelor în economia României și acest complex se pare 

că ar avea soarta CEH?   

Solicit răspuns verbal şi în scris.    

Cu deosebit respect,          *** 

 

Adresată: domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

De către: domnul Ilie Toma, deputat  

Obiectul interpelării: Transport pe cablu 

Stimate domnule ministru,  

În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘”Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1), din Regulamentul 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 30 - 2022  
Săptămâna 24 – 28 octombrie 2022  

 

 

55 

 

Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 

zile.  

Instalațiile de transport pe cablu (telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri și telesanii) sunt destinate exclusiv 

activităților turistice. Acestea conectează zone greu accesibile și sunt o modalitate prin care turiștii sunt transportați spre zone 

turistice de interes și/sau activități turistice. De asemenea, sunt un factor de creștere economică în zonele unde sunt instalate.  

Ca urmare a discuțiilor avute cu operatorii de turism din Valea Jiului care activează în Stațiunea Straja (unde sunt 

aproximativ 26 de kilometri de domeniu schiabil, cu 12 pârtii de schi, fiecare echipată cu instalație de transport pe cablu) mi s-

a comunicat faptul că serviciul de transport pe cablu se realizează secvențial.  

Din păcate, cu toată bunăvoința autorităților locale, costurile mari de întreținere a echipamentelor de transport pe cablu 

obligă operatorii să efectueze secvențial serviciul de transport pe cablu și din acest motiv nu pot deservi toți turiștii.   

Acest tip de transport ar putea fi considerat transport public local însă nu există legislație care să permită subvenții 

pentru acesta.  

România este recunoscută pe plan internațional ca fiind o destinație turistică. Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii, precum și diversificarea serviciilor oferite trebuie susținută de toate autoritățile României.  

Prin urmare, Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele întrebări:  

- Referitor la speța expusă mai sus, aș dori să-mi comunicați care ar fi procedura legală și mecanismele prin care 

activitatea de transport pe cablu ar putea trece de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului la autoritățile publice locale 

care administrează UATurile pe raza cărora se regăsesc mijloace de transport pe cablu.   

- Care ar fi articolele de lege care trebuie modificate de către Parlamentul României astfel încât să treacă de la 

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în coordonarea autorităților locale și gestionate de către UAT-uri?   

Solicit răspuns verbal şi în scris.    

Cu deosebit respect,        *** 

 

Adresată: domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

De către: domnul Vasilică Toma, deputat  

Obiectul interpelării: Obligatoriu, nu opțional! Folosirea fondurilor și a instrumentelor de finanțare europene pentru 

antreprenorii români 
 

Stimate domnule ministru, 

Sunteți cel direct responsabil de soarta antreprenorilor noștri! IMM-urile românești au nevoie să știe că Ministerul pe 

care îl gestionați este cu adevărat dedicat nevoilor și intereselor lor și că au în dumneavoastră un partener real care se îngrijește 

zilnic să inițieze și să implementeze măsuri de sprijin. Traversăm o perioadă în care cuantumul finanțărilor europene, fie prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență, fie prin Programele Operaționale via Cadrul financiar multianual european 2021-

2027 sau instrumente precum Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a 

agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, este unul fără precedent, care vă oferă o ocazie unică de a iniția măsuri de sprijin pentru 

antreprenorii români.  

IMM-urile noastre au nevoie de acest suport, așa cum, alături de toți colegii mei social democrați am tot evidențiat și 

subliniat. Programul Sprijin pentru România inițiat de noi este o dovadă în acest sens. Însă el trebuie să devină un exemplu de 

bune practici și de suport și la nivelul modului în care dumneavoastră, ca ministru al Antreprenoriatului, înțelegeți să folosiți 

fondurile europene și să creați măsuri de sprijin.  

De aceea, pe această cale, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați și să comunicați astfel tuturor 

antreprenorilor ieșeni și români, următoarele:  

1. Care este calendarul măsurilor de sprijin cu finanțare europeană destinate IMM-urilor pe care le veți lansa în 

următoarele 6 luni?  

2. Având în vedere posibilitatea din ce în ce mai mare de prelungire și de la 31 decembrie 2022 a Cadrului temporar de 

criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, cum sunteți 

pregătit ca, la nivelul Ministerului pe care îl gestionați, să foloști acești bani pentru antreprenorii români?  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!               *** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

➢ Declarații 

Protejăm moștenirea Regelui Mihai I! 

Rămânem pe calea libertății! 

Stimați colegi, 

Anul acesta se împlinesc 101 ani de la naşterea Regelui Mihai I al României. Personalitatea Regelui este cunoscută în 

întreaga lume, ca un simbol al patriotismului autentic, al demnităţii şi respectului faţă de valorile perene ale democraţiei. 

Prin deciziile curajoase luate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Regele Mihai I a fost unul dintre cei mai 

apreciați lideri politici ai secolului trecut, recunoscut şi onorat în toate marile capitale ale lumii. În egală măsură, curajul cu 

care s-a opus instaurării comunismului în ţara noastră, în condiţii deosebit de vitrege, se cuvine a fi păstrată în memoria 

colectivă a poporului nostru. 

Discursul ţinut de Regele Mihai I în Parlamentul României în data de 25 octombrie 2011, cu ocazia împlinirii a 90 de 

ani, reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale istoriei parlamentarismului românesc, perceput ca atare de către 

toţi cei care au avut onoarea să asiste la acest eveniment.  

„Am servit naţiunea română de-a lungul unei vieţi lungi şi pline de evenimente, unele fericite şi multe nefericite. După 

84 de ani de când am devenit Rege, pot spune fără ezitare naţiunii române: Cele mai importante lucruri de dobândit, după 

libertate şi democraţie, sunt identitatea şi demnitatea. Elita românească are aici o mare răspundere.”, declara Regele Mihai în 

Parlament. Suntem datori să ducem mai departe învățăturile Regelui Mihai. Într-o lume aflată într-un proces de schimbare, 

trebuie să protejăm identitatea și demnitatea poporului român.  

Indiferent de modul în care a fost tratat de reprezentanții vremelnici ai statului român, Regele Mihai a fost un susținător 

al intereselor României la nivel internațional. Parcursul european și parteneriatul solid cu SUA nu erau posibile fără implicarea 

monarhului. În aceste momente tensionate în regiune, trebuie să fim recunoscători Regelui pentru determinarea cu care a 

susținut aderarea noastră la UE și NATO. Suntem datori să rămânem pe drumul drept al istoriei și să ne opunem oricărei forțe 

antidemocratice. Locul României este alături de statele democratice. 

„Moștenirea Regelui Mihai I, prin devotamentul și respectul față de națiune și de instituțiile statului, prin curajul, 

integritatea și modestia de care a dat dovadă de-a lungul vieții sale, trebuie să rămână în mijlocul națiunii noastre ca nucleu al 

solidarității și unității, să fie apărată și transmisă generațiilor viitoare. Prin viața sa petrecută în credință, dăruire și sacrificiu, 

Regele Mihai ne arată că nimeni nu este prea tânăr pentru a da proba iubirii de țară și niciodată prea în vârstă pentru a o sluji.”, 

a declarat Klaus Iohannis, Președintele României, în cadrul unui mesaj transmis cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea 

Regelui Mihai I. 

În fața crizelor multiple cu care se confruntă întreaga Europă, avem nevoie de repere, iar Regele Mihai I va rămâne 

veșnic un model pentru oamenii politici din întreaga lume. Așa cum ne-a îndemnat Președintele Iohannis, trebuie să apărăm și 

să transmitem generațiilor următoare moștenirea Regelui nostru. Protejăm identitatea românească! Rămânem pe calea 

libertății! 

Cu deosebită considerație,       Deputat 

Florin-Alexandru Alexe 

*** 

Reforma pensiilor speciale este esențială pentru România 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

Subiectul pensiilor speciale, sau al pensiilor de serviciu, reapare periodic în atenția opiniei publice, fiind nevoie de o 

soluționare clară și definitivă a acestui subiect. Este foarte important de menționat faptul că reforma pensiilor speciale 

reprezintă un jalon din PNRR ce trebuie atins până la sfârșitul acestui an, iar Ministerul Muncii și Solidarității Sociale este 

principalul organism care trebuie să vină cu soluții concrete. La nivelul coaliției, s-a decis ca tot ce înseamnă reglementarea 

salariilor și a pensiilor să constituie activitatea de analiză în interiorul grupurilor de lucru de la Ministerul Muncii. 

Este nevoie de un sistem integrat, de o strategie și o reformă solidă. PNL și-a asumat ferm să îndeplinească toate 

jaloanele și țintele din PNRR. Reforma pensiilor nu va face rabat de la acest scop. Suntem angajați categoric în soluționarea 
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problemei pensiilor speciale. Procesul, însă, trebuie făcut cât mai bine, cât mai corect, pentru ca acesta să nu se mai blocheze 

procedural sau să sufere de vicii de neconstituționalitate, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Vor trebui luate în calcul mai multe 

aspecte care trebuie reglate, precum: pensia care depăşeşte salariul în plată, majorări ale salariului de bază cu prime de 

concediu şi alte beneficii adăugate în ultima lună înaintea ieşirii la pensie, corelarea vârstei de pensionare cu capacitatea de 

muncă.  

În ultimul său raport, Banca Mondială a exprimat clar: „Considerăm că pensiile militare îndeplinesc deja cerințele 

Jalonului 215 și propunem să nu se ia în considerare acum o nouă reformă a pensiilor militare. Mediul extern este foarte 

diferit în prezent față de momentul negocierii PNRR. Lumea s-a schimbat la 24 februarie 2022, când Rusia a atacat Ucraina. 

Astăzi există o zonă de război nu departe de granița României cu Ucraina, iar toate țările care se învecinează cu Ucraina 

trebuie să mențină un nivel ridicat de pregătire militară. Nu trebuie făcut nimic acum care să pună în pericol forța și 

pregătirea militară”. Mai mult, Banca Mondială consideră că o pensie care reprezintă 65% din venitul brut îndeplinește 

cerința, deoarece rezultă un raport de 95% sau mai mult între pensia netă și salariul net. Toate aceste sugestii vor trebui luate în 

considerare de Ministerul Muncii atunci când va pune pe hârtie noua legislație privind pensiile. PNL este determinat să 

tranșeze acest subiect odată pentru totdeauna.  

Vă mulțumesc!         Deputat 

Bogdan Iulian Huțucă 

*** 

 

Investițiile mediului privat în activitățile de cercetare-dezvoltare, stimulate de PNL  

prin modificarea cadrului legislativ 

 

Conducerea PNL a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a definitivat demersurile privind susținerea 

investițiilor mediului privat în activitățile de cercetare-dezvoltare. Modificările aduse cadrului legislativ vor fi propice 

stimulării investițiilor private în acest gen de activități.  

Până acum, legislația fiscală autohtonă prevedea deducerile pentru cheltuielile eligibile de cercetare-dezvoltare doar la 

calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, cu mențiunea că era nevoie de constituirea unui registru al experților, în 

vederea încadrării activităților ca fiind de cercetare-dezvoltare. 

Zilele trecute, ministrul liberal al Cercetării, Inovării și Digitalizării, a semnat Ordinul privind constituirea Registrului 

național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare – REXCD, precum și a metodologiei de selecție 

pentru Corpul de experți și a normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare. 

Această problemă, rămasă nerezolvată ani de zile, a fost astfel rezolvată, prin instituirea acurateței cadrului legislativ, 

având în vedere faptul că exista o abordare neunitară în acest domeniu. 

Din aceste considerente, firmele private erau reticente în a accesa beneficiile de care puteau să profite în cercetare-

dezvoltare, deși codul fiscal specifica anumite facilitați de care s-ar fi putut bucura. 

În urma edificării aspectelor de ordin legislativ, care împiedicau companiile private să investească, noul sistem va fi pe 

deplin funcțional, începând cu prima zi a anului viitor. Va fi creat, astfel, un cadru  predictibil, simplu și transparent, care va 

permite realizarea investițiilor private în segmentul de cercetare-dezvoltare.  

Sunt convinsă că noile reglementări vor contribui la crearea unui climat de încredere, atât pentru contribuabili, cât și 

pentru instituțiile fiscale, în aplicarea efectivă a facilității fiscale prevăzută la art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Apreciez reușita acestui deziderat, prin intermediul căruia România va reuși să diminueze decalajul de finanțare în 

raport cu media Uniunii Europene, la capitolul investițiilor private în cercetare-dezvoltare, un element esențial pentru 

realizarea modelului de dezvoltare economică de care România are imperioasă nevoie în viitorul apropiat. 

 

Deputat 

Cristina Burciu 

*** 
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Capitalizarea firmelor românești este un imperativ! 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

Dacă ne uităm cu atenție la firmele străine care operează în România, nu avem cum să nu constatăm că acestea sunt 

foarte competitive prin costuri și prin dotarea lor cu cele mai înalte elemente de capital. Roboții și inteligența artificială 

asamblează produse chiar și în fabricile din România, automatele computerizate au luat deja locul casierilor tradiționale ale 

băncilor, benzile automate hrănesc animalele în crescătorii, iar computerele și resursa umană înalt calificată sunt cele care aduc 

valoarea adăugată mare. S-a demonstrat cu multe decenii în urmă și practica a confirmat că mai mult capital nu înseamnă mai 

puține locuri de muncă, ci chiar mai multe și mult mai bine plătite, prin creșterea productivității muncii. 

Stimați colegi, 

După atâtea decenii de beznă comunistă pe care le-au traversat românii, ne mândrim astăzi cu peste 600 de mii de 

antreprenori români, care au pus bazele unor afaceri mici sau mijlocii, dar care fac cu mare dificultate concurenței acerbe de pe 

piața internă și de pe piețele externe. Acest lucru nu este cauzat de faptul că antreprenorul român ar fi mai puțin priceput decât 

cel german sau englez, ci de faptul că antreprenorul român nu are încă puterea financiară de a utiliza cele mai performante 

elemente de capital și cele mai noi descoperiri tehnologice. În multe cazuri, ne bucurăm că folosim echipamente și mașini la 

mâna a doua, de care statele dezvoltate s-au debarasat, pentru a le înlocui cu altele mai performante. Chiar și așa, românul 

reușește să facă încă față concurenței muncind foarte mult și consumând foarte multe resurse. Mă întreb, cum ar arăta o firmă 

românească, cu dotări de capital occidentale de ultimă generație și cu hărnicia demonstrată a românilor. Grație fondurilor 

externe nerambursabile, avem șansa istorică de a elimina aceste decalaje și de a sprijini firmele românești să se capitalizeze. 

Stimați colegi, 

În urmă cu mai bine de un an, Banca Națională a României atrăgea atenția asupra vulnerabilităților și riscurilor la care 

sunt expuse firmele românești, tocmai pentru că decalajul tehnologic față de statele dezvoltate s-a adâncit. Din păcate, crize 

precum cea pandemică sau cea energetică nu au făcut decât să le mai slăbească și mai mult. Mă bucur foarte mult de faptul că, 

Guvernul Ciucă a reușit în ultimul an să deblocheze majoritatea măsurilor de sprijin pentru mediul economic românesc, 

orientate exact către această problemă structurală – dezvoltarea capacităților de producție și dotarea cu elemente de capital de 

calitate. În agricultură, în industrie și în servicii vor apărea, mulțumită fondurilor europene nerambursabile, schimbări majore 

în bine, iar competitivitatea produselor românești va crește, fără nicio urmă de îndoială. De aceea, cred cu putere că efortul pe 

care îl face Guvernul pentru realizarea investițiilor publice, în special în infrastructură, trebuie să fie însoțit, în continuare, și de 

măsuri pentru sprijinirea și stimularea investițiilor private ale antreprenorilor români.  

Vă mulțumesc, 

Deputat 

Dumitru Rujan 

*** 
 

România este gata să fie admisă în Spațiul Schengen 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

Vestea adoptării în Parlamentul olandez a unei moțiuni privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen a 

provocat multă rumoare în societatea românească. Această moțiune nu trebuie să ne îngrijoreze, fiind doar un pas procedural 

normal. Nu avem de ce să ne temem de evaluări obiective, deoarece România îndeplinește toate criteriile tehnice pentru 

admiterea în Spațiul Schengen. Prin moțiunea adoptată, Parlamentul olandez doar își sfătuiește guvernul să continue procesul 

de monitorizare a modului în care România și Bulgaria își administrează sectoarele de frontieră externă a Uniunii Europene. 

Menționez că în perioada 9-12 octombrie s-a derulat în România exercițiul voluntar de evaluare a implementării acquis-ului 

Schengen sub coordonarea Comisiei Europene. Echipa de evaluare a avut experți din diferite state membre și experți ai 

Frontex, Europol, respectiv ai Agenției UE pentru Drepturi Fundamentale. Exercițiul a fost deosebit de complex și a decurs 

fără probleme deosebite. Concluziile evaluării vor fi prezentate de către Comisia Europeană în 26.10 în grupul SCHEVAL și 

avem toate motivele să ne așteptăm la un raport pozitiv. 

Documentul Parlamentului olandez nu trebuie să ne îngrijoreze, neconținând un refuz categoric al solicitării României 

de a fi admisă în Spațiul Schengen. Să nu uităm că este vorba despre parlamentul Olandei, țară care până acum s-a opus 

admiterii României în spațiul de liberă circulație. Astfel, orice informație pe subiectul “Schengen” care vine din Olanda, 

primește o atenție aparte și i se acordă o importanță exagerată, chiar dacă este vorba despre simpli pași procedurali. Sunt 
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parlamentari olandezi care nu doresc admiterea României în Schengen, nu este un secret. Însă, nu toți politicienii din Olanda 

sunt împotriva intrării României în Schengen. Partidul premierului Mark Rutte a votat împotrivă la recentul vot din 

parlamentul olandez, iar europarlamentarii acestui partid s-au abținut de la votul din Parlamentul European. PNL a făcut toate 

demersurile pentru a pleda cauza României în cadrul grupului politic al popularilor europeni, din care partidul face parte. Vom 

continua toate demersurile necesare pentru a ne asigura că în 8 decembrie, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne, România va 

pleca cu un succes și va fi admisă, cu drepturi depline, în Spațiul Schengen. Orice întârziere în admiterea României nu mai 

poate fi acceptată. Trebuie să ne luptăm cu toate puterile pentru interesul nostru național! 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Florin Claudiu Roman 

*** 

Nu-i mai putem lăsa pe aleșii locali să încaseze la urne decontul birocrației excesive din România! 

 

Cel mai mare dușman invizibil al dezvoltării în România rămâne, la 32 de ani de la căderea comunismului, birocrația. În 

același timp, cei care decontează din punct de vedere politic această birocrație sunt edilii comunităților. Aceștia primesc în 

mod direct votul din partea oamenilor, dar răspund, în final, pentru toți funcționarii din ministere care nu reușesc să dea 

drumul la timp actelor necesare implementării investițiilor. 

În ultimii ani, așa cum se întâmplă și în comunitățile tulcene, administrațiile locale fac eforturi uriașe pentru a scris 

proiecte care, mai apoi, să primească finanțări guvernamentale și europene. Primarii, alături de întreg aparatul lor de 

specialitate, își dedică cea mai mare parte a timpului realizării de documentații, pentru a se asigura că nici un leu nu este 

pierdut de către comunitate pentru investiții. Cu toții se plâng însă de același lucru: atunci când vine rândul aprobărilor din 

birourile administrației centrale, lucrurile se mișcă încet, încetișor sau, uneori, deloc. 

Am sprijinit și voi continua să îi sprijin pe primari în proiectele lor și merg la București în ministere pentru a obține 

informații privind dosarele în lucru, pentru a discuta cu miniștrii și cu directorii în încercarea de a impulsiona circuitul 

birocratic. Este un efort pe care îl depun cu drag și devotament față de edili și de comunitățile tulcene, deoarece astfel există și 

un impact direct al muncii mele în viața tulcenilor.  

Legile la București nu se fac doar pentru anumite localități, ci sunt general valabile pentru întreaga țară. Dar, ca 

reprezentant al unuia dintre principalele partide de guvernământ din România, am datoria de a mă implica la firul ierbii, cum 

se spune. Nu este doar cazul meu, sunt mulți parlamentari liberali care fac același lucru.  

Totuși, visez la ziua în care birocrația va fi una mai suplă în România, iar funcționarii vor vedea dincolo de lungul 

biroului lor și vor înțelege că o investiție într-un podeț, într-o rețea de canalizare, într-un drum asfaltat continuă să facă 

diferența pentru mulți oameni între secolul trecut și zilele noastre, între noroi până la genunchi și civilizație, între o viață cu 

lipsuri și una decentă. Proiectele nu le fac primarii ca să și le ia după ce termină mandatul acasă, ci pentru oameni! 

În următorii ani 80 de miliarde de euro, bani din fonduri nerambursabile și din împrumuturi garantate de Comisia 

Europeană vor trebui atrași în România pentru dezvoltare. Numai pentru Programul Național „Anghel Saligny“ avem 

previzionate investiții guvernamentale de 65,5 miliarde de lei (13,3 miliarde de euro)! Asta înseamnă, automat, că trebuie să 

crească și capacitatea administrativă a României de a cheltui fondurile publice pentru investiții! În ritmul actual, rămânem cu 

banii necheltuiți! Ajungem în situația paradoxală de a avea bani, dar de a nu-i putea cheltui, o spun cu toată sinceritatea, din 

prostie sau din rea voință! 

Pe lângă Legile Justiției pe care le-am votat, Legile Educației care urmează, cred că trebuie să venim în fața românilor 

cu un mare proiect de Lege care să pună în ordine birocrația și care să crească treptat capacitatea țării noastre de a putea 

implementa proiecte. Iar după ce rezolvăm problemele care țin de legi și proceduri, să ne aplecăm și asupra reformării acelor 

instituții din cauza cărora am pierdut bani de investiții și din cauza cărora riscăm să mai pierdem și alții! 

 

Deputat 

George Șișcu 

*** 
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România are un plan naţional de prevenire şi combatere a cancerului! 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

România este printre primele state din Uniunea Europeană care, după lansarea de către Comisia Europeană a Planului 

european pentru combaterea cancerului în anul 2021, a adoptat în Parlamentul României un plan național complex, menit să 

prevină și să combată această boală cumplită. Mă bucur că am putut să fac parte dintre inițiatorii acestui proiect legislativ, care 

devine, astfel, principalul document de politică publică, pe care se vor fundamenta măsurile viitoare de prevenire și combatere 

a cancerului. 

Stimați colegi,  

Anual, mii de români primesc vestea cruntă că au o anumită formă de cancer și cei mai mulți dintre ei nu supraviețuiesc. 

Dacă în urmă cu mai mulți ani se considera că sunt afectați de cancer doar adulții și persoanele vârstnice, astăzi medicii 

constată cu surprindere că tot mai mulți tineri și copii ajung victimele bolii. Dacă în trecut auzeam rareori că cineva suferă de 

această boală, acum fiecare dintre noi a aflat că un prieten, un fost coleg sau chiar o rudă este greu încercată de lupta cu 

cancerul. Numai la nivelul județului Suceava primesc anual acest diagnostic cumplit peste o mie cinci sute de persoane, 

potrivit celor mai recente date furnizate de DSP Suceava.  

Din păcate, prevenția, programele de screening, medicina personalizată sau terapiile și medicamentele inovative sunt 

obiective încă neatinse de către România în lupta cu această boală nemiloasă. Accentul acestui efort național trebuie să cadă pe 

politicile de prevenție, pe eliminarea riscurilor de îmbolnăvire, pe depistarea precoce a bolii, pe evitarea suferinței pacientului 

și a familiei lui.  

Stimați colegi,  

Cred cu putere că acest plan național de prevenire și combatere a cancerului a fost adoptat într-un moment extrem de 

propice pentru realizarea unor reforme structurale în acest domeniu. Astfel, resursele financiare din fonduri europene pot 

asigura finanțarea tuturor politicilor de sănătate în domeniul prevenției și tratamentului bolnavilor de cancer. De asemenea, 

există voință politică totală din partea actualei coaliții de guvernare și din partea Guvernului Ciucă pentru a moderniza 

politicile de sănătate și pentru a ameliora serviciile medicale furnizate pacienților din România. Este, de asemenea, de 

necontestat faptul că cele mai multe dintre administrațiile publice locale își concentrează eforturile pentru a crește calitatea 

serviciilor medicale oferite populației. Așadar, rămâne ca fiecare principiu și fiecare obiectiv din plan să fie pus în practică, 

începând cu prima lună a anului viitor, așa cum prevede legea recent adoptată. 

Vă mulțumesc,  

Deputat 

Ioan Balan 

*** 

Guvernul Ciucă va continua îmbunătățirea legislației din domeniul energiei pentru a proteja cetățeanul român 

  

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

Situația energetică prin care trecem astăzi necesită discuții continue pentru a găsi cele mai bune soluții pentru cetățenii 

români. În dezbaterea publică a intrat astăzi ipoteza revenirii la piața reglementată în energie. Vreau să fac precizarea clară că, 

în acest moment, nu a fost luată o decizie concretă cu privire la acest aspect. În coaliție se discută mai multe scenarii și multe 

ipoteze de lucru, pentru a se veni cu cele mai bune soluții care să protejeze România de efectele crizei energetice mondiale, 

provocate de Rusia. Având în vedere evoluțiile rapide, au loc permanent discuții cu companiile din piață. Furnizorii au sugerat 

ideea revenirii la piața reglementată. Aceasta este doar o ipoteză de lucru, împreună cu multiple idei aflate în discuție. OUG pe 

energie este perfectibilă și va fi adaptată ori de câte ori va fi nevoie, în funcție de evoluțiile piețelor internaționale și de 

deciziile pe care le va lua Comisia Europeană. 

Astăzi, mai mult sau mai puțin, prin Ordonanța de Urgență pe energie, în România există în practică un sistem similar 

cu norma de bază a pieței reglementate: consumatorul final plătește un preț fixat printr-o lege. Tarifele pentru electricitate și 

gaz sunt plafonate, până în august 2023. Aceasta este o măsură care protejează consumatorii de fluctuațiile majore ale 

prețurilor energiei de pe piețele internaționale. Astfel, guvernul ia de pe umerii cetățenilor și a firmelor greaua povară a unor 

facturi mai mari la gaz și electricitate. Oamenii plătesc mai puțin, iar companiile au o predictibilitate a prețurilor. Bineînțeles, 

toate aceste măsuri pot beneficia de îmbunătățiri, iar Partidul Național Liberal este deschis tuturor sugestiilor care vor veni 

dinspre spectrul politic sau academic. Este foarte important să ținem cont de părerile specialiștilor în domeniu, pentru că numai 
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astfel putem fundamenta cele mai bune măsuri. PSD, la fel ca UDMR, a fost parte la toate deciziile care privesc domeniul 

energetic, implicit la scrierea și modificarea ordonanței pe energie. Vom continua să discutăm în interiorul coaliției și să ne 

asumăm cu toții deciziile acestei guvernări, care urmărește stric interesul românilor. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Marian Crușoveanu 

*** 
 

România – Comisia Europeană: Acord de parteneriat 2021-2027 
 

În perioada 2014-2020, în cadrul Politicii de Coeziune, România a beneficiat de aproximativ 23 miliarde de euro 

(Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European). Printre programele principale care 

au fost finanțate se numără Programul Operațional Regional, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional 

Infrastructura Mare, Programul Operațional Asistență Tehnică, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional 

Capacitate Administrativă.  

La începutul lunii octombrie a fost semnat Acordul de Parteneriat între Guvernul României și Comisia Europeană, 

Acord prin care vor fi investiți în România, în perioada 2021-2027, 43 miliarde euro din Politica de Coeziune, constituită din 

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziție 

Justă, Fondul European pentru Afaceri Maritime.  

Acordul aduce în vedere importanța dezvoltării și a competitivității economiei, precum și aspecte ce țin de tranziția 

verde și digitală. De asemenea, Politica de Coeziune cuprinde și proiecte de investiții ce țin de modernizarea sistemului de 

sănătate, dezvoltarea infrastructurii de transport, precum și combaterea sărăciei și ocuparea forței de muncă.  

Prin urmare, fondurile puse la dispoziție în perioada 2021-2027 vor oferi oportunitatea de a securiza finanțarea 

dezvoltării și calității marilor servicii publice. Până acum s-a stabilit calendarul lansării pentru apelurile de proiecte, astfel că 

ghidurile solicitantului destinate fiecărui program finanțat vor fi publicate în dezbatere, iar apelurile de proiecte vor fi lansate 

până la sfârșitul anului 2023.  

Mai mult, separat de Acordul de Parteneriat, România a transmis Comisiei Europene cele 16 programe operaționale 

legate de Politica de Coeziune pentru perioada 2021-2027 și a fost deja aprobat în luna august Programul Operațional 

Asistență Tehnică. Celelalte programe depuse, precum Programul Transport, Programul Dezvoltare Durabilă, Programul 

Incluziune și Demnitate Socială, Programul Educație și Ocupare, Programul Sănătate, Programul Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare și Programul Tranziție Justă au primit observații din partea structurilor Comisiei și se 

află în analiză și revizuire, obiectivul principal fiind acela de a de a obține aprobarea acestora până la sfârșitul anului în curs.  

Astfel, pentru perioada 2021-2027, Politica de Coeziune va susține mai ales investițiile publice aferente obiectivelor de 

tranziție ecologică și digitală, „O Europă mai inteligentă”, „O Europă mai ecologică”, „O Europă mai conectată”, „O Europă 

mai socială”, „O Europă mai aproape de cetățeni”, prin sprijinirea proiectelor de investiții ce își asumă dezvoltarea și 

modernizarea domeniilor de o importanță majoră națională.  

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

*** 

Degeaba investim în infrastructura școlară dacă nu ducem toți copiii la școală! 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor, 

Nu cu mulți ani în urmă ni s-ar fi părut imposibil să facem cumpărături cu ajutorul calculatorului sau chiar al telefonului, 

să plătim facturi cu instrumente electronice sau să comunicăm video în interes personal sau profesional. Astăzi, aceste lucruri 

sunt posibile, iar progresul tehnologic ne-a ajutat să creștem calitatea vieții, să diminuăm unele costuri și să câștigăm timp 

prețios. Din păcate, acest salt tehnologic nu a pătruns, așa cum ne-am fi dorit, și în serviciile publice. Apariția ghișeului 

electronic, a platformelor de achiziții online ar fi trebuit să determine statul român să generalizeze digitalizarea administrației 

și a serviciilor furnizate de aceasta. Deși suntem apreciați la nivel internațional ca țara celor mai iscusiți specialiști în 

tehnologia informației, avem foarte multe de recuperat chiar în acest domeniu.    

Stimați colegi, 
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Digitalizarea este extrem de utilă și când vizează serviciile unei primării, aflată aproape de casa ta. Cât de utilă ar fi 

aceasta dacă ar fi și la nivelul secțiilor consulare, care, de regulă, sunt la zeci și sute de km distanță de reședința sau domiciliul 

românilor stabiliți în străinătate. Pentru o adeverință sau un atestat, pentru o simplă programare, unii români trebuie să meargă 

sute de km, să aștepte cu orele și, dacă au noroc, își rezolvă și problema. Toate aceste chinuri la care sunt supuși cetățenii 

statului român ar putea fi spulberate prin digitalizarea celei mai mari părți a activității secțiilor consulare. 

Stimați colegi, 

Mult timp s-a invocat faptul că nu avem resurse financiare pentru a moderniza și informatiza secțiile consulare. Mult 

timp s-a spus că nu există voință politică. Acum, avem și resurse financiare asigurate din fonduri nerambursabile și avem și 

voință politică totală în actuala coaliție de guvernare, precum și un ministru al digitalizării care susține cu toată forța acest 

proces. Este motivul pentru care am elaborat și voi înainta Parlamentului o propunere legislativă pentru digitalizarea unor 

servicii consulare ale statului român. Îi invit pe toți cei care sunt dispuși să o susțină să se alăture acestui demers, pentru că 

această reformă va avea un impact pozitiv uriaș pentru milioane de români din diaspora.   

Vă mulțumesc, 

Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 

Declarație politică 

Stimați colegi, 

Astăzi, la împlinirea a doi ani de mandat al conducerii liberale a Consiliului Județean Iași, rememorez momentele din 

2020, când ieșenii de bună credință au arătat că vremea promisiunilor au trecut și este timpul pentru fapte. La Consiliul 

Județean Iași s-a format o echipă profesionistă, serioasă și implicată, dar mai ales foarte tânără, având în spate o majoritate în 

plen care sprijină proiectele executivului. 

Astăzi, este imposibil să mergem prin județul Iași și să nu vedem măcar o parte a muncii pe care conducerea CJ Iași, cu 

girul deliberativului, a realizat-o în acești doi ani de mandat. 

Fie că vorbim de Aeroportul Internațional Iași – care la finalul anului 2023 va deveni al doilea cel mai mare aeroport din 

România după Otopeni, de asfaltarea drumurilor județene, și mă refer aici la unul din cele mai importante proiecte rutiere de 

interes județean – Axa Strategică 1 Iași – Suceava sau la centura ușoară de ocolire a municipiului Iași, de parcul industrial de 

la Lețcani aflat în plin proces de construcție, Institutul de Boli Cardiovasculare de la Miroslava, reabilitarea integrală a 

Spitalului de copii "Sf. Maria", noua unitate UPU, investiția în viitorul spital de boli respiratorii, investițiile în spitalul de 

Neurochirurgie, extinderea lucrărilor de apă și canalizare, de gaze naturale, dar nu în ultimul rând, energia și celeritatea de care 

conducerea CJ Iași a dat dovadă în procesul marilor proiecte ale Iașului, cum sunt autostrăzile A7 și A8, Spitalul Regional de 

Urgență, sediu nou pentru Opera Națională Iași și reabilitarea Filarmonici Moldova Iași, acestea reprezintă o realitate ce nu 

poate fi negată. Implementăm la Iași cel mai mare proiect de infrastructură de apă și canalizare din România, de peste 500 

milioane de euro. 

De asemenea, investițiile în cultură au luat un avânt important, reabilitarea Bojdeucii lui Ion Creanga, a muzeului 

Nicolae Gane, finalizarea reabilitării Casei Pogor, iar următorul pe lista reabilitării integrale va fi Teatrul de Copii 

"Luceafărul". Finalizarea Casei Muzeelor a dat Iașului o nouă și prestigioasă instituție care, pe lângă celelalte muzee, cel al 

Pogromului a dat șansa nouă, celor care discutam în acest domeniu cu partenerii americani și europeni, să spunem că ceea ce a 

făcut această administrație la Iasi nu a făcut nimeni în 30 de ani. Să marcheze definitiv oficial prezervarea memoriei victimelor 

Pogromului de la Iași. 

Ma bucur că relația cu Moldova a beneficiat de o atenție deosebită. Restartul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, forumurile 

și conferințele contribuie la apropierea definitivă a Republicii Moldova și a reformei administrației de acolo. 

Toate acestea reprezintă realitatea de astăzi, o realitate în care lucrurile se mișcă repede și bine în județul Iași. Sunt 

convins că peste încă doi ani, administrația județeană va reuși să demonstreze ieșenilor că a meritat încrederea lor și este 

pregătită să o facă pentru mulți ani de acum înainte. 

Deputat 

Alexandru Muraru 

*** 
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România devine un hub energetic european 

Dragi colegi,  

Criza energetică provocată în urma deciziei Federației Ruse de a invada Ucraina a avut potențialul de a paraliza Europa. 

Prin bunăvoință, dezbateri aprinse și eforturi comune, Uniunea Europeană a adopat decizii care să favorizeze obținerea 

independenței față de gazul rusesc pentru cât mai multe state europene. Executivul European, pe lângă construirea unei 

strategii privind reducerea cererii de gaze și de energie electrică,  redistribuirea profiturilor exagerate din sectorul energetic și 

stocarea gazelor, a trebuit să vină cu măsuri pentru a menține UE pe parcursul aferent tranziției către energia verde. Am fost 

forțați de circumstanțe speciale să implementăm un program care necesită în mod normal mai multe etape, de aceea înțelegem 

șocul resimțit de cetățeni și îngrijorarea cu privire la creșterea prețurilor la energie. Au existat voci care au criticat dur 

pachetele de sancțiuni aplicate Moscovei întrucât au produs anumite efecte economice, însă trebuie să ne reamintim că nu 

putem tolera atrocitățile comise de regimul lui Vladimir Putin și nici nu putem închide ochii în fața încălcării dreptului 

internațional. Conducătorul rus folosește șantajul nuclear pentru a genera panică, șantajul energetic pentru a destabiliza piața și 

fake news pentru a induce în eroare organele decizionale din Ucraina. Răspunsul nostru trebuie să fie mai unit și mai amplu ca 

niciodată.  

Summitul Consiliului European care a avut loc între 20-21 octombrie reafirmă obiectivele blocului comunitar în această 

perioadă, printre care se numără în special descurajarea comportamentului Federației Ruse, acțiunile sale la centrala nucleară 

de la Zaporijia, anexarea ilegală a regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson și crimele de război comise împotriva 

poporului ucrainean.  

Culoarele de solidaritate UE-Ucraina vor fi menținute în continuare, permițând exportul de volume semnificative din 

recoltele, produsele agricole și îngrășămintele ucrainene către țările importatoare. Consiliul a urgentat adoptarea unor măsuri 

suplimentare precum achiziții voluntare în comun de gaze, o nouă valoare de referință complementară, până la începutul anului 

2023, un cadru temporar al UE pentru a plafona prețul gazelor în producția de energie electrică, intensificarea eforturilor de 

economisire a energiei, după cum se arată în concluziile summitului.  

Pe lângă implicarea la nivel european și solidaritatea față de situația refugiaților care fug din calea războiului și a 

cetățenilor ruși care nu vor să se alăture scopurilor imperialiste ale lui Vladimir Putin, România întreprinde bilateral acțiuni 

pentru a crea noi coridoare de transport de energie. Săptămâna trecută au fost puse bazele unui astfel de coridor între Marea 

Caspică și Marea Neagră, ce are rolul de a transporta gaze din țara noastră către restul Europei. Memorandumul 

semnat de către compania azeră Socar și compania românească Romgaz stipulează explorarea oportunităților de dezvoltare în 

comun a unui proiect de gaze naturale lichefiate la Marea Neagră. Mai mult decât atât, proiectul ar cuprinde un terminal de 

lichefiere a gazelor naturale şi un terminal de regazeificare, dar și alte instalații și facilități necesare pentru a facilita transportul 

de gaze din regiunea Mării Caspice în România. Prin astfel de inițiative, România are potențialul de a deveni un adevărat hub 

energetic, atât în ceea ce privește energia, cât și gazele naturale.  

Am dovedit de mai multe ori până acum elementele unei guvernări strategice, care are perspectivă și transformă 

situațiile de criză în oportunități pentru dezvoltare. Vom continua să aplicăm aceleași principii și să lucrăm pentru un viitor 

prosper în care nici un agent extern nu va mai putea șantaja statele democratice ale Uniunii Europene.  

Vă mulţumesc!      

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Rolul esențial al României în noua configurație geopolitică, geostrategică și de securitate a Europei 
 

Marea Neagră avea imperioasă nevoie de o strategie de securitate distinctă, care să răspundă ferm și eficient noilor 

provocări apărute odată cu invazia armată a Federației Ruse în Ucraina. În acest sens, Guvernul condus de premierul liberal 

Nicolae Ciucă, are în plină desfășurare inițierea unei strategii naționale pentru regiunea Mării Negre, mai ales că, la cererea 

țării noastre, Uniunea Europeană și-a recalibrat optica abordării problematicii maritime.   

În ultimele opt luni, România și-a demonstrat reziliența și solidaritatea în ceea ce privește efectele agresiunii la adresa 

Ucrainei, derulată atât de aproape de granițele noaste, atât ca stat riveran Mării Negre, cât și ca țara din Uniunea Europeană cu 

cea mai extinsă graniță cu Ucraina.  

Deciziile guvernamentale principiale au certificat maturitatea instituțională și umană a României, atât la nivel 

guvernamental, cât și prin societatea civilă. 
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Țara noastră a reușit să se achite cu brio nu doar de problemele legate de gestionarea crizei refugiaților, ci și în rolurile 

cheie avute în porturile Constanța și Galați, unde au fost consolidate liniile de aprovizionare în vederea derulării exporturilor 

de cereale provenite din țara vecină. 

În același timp, România a susținut și  promovat constant inițiativele privind consolidarea transatlantică, fapt ce a 

contribuit la întărirea capacității noastre de reacție.  

Nu în ultimul rând, în baza Parteneriatul Strategic cu SUA, s-a inițiat un nou proiect de strategie dedicat Mării Negre, 

beneficiind de susținerea puternică a  Congresul SUA. 

Este extrem de importantă conștientizarea mizei pe care statul nostru o are în regiunea Mării Negre, nu doar din 

perspectiva securității militare, cât mai ales din perspectiva geopolitică. Avem oportunități concrete de a rezolva pozitiv 

aspectele de care suntem responsabili, atât pe planul securității și diversificării energetice, cât și în ceea ce privește siguranța 

lanțurilor de aprovizionare, infrastructură, inter-conectivitate, securitate cibernetică. 

Statuarea Mării Negre în cadrul unei strategii naționale distincte este justificată, la cel mai înalt nivel, mai ales în sfera 

securității maritime, axată pe libertatea de circulație, de navigație, precum și de libertatea comerțului.  

În paralel, România dorește intensificarea integrării europene a țărilor de pe Platforma Parteneriatului Estic, supuse 

amenințărilor uneori directe, din partea Rusiei, în scopul susținerii acestora pe acest drum ireversibil. Aderarea acestor state va 

consolida influența politică a Uniunii Europene și a NATO, precum și stabilitatea și securitatea în regiunea Mării Negre. 

În concluzie, România are în acest moment un rol esențial în noua configurație geopolitică, geostrategică și de securitate 

a Europei, fapt ce presupune atât o misiune dificilă, delicată, dar și o responsabilitate uriașă, de care sunt convinsă că ne vom 

achita cu succes în viitorul apropiat.  

Deputat 

Maria Stoian 

*** 

 

 

➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Situația barajului Mihăileni 

Stimate domnule ministru, 

În luna martie a acestui an, după 35 de ani de așteptare, au fost recepționate ultimele lucrări la barajul Mihăileni de pe 

Crișul Alb. La scurt timp, organizația neguvernamentală Declic a chemat în instanță Apele Române și a obținut, la Tribunalul 

Cluj, atât suspendarea continuării lucrărilor la Acumularea Mihăileni, cât şi suspendarea efectelor hotărârii de Guvern prin 

care, în luna mai 2022, a fost aprobată exproprierea unor suprafeţe de teren ale localnicilor pentru a se putea derula amenajarea 

lacului de acumulare. Având în vedere importanța deosebită a barajului Mihăileni și timpul lung pe care l-am așteptat cu toții 

ca această construcție să fie finalizată, doresc să vă întreb, domnule ministru, următoarele: 

• Care este stadiul actual al litigiului care privește lucrările de la barajul Mihăileni? 

• Când estimați deblocarea situației pentru a se putea continua cu procedurile de expropriere? 

• Dat fiind acest blocaj, cum estimați șansele ca proiectul să fie finalizat și operaționalizat? 

Menționez că solicit răspuns scris. 

Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Vetuța Stănescu 

*** 

 

 

 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 30 - 2022  
Săptămâna 24 – 28 octombrie 2022  

 

 

65 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila,  ministrul Sănătății 
 

Rectificarea bugetară Ministerul Sănătății 

Stimate domnule ministru, 

Din informațiile furnizate de către unitățile sanitare, bugetul aprobat pentru Titlul II Bunuri Materiale și Sevicii este cu 

15% (unitățile aflate sub administrare teritorială) și pâna la 30% ( unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății) mai mic 

față de bugetul anului trecut. 

Având în vedere această situație, vă rog să imi comunicați strategia dumneavoastră în vederea asigurării bugetelor 

necesare pentru buna funcționare a unităților sanitare în trimestrul IV al anului 2022. Cum intenționați să asigurați sumele 

necesare pentru acoperirea deficitului de finanțare la nivelul unităților menționate , în special pentru Titlul II Bunuri și 

Servicii? 

De asemenea, vă rog sa-mi comunicați care este suma care a fost aprobată la ultima rectificare de buget din anul 2022 

pentru unitățile /compartimentele de primire urgențe pentru Titlul I Cheltuieli de Personal și respectiv Titlul II Bunuri 

Materiale și Sevicii, defalcate pe unitățile din subordinea Ministerului Sănătății, respectiv a celor din subordinea autorităților 

locale? 

Solicit răspunsul în scris.        Deputat 

Vă mulţumesc.            Cristina Vecerdi 

*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Vize pentru Kosovo 

Stimate domnule ministru,  

În  2012 au fost lansate discuții cu privire la liberalizarea vizelor pentru locuitorii din provincia Kosovo. De curând, 

Comisia Europeană a revenit asupra acestei chestiuni, iar propunerea urmează a fi discutată de către statele membre ale 

Uniunii Europene, fiind nevoie de un vot unanim pentru a fi adoptată.  

În cadrul unei reuniuni la nivel tehnic a Consiliului, reprezentanții Franței au cerut ca liberalizarea vizelor pentru 

Kosovo să fie legată de funcționarea Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS). Trebuie 

subliniat faptul că Franța face parte dintre statele care au blocat în mod repetat adoptarea unei decizii asupra liberalizării 

vizelor pentru Kosovo. Republica Cehă, în calitate de deținătoare a președinției Consiliului UE, speră la un acord până în luna 

decembrie, însă acest lucru este puțin probabil având în vedere că mai multe state membre – printre care Franța, Suedia, 

Belgia, Olanda și Spania – au cerut garanții suplimentare de securitate, conform informațiilor apărute în spațiul public.  

Țara noastră încă analizează poziția față de o potențială decizie de liberalizare a vizelor pentru Kosovo. Acordarea unui 

vot afirmativ este strâns legată de respectarea neutralității Uniunii Europene față de statutul provinciei.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  

1. Există și alte motive de reținere pentru România, în afara neutralității UE față de statutul provinciei Kosovo?  

2. Când credeți că ar putea fi adoptată o decizie? 

Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 

*** 

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

 

Platformă IT pentru schimburi de informații între investitori-administrația publică 
 

Stimate domnule ministru,  

În cursul săptămânii trecute a fost adoptată OUG care stabilește cadrul juridic în vederea acordării unei licențe 

industriale unice. Totodată, sunt simplificate și procedurile de emitere a licențelor, avizelor, autorizațiilor, acordurilor 

și permiselor necesare desfășurării unei activități industriale. Există două avantaje notabile pentru antreprenori. Mai 

întâi, este vorba despre crearea unui singur punct de contact între cei care vor sa întemeieze o fabrică în România și 

administrația publică, birocrația fiind redusă radical întrucât toate documentele și schimburile de informații vor avea loc printr-

un punct unic. Apoi, conform declarațiilor făcute de către președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu, după 

aproximativ un an va fi dată în funcțiune o platformă electronică ce va facilita acest schimb de informații.  
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Ar fi vorba inclusiv de o posibilă simulare de licență. Investitorii care vor să creeze o fabrică se vor putea familiariza de 

dinainte cu documentele cu care vor trebui să se prezinte, cu instituțiile responsabile și durata estimată a obținerii avizelor.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  

1. Ar putea fi gata platforma mai devreme de un an? 

2. În afară de facilitățile menționate, ar putea fi incluse și alte servicii pe care utilizatorii să le poată accesa?  

Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 

*** 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Aderarea României la Schengen 

Stimate domnule ministru,  

Săptămâna trecută a fost votată o rezoluție în Parlamentul European pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul 

Schengen, unde o majoritate covârșitoare (547 de voturi pentru, 49 împotrivă și 43 abțineri) și-a exprimat acordul, susținând că 

țara noastră îndeplinește criteriile de aderare de peste 11 ani. A fost recunoscut faptul că atât zona Schengen, cât și întreaga 

Uniune Europeană s-ar bucura de securitate sporită din momentul în care România ar intra în spațiul de liberă circulație. Este 

vorba mai ales de solidaritatea de care România a dat dovadă față de refugiații războiului din Ucraina și de abilitatea sa de a 

securiza frontiera de est a Uniunii Europene în momente extrem de dificile.  

Aderarea României la Schengen ar aduce beneficii economice țării noastre – în principiu printr-un  potențial suplimentar 

de creștere și o integrare mai eficientă în lanțurile de aprovizionare europene – și ar contribui la prosperitatea zonei de liberă 

circulație, conform declarațiilor făcute de Camera de Comerț Olandezo-Română. Cu toate acestea, Parlamentul Olandei a 

adoptat o rezoluție prin care este stipulat faptul că Țările de Jos nu ar trebui să voteze pentru aderarea României și Bulgariei la 

Schengen.  

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  

1. Cu ce procent ar putea crește economia României din momentul aderării la Schengen? 

2. Considerați că decizia Parlamentului Olandei este întemeiată?  

Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 

*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Plafonarea prețului la energie 

Stimate domnule ministru,  

Conform informațiilor apărute în spațiul public, Comisia Europeană s-a angajat să  propună un „coridor dinamic 

temporar” referitor la prețul gazelor naturale, ca măsură de combatere a crizei energetice curente. Ar fi setate limite obligatorii 

legate de nivelul la care preţurile traderilor pot fluctua într-o singură zi, indică Agerpress.  

Între 20-21 octombrie a avut loc la Bruxelles summitul șefilor de stat și guvern ai UE, în care a fost discutată cu 

prioritate situația energetică a Europei, respectiv impactul războiului din Ucraina asupra diverselor domenii-cheie. S-a vorbit și 

despre finanțarea potențialelor măsuri privind preţul la gaz şi a pachetelor de ajutor pentru agenții comerciali afectați de criză, 

dar și pentru populație. State precum Italia au susținut combaterea crizei prin adoptarea unei strategii similare cu cea aplicată 

în timpul pandemiei, respectiv împrumuturi colective. Alte state susțin plafonarea prețului la gaz, în timp ce Germania și 

Olanda, de exemplu, nu sunt încă convinse că ar fi cea mai bună abordare cu toate că limitarea preţurilor la vânzările en gros 

de gaz ar fi implementată numai ca ultimă soluţie. Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  

1. Prevedeți un consens la nivel european cu privire la o potențială plafonare?   

2. Care considerați că sunt cele mai bune scenarii de finanțare a măsurilor privind preţul la gaz şi a  

pachetelor de ajutor?  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 

Cu deosebită stimă,        Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Situația infecțiilor nosocomiale din țară 

Stimate domnule ministru,  

În urma evenimentelor tragice de la secția ATI a Spitalului Judeţean Târgu Mureş - cinci pacienți care au 

contractat infecţii cu bacterii rezistente la antibiotice și-au pierdut viața- secția a fost închisă.  

Primul-ministru, Nicolae Ciucă, a cerut în acest context situația infecțiilor nosocomiale de la nivel național, 

regional și local și concluziile aferente pentru a identifica problemele recurente de la nivelul sistemului de sănătate și a 

preveni repetarea unor astfel de situații în viitor. Totodată, șeful Guvernului a solicitat doamnei secretar de stat 

Adriana Pistol și Miniserului compunerea unui plan de acțiune cât mai curând la nivelul întregii țări care să se 

focuseze exclusiv asupra combaterii infecțiilor nosocomiale în spitale.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  

1. Care este situația infecțiilor nosocomiale în Spitalul Județean Neamț?  

2. Ce trenduri au fost observate la nivelul județului Neamț în ultimii ani? 

Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Dosare de finanțare în cadrul PNNR 

Stimate domnule ministru, 

Conform comunicării publice, echipa Ministerului Sănătății a evaluat 1.200 de dosare de finanțare din cele 1.887 depuse 

de medicii de familie în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 1000 dintre acestea fiind deja aprobate pentru 

finanțare. 

Astfel, proiectele din cadrul PNRR dedicate medicilor de familie au un buget total de 180.450.000 € (fără TVA) și se 

realizează prin 2 metode: 

1. Listă preselectată - alocare de 135.337.500 € (fără TVA) prin care se vor finanța 2.250 de asocieri/cabinete de medici 

de familie.  

2. Apel necompetitiv - alocare de 45.112.500 € (fără TVA) pentru un apel de proiecte care se va derula având la bază 

principiul: „primul venit – primul servit” pentru finanțarea a 750 de asocieri/cabinete de medici de familie. 

În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este situația înregistrată la nivelul cabinetelor de 

medicină de familie din județul Suceava în ceea ce privește dosarele de finanțare depuse în cadrul PNNR ? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Cu stimă,         Deputat 

Angelica Fădor 

*** 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Accesul localităților din zona rurală a județului Teleorman la reţelele de distribuţie a apei şi de canalizare 
 

Stimate domnule ministru, 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) prevede o serie de facilităţi în ceea ce priveşte serviciile de bază şi 

reînnoirea satelor românești. Potrivit PNDR, zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere 

economic, social, dar și al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și umane pe care le deţin. 

Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre 

zonele rurale şi zonele urbane din România, reprentând o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice a 

zonelor rurale. 

Accesul localităților din zona rurală la reţelele de distribuţie a apei şi de canalizare este în continuare redus, mult sub 

media europeană. Chiar dacă, în ultimii ani, infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu apă și infrastructura 

de canalizare) a fost susținută atât din bugetul de stat, cât și din fonduri europene, aceasta este încă subdezvoltată, împiedicând 

creșterea economică și ocuparea forței de muncă. 
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Având în vedere solicitările existente pentru realizarea acestor investiţii, vă întreb respectuos: 

1. Analizați varianta în care cetăţenii din zonele rurale să contribuie la proiectele de investiţii în rețelele de apă și 

canalizare, având în vedere faptul că multe autorităţi locale din țară nu dispun de fondurile necesare unei investiţii integrate? 

2. Ce ar trebui să întreprindă concret primarii care doresc să fie cuprinşi în această măsură a PNDR? 

3. Care este situația actuală a accesului localităților din zona rurală a județului Teleorman la reţelele de distribuţie a apei 

şi de canalizare? 

Solicit răspuns scris.         Deputat  

Maria Stoian 

*** 

Adresată domnului  Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Situaţia funcționării Stației de sortare din comuna Nanov, județul Teleorman 

Stimate domnule ministru, 

Vă supun atenției, spre știință și competentă rezolvare, petiția domnului Marian Stoian, domiciliat în comuna Nanov, str. 

Dunării, nr. 334, județul Teleorman. 

„Doresc să vă aduc la cunoștință că Stația de sortare agregate de balastru a funcționat din anul 1978 până în august 

2010, funcționând prin cădere și spălare, nu prin vibrație. Societatea comercială Ningel Trans SRL a pornit activitatea ilegal, în 

anul 2015, iar în anul 2018 a cumpărat legal două hectare, prelungind astfel Stația de sortare până la râul Vedea. Am sesizat 

organele abilitate, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman și Garda Națională de Mediu-Comisariatul General 

al județului Teleorman, acestea au făcut verificări, dar fără niciun rezultat. Vă rog să solicitați o expertiză pentru măsurarea 

vibrațiilor în vecinătatea punctului de lucru, deoarece viața de zi cu zi a localnicilor este perturbată de aceste mașinării, care, 

prin vibrațiile lor, ne fac viața un calvar”, se arată în memoriul transmis dumneavoastră, prin intermediul meu, de către Marian 

Stoian. 

Din verificările efectuate de comisarii Gărzii de Mediu Teleorman rezultă că societatea în cauză nici măcar nu deține 

autorizație de mediu în vederea funcționării. 

Având în vedere situația prezentată, vă solicit un punct de vedere în legătură cu memoriul petentului și, de asemenea, să 

îmi transmiteți opinia instituțiilor abilitate din subordinea MMAP în ceea ce privește continuarea activității acestei societăți. 

Solicit răspuns scris.        Deputat 

Maria Stoian 

*** 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul interimar al Apărării Naționale  
 

Solicitare de informații cu privire la dinamica personalului militar activ 

Stimate domnule ministru, 

Din păcate, atracția tinerilor români pentru o carieră militară a scăzut în mod constant în ultimii ani. De asemenea, 

politica de salarizare nestimulativă pentru militarii profesioniști, inclusiv pentru cei care au participat în teatre de operațiuni 

militare alături de partenerii euro-atlantici, îi determină pe tot mai mulți să iasă din sistem, inclusiv prin demisie. Având în 

vedere contextul politico-militar din regiune și necesitate asigurării unei armate competitive de profesioniști, vă solicit, 

domnule ministru, următoarele informații: 

- Câți militari români au părăsit sistemul prin demisie în anul 2021 și în primele 10 luni ale anului 2022? Solicit o 

situație defalcată pe fiecare an. 

- Câți militari români au părăsit sistemul prin pensionare în anul 2021, precum și în primele 10 luni ale anului 2022, 

imediat ce au îndeplinit condițiile legale de pensionare? Solicit o situație defalcată pe fiecare an. 

- Chiar dacă demisia este un act unilateral de voință, vă rog să precizați dacă ați dispus evaluări cu privire la motivele 

părăsirii sistemului militar? 

- Care este deficitul de personal pe care l-a înregistrat Armata Română la data de 15 octombrie 2022 și ce măsuri de 

stimulare a tinerilor pentru a urma o carieră militară aveți în vedere să dispuneți, pe termen scurt? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

Cu înaltă apreciere,         Deputat 

Adrian-Felician Cozma 

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

 

Instituirea obligativității monitorizării prin GPS a autovehiculelor aflate la dispoziția  

administrației publice centrale/locale 

Stimate domnule ministru, 

Un obiectiv important pe care trebuie să îl îndeplinim, în cadrul reformelor structurale asumate de actuala coaliție de 

guvernare, este acela al eficientizării utilizării resurselor financiare din sectorul public. În timp ce unele administrații publice 

centrale/locale pot fi date ca exemple de bune-practici, în multe situații se înregistrează încă foarte multă risipă bugetară.  

Spre exemplu, administrații publice locale din Arad sau Argeș au implementat sisteme de monitorizare prin GPS a 

autovehiculelor aflate în patrimoniul/la dispoziția administrațiilor locale, fiind înlocuite fișele fizice de deplasare 

completate/justificate de către conducătorii auto. Numai prin această măsură, administrațiile publice locale au constatat 

economii de mii de litri de carburant în numai o lună, costuri mult mai mici pentru întreținerea autovehiculelor și economii la 

nivelul zecilor de mii lei pentru bugetele locale.  

 Având în vedere costurile foarte mici pe care le presupune generalizarea monitorizării GPS a autovehiculelor susținute 

din fonduri publice, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

- În condițiile în care unele administrații publice fac risipă, dar solicită sume pentru echilibrarea bugetelor locale de la 

Guvern, vă rog să precizați ce măsuri aveți în vedere, începând cu anul 2023, pentru eficientizarea cheltuielilor publice din 

administrația publică locală/centrală. 

- Vă rog să precizați dacă aveți în vedere ca, prin utilizarea resurselor financiare nerambursabile, să dispuneți 

generalizarea monitorizării GPS a autovehiculele din domeniul public (cu excepția celor din domeniile: ordine publică, 

securității naționale și apărării) ? 

Solicit formularea răspunsului în scris.       Deputat 

Cu înaltă apreciere,      Adrian-Felician Cozma 

*** 

 

Adresată  domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

  

Dotarea secțiilor de neonatologie cu aparatură și echipamente moderne 

Stimate domnule ministru, 

În condițiile în care România alocă din bugetul național credite bugetare tot mai mari de la un an la altul și în contextul 

în care prin Planul Național de Redresare și Reziliență ori prin cadrul bugetar multianual 2014-2021 încă mai există fonduri 

nerambursabile neutilizate la nivelul miliardelor de euro, este de neconceput ca organizații neguvernamentale precum ”Salvați 

copiii” să strângă donații pentru a echipa secțiile de neonatologie cu incubatoare pentru născuții prematur sau alte echipamente 

necesare în aceste secții.  

În acest sens, spitalele județene și cele aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sunt cel mai 

deficitar dotate cu echipamente necesare asistenței pentru nou-născuți. Așadar, având în vedere faptul că finanțarea dotării 

secțiilor de neonatologie nu reprezintă o problemă de actualitate, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

- Solicit detalii privind programul de dotări ale secțiilor de neonatologie din spitalele publice din România pentru 

perioada 2022-2026. 

- Ce echipamente vor fi achiziționate și transmise secțiilor de neonatologie din spitalele publice din județul Satu Mare în 

perioada 2022-2026? 

- Solicit o evidență privind mortalitatea infantilă din România cauzată de lipsa de dotări din secțiile de neonatologie în 

perioada 2007-2022. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

Cu înaltă apreciere,         Deputat 

Adrian-Felician Cozma 

*** 
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Adresată  domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Identificarea de soluții privind arieratele Spitalului județean de urgență din Reșița – impact asupra cooperării 

transfrontaliere România - Republica Serbia 

  Stimate domnule ministru, 

 Spitalul județean de urgență din Reșița, județul Caraș-Severin, a acumulat în ultimii ani datorii generate de 

managementul deficitar, dar și de contextul pandemic și de majorarea substanțială a cheltuielilor cu utilitățile. Autoritățile 

administrației publice locale au încercat, însă, nu au identificat soluții la problemele financiare pe care le are spitalul, motiv 

pentru care este pusă în pericol atât îngrijirea pacienților din județ, cât și proiectele de colaborare transfrontalieră în domeniul 

sănătății dintre județele de Vest ale României și Republica Serbia (districtele populate cu români), proiecte derulate în cadrul 

Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia. 

Pentru că situația nu suferă niciun fel de amânare, vă solicit, domnule ministru să aduceți următoarele precizări: 

- În ce măsură este posibilă o eșalonare a datoriilor Spitalului județean de urgență din Reșița, cu garanții oferite din 

partea Guvernului României?  

- Aveți în vedere să propuneți modificări ale cadrului legislativ actual, astfel încât unitățile sanitare care înregistrează 

arierate să poată să continue/deruleze programe cu finanțare externă nerambursabilă? O asemnea soluție ar debloca programele 

de colaborare transfrontalieră dintre România și Republica Serbia. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă asigur de înalta mea apreciere,      Deputat 

Dumitru Rujan 

*** 

Adresată  doamnei Ligia Deca, ministrul Educației  
   

Solicitare de informații privind evoluția numărului de liceeni care optează pentru studii universitare în străinătate 
 

Stimată doamnă ministru, 

În primul rând, vreau să vă urez succes în îndeplinirea obiectivelor încă de la începutul unui mandat plin de provocări și 

de dificultăți asociate necesității realizării unor reforme structurale. În al doilea rând, în ultimii ani s-a intensificat dorința 

tinerilor absolvenți ai liceelor din România de a opta pentru continuarea studiilor în universități de prestigiu din străinătate, 

preponderent în Uniunea Europeană/Spațiul Economic European. 

Dorința tinerilor este de înțeles, în condițiile în care învățământul universitar european este conectat la piața muncii și 

asigură, în cele mai multe cazuri, locuri de muncă superioare la finalizarea studiilor universitare. De asemenea, universitățile 

europene țintesc studenții din România, prin organizarea de târguri și expoziții educaționale în țara noastră, în cadrul cărora, 

tinerii performanți sunt ofertați cu burse de studiu și oferte educaționale greu de refuzat. 

Având în vedere că tinerii reprezintă cea mai prețioasă resursă a României, iar unul dintre obiectivele viitoarelor 

reforme ar trebuie să-l reprezinte păstrarea lor în țară, vă solicit, doamnă ministru, următoarele informații: 

- În situația în care s-au realizat evaluări la nivelul Ministerul Educației, vă rog să precizați câți tineri români care au 

absolvit studiile liceale în România s-au înscris la studii universitare de licență/masterat/doctorat în unul dintre statele membre 

ale UE/SEE în ultimii 5 ani? 

- Câți absolvenți ai unor universități din străinătate au solicitat recunoașterea diplomelor obținute în străinătate în ultimii 

5 ani? 

- Ce măsuri stimulative aveți în vedere să implementați pentru tinerii absolvenți ai universităților din străinătate care ar 

fi dispuși să se întoarcă în România după finalizarea studiilor? 

Solicit formularea răspunsului în scris.  

Cu deosebită apreciere,         Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
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Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei  

 

Dezvoltarea unei industrii naționale în domeniul semiconductorilor 

 Stimate domnule ministru, 

 Blocajele apărute în aprovizionarea cu unele materii prime și materiale pun în reală dificultate activitatea unor fabrici 

din România. Spre exemplu, din cauza penuriei de semiconductori, producătorul de automobile Ford de la Craiova a fost 

nevoit în urmă cu câteva zile să suspende producția, iar angajații au fost trimiși în șomaj tehnic. Prin suspendarea producției, 

are de suferit nu numai producția companiei, ci și industria orizontală și bugetul general consolidat al statului român.  

 De la declanșarea pandemiei și apariția primelor blocaje apărute în aprovizionarea cu materii prime și materiale, 

majoritatea producătorilor occidentali au anunțat că vor aloca miliarde de euro pentru investiții de relocare a producției în 

Europa, statele din Europa de Est fiind prioritare. Având în vedere necesitatea strategică de a asigura industriei românești 

elementele esențiale în continuarea producției industriale, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- Ce demersuri ați întreprins pentru relocarea în România a unor companii care renunță sau diminuează producția din 

Asia și doresc să o relanseze în Europa de Est? 

- Ce măsuri de sprijin aveți în vedere pentru investitorii străini care ar fi interesați să construiască în România o fabrică 

pentru producția de semiconductori utilizați în industria producătoare de mașini?  

Solicit formularea răspunsului în scris.  

Cu deosebită apreciere,       Deputat 

Nicolae Giugea 

*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor   

 

Măsuri pentru asigurarea apei potabile în fântânile din județul Suceava 

Stimate domnule ministru,  

Potrivit celor mai recente informații apărute în spațiul public, ca urmare a publicării Raportului privind starea mediului 

pentru anul 2021, 82% dintre fântânile analizate la nivelul județului Suceava au fost identificate ca fiind neconforme din punct 

de vedere microbiologic. Cei mai mulți experți în sănătate publică apreciază că apa din fântânile sucevene este în relație 

directă cu starea de sănătate a populației, în județul Suceava fiind depistate în anul 2021 un număr total 1.691 de cazuri de boli 

infecţioase şi parazitare. Autoritățile administrației publice locale au luat deja măsuri concretizate în curățarea și dezinfectarea 

celei mai mari părți dintre fântâni. Cu toate acestea, rămâne însă de identificat cauza principală care determină alterarea 

calității apei din fântâni.  

Chiar dacă la nivelul județului Suceava proiectele de alimentare a gospodăriilor cu apă potabilă sunt în plină derulare 

sau au fost finalizate, riscurile ca populația să consume din fântânile cu apă nepotabilă se mențin, cei mai expuși fiind copiii și 

persoanele vârstnice. În acest sens, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:   

- Vă rog să precizați dacă ați dispus verificări pentru identificarea cauzelor care determină infestarea pânzelor freatice și 

alterarea calității apei din fântânile situate pe teritoriul județului Suceava. 

- Pe lângă măsurile deja implementate de către autoritățile administrației publice locale din județ, vă rog să precizați ce 

alte măsuri se impun, pe termen scurt și mediu, pentru creșterea siguranței utilizării apei din fântâni? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă asigur de înalta mea apreciere,       Deputat 

Ioan Balan 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 

 

➢ Declarații 

 

Pensiile contributive pot fi crescute cu 27%. Pensionarii români merită pensii decente! 

 

Stimate domnule/doamnă președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

Pensionarii români merită pensii decente! O pensie corectă, adaptată realităților socio-economice din România, nu este 

un favor, ci este o dovadă de respect pentru românii care au muncit o viață.  

Ceea ce nu spun, în aceste zile, politicienii din coaliția de guvernare este faptul că pensiile românilor pot fi crescute cu 

27%. Aceste calcule au fost realizate de specialiștii USR, care au concluzionat că această mărire poate fi susținută chiar acum 

de economia României.  

Coaliția sărăciei PSD - PNL amăgește, în schimb, pensionarii cu măriri care nici măcar nu acoperă inflația.  

În Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este trecută reforma pensiilor speciale și plafonul maxim de 9,4% 

din PIB, care poate fi alocat pentru fondul de pensii în România. 

Dacă ar fi să analizăm sistemul de pensii actual, observăm că avem două categorii: sistemul public format din Casa 

Națională de Pensii Publice și casele de pensii sectoriale (MAPN, MAI, SRI) și a doua categorie, sistemul neintegrat de pensii, 

respectiv Casa de Pensii a Avocaților, Casa de Pensii a Notarilor Publici și casele de pensii ale diverselor culte religioase (7 

culte religioase).  

Cum se calculează pensia contributivă? Numărul de puncte se obține din venitul brut lunar împărțit la venitul mediu brut 

comunicat de INS. Apoi, se calculează punctajul anual ca medie a celor lunare și se împarte numărul de ani de stagiu complet 

de cotizare (35 de ani) la suma punctajelor anuale. Rezultatul se înmulțește cu indicele de corecție – 1,41 și apoi se înmulțește 

cu valoarea punctului de pensie, care este în prezent 1586 de lei pentru a se obține pensia bazată pe contributivitate. 

Potrivit statisticilor Casei Naționale de Pensii Publice, în România avem 4,79 milioane pensionari, iar pensia medie este 

1735 de lei. Pensiile contributive reprezintă 7,42% din PIB-ul României, iar pensiile speciale reprezintă aproape 1% din PIB 

(aproximativ 2,5 miliarde de Euro anual).  

Până la procentul stabilit în PNRR de 9,4 din PIB rezultă că punctul de pensii poate crește până la 2000 lei. Această 

mărire, care ar însemna bani mai mulți pentru pensionarii români, se poate face chiar de mâine.  

PNL și PSD s-au întrecut pe rând în ultima perioadă în promisiuni față de pensionarii 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. De 

ce nu vrea actuala coaliție să mărească pensiile românilor? Pentru că pesediștilor și liberalilor le-ar rămâne prea puțini bani de 

furat sau pentru că vor să dea, pe rând, doar firimituri pensionarilor români în speranța că aceștia vor aprecia acest „favor” 

îndeajuns de mult încât să îi voteze la următoarele alegeri. Acestea sunt practicile demagogice și meschine ale coaliției sărăciei 

PNL- PSD. 

Deputat 

Beniamin Todosiu 

*** 
 

Românii, angajați sau pensionari, sunt tot mai sărăciți. 

 

Incompetența guvernului îi sărăcește pe români. Guvernul a provocat explozia facturilor la energie, o avalanșă de 

scumpiri și a dublat ratele. Românii asistă neputincioși la creșterea galopantă a cheltuielilor, în timp ce veniturile lor stagnează 

la nivelul de anul trecut sau chiar au scăzut.  

Stimați colegi de la PSD, PNL și UDMR, știți de unde știm lucrul acesta? Din discuții directe cu cetățenii.  

Când a fost ultima dată când ați ieșit să discutați cu votanții dumneavoastră? Probabil în campania electorală din 2020, 

când voiați votul lor. De atunci stați închiși într-un „buncăr”, deconectați de realitatea economică.  
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În ultimele luni am avut multe întâlniri cu cetățenii în București, dar și în alte județe precum  Călărași, Giurgiu și 

Vrancea. Toți mi-au spus că se simt mai săraci din cauza scumpirilor.  

Am întâlnit foarte mulți pensionari care se luptă să supraviețuiască de la o lună la alta.  

Da, domnilor guvernanți, SUPRAVIEȚUIASCĂ este cuvântul. Din 5 milioane de pensionari, 2 milioane câștigă o 

pensie sub 1000 lei pe lună. Iar pensia medie este de doar 1735 lei.  

Asta, în timp ce fostul parlamentar și politruc PSD, Valer Dorneanu, are o pensie specială de 41.000 lei pe lună. Și este doar 

un exemplu. 

Când vine vorba de mărirea pensiilor, Guvernul o dă din colț în colț. La finalul lunii august, PSD înainta un procent de 

10%. În septembrie, PNL declara că se pot mări pensiile cu 16%. 

Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis trebuie să crească pensiile cu 27%. Nu îi mai pot minți pe români că 

nu sunt bani. Bani sunt!  

Reformați pensiile speciale! Nu o spune doar USR, o spune acum și Banca Mondială. 

„Specialii” nu se vor mai putea pensiona înaintea altora. Trebuie să muncească și ei la fel ca toți românii.  

Nicio pensie specială nu trebuie să fie mai mare decât salariul câștigat în perioada de activitate.  

 Timp de 32 de ani, PSD, PNL și UDMR au susținut acest sistem inegal de pensii. Este momentul unei schimbări 

radicale.  

Din 2023, românii „ne-speciali” pot avea pensii cu 27% mai mari. Nu-i mai mințiți pe români că nu se poate și 

respectați PNRR.  

Deputat 

Denisa Neagu 

*** 

 

Programul Eficiență energetică în clădiri publice, total ineficient 

 

Prin acest program se finanțează lucrări de reabilitare termică a clădirilor și a sistemelor de încălzire a apei. Asta 

înseamnă inclusiv instalarea de panouri solare sau fotovoltaice și crearea unui sistem de management energetic integrat.  

Programul a atras doar 870 de cereri de finanțare. Asta înseamnă un dezinteres al administrațiilor publice locale pentru 

atragerea de fonduri nerambursabile.  

Majoritatea clădirilor în care funcționează acum instituțiile statului au fost construite înainte de 1989. Acum sunt 

ineficiente din punct de vedere energetic, ceea ce generează un consum ridicat de energie.  

Am vrut să văd care este situația la nivelul județului Mureș și dacă primăriile au solicitat fonduri din programul 

Eficiență energetică în clădiri publice sau dacă intenționează să aplice pentru alte fonduri nerambursabile similare.  

La începutul lunii august, am transmis o serie de întrebări către fiecare primărie din județ. Aproape trei luni mai târziu, 

am primit răspunsuri de la 6 primarii care au depus proiecte. 6 din 104.  

La Târgu Mureș s-a depus un singur proiect, pentru liceul Avram Iancu. Există intenția de a depune două noi alte 

proiecte, la următoarele runde de finanțare, pentru două școli gimnaziale. Este extrem de puțin pentru un municipiu, reședință 

de județ.  

Cinci primării mi-au comunicat că au depus proiecte, dar nu au primit nici un răspuns până acum. Asta deși dosarele 

trebuiau evaluate până la finalul lunii mai 2022. Sunt deja 5 luni de întârziere.  

Avem o situație generalizată la Ministerul Mediului, unde sunt nenumărate întârzieri pe mai multe programe.  

De exemplu, în programul Casa eficientă energetic, destinat persoanelor fizice, s-a suspendat temporar depunerea de noi 

solicitări în decembrie 2021, la începutul crizei energiei. Nici până în ziua de azi depunerea nu a fost reluată.  

Programul Casa Verde Fotovoltaice se mișcă extrem de greu. S-au depus peste 44.000 de cereri de finanțare și nu s-au 

analizat nici măcar 5000.  

Programul Rabla local, pentru mașinile mai vechi de 15 ani, a fost amânat de două ori în două luni de zile. Nu avem o 

garanție că va mai fi lansat anul acesta.   

Ministrul Tanczos Barna devine expert în blocarea sau amânarea programelor de finanțare pe bani europeni.  

Ministrul dă vina pe funcționari, adică pe angajații din subordine si pe cetateni. Nu își asumă sub nici o formă proasta 

funcționare Ministerului pe care-l conduce.  

Românii au nevoie de predictibilitate, mai ales acum în plină criză energetică și economică.  

Tanczos Barna trebuie să deblocheze urgent programele de mediu.  
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Dacă nu e în stare, să plece acasă.  

Tranziția verde și criza energetică nu pot aștepta ca ministrul să se trezească la realitate.  

 

Deputat 

Adrian Giurgiu 

*** 

 

Ajutor Minimis Apicultori 

 

Stimate domnule președinte, stimate colege și stimați colegi 

Doresc să atrag atenția astăzi, încă o dată, asupra unui domeniu în care fermierii români au nevoie urgent de măsuri de 

sprijin, măsuri care întârzie să apară.  

Apicultura este o ramură a agriculturii dar și una dintre cele mai vechi tradiții de la noi. Pe lângă valoarea produselor 

apicole, aceasta asigură creșterea productivității în sectorul vegetal și păstrarea biodiversității. 

Fenomenele hidrometeorologice nefavorabile din perioada martie-mai 2022, constând în secetă, grindină, ploi torențiale, 

vânt puternic și abaterile privind regimul de temperaturi și precipitații, atestate prin hărțile de monitorizare a climei elaborate 

de Administrația Națională de Meteorologie au generat insuficiența hranei pentru familiile de albine de pe întreg teritoriul 

României. Perioada pentru cules a fost restrânsă, cantitățile de polen și nectar mai mici, ceea ce a pus în pericol continuitatea 

ciclului de producție pentru apicultori.  

Astfel, pe data de 27 septembrie, am solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să ia măsurile necesare 

pentru acordarea ajutorului de minimis pentru producători și în anul 2022, așa cum s-a procedat și în anii anteriori, precum și 

pentru actualizarea cuantumul de 23,7 lei/familia de albine, ținând cont de situația economică actuală. 

Prin răspunsul său, ministerul de resort atestă faptul că este la curent cu situația descrisă, condițiile meteorologice 

nefavorabile din anul curent compromițând culesul de rapiță, salcâm, tei și floarea soarelui. Astfel, apicultorii au fost nevoiți să 

angajeze cheltuieli suplimentare în vederea supraviețuirii familiilor de albine.  

La momentul actual, conform celor declarate, Ministerul analizează posibilitatea acordării unei scheme de minimis în 

acest sens.  

Având în vedere faptul că suntem deja în prag de noiembrie, că perioada de consultare publică și implementare cauzează 

întârzierea plăților efective cu câteva luni față de momentul de față și faptul că apicultorii trebuie să se pregătească pentru 

iarnă, mulțumesc Ministerului Agriculturii pentru răspunsul și preocuparea sa față de apicultori dar insist ca măsurile necesare 

să fie luate cu celeritate. Altfel, pentru mulți dintre producători va fi deja, prea târziu!  

Aștept publicarea de urgență în consultare publică a Hotărârii de Guvern în acest sens și asigurarea resurselor necesare 

pentru susținerea apicultorilor români! 

Vă mulțumesc,         Deputat 

Daniel-Sorin Gheba 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Apicultura
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➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

  

Numirea unor manageri profesioniști în companiile de stat din domeniul transporturilor 

Stimate domnule ministru, 

În contextul în care, recent, judecătorii de la Tribunalul Timiș au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a 

directorului Direcției de Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi din CNAIR, Florea Dascălu, sub acuzarea de luare de mită 

și trafic de influență în formă continuată1 , precum și a lipsei unui management profesionist la nivelul companiilor din 

subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (situație determinată de numirile politice, pe perioadă limitată și fără 

concursuri), se poate constata că performanța acestor companii este sub așteptări. Mai mult, conducerea numită interimar în 

cadrul companiilor de stat este, de multe ori, reticentă în a începe măsuri curajoase de reforme sau proiecte pe termen mai lung 

și stagnează la apropierea expirării mandatului, neștiind dacă va prinde sau nu o prelungire. 

De aceea, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarele întrebări: 

● Ce acțiuni va întreprinde Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în contextul arestului preventiv al directorului 

Direcției de Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi din CNAIR? 

● Care este durata și calendarul organizării concursurilor în baza OUG 109/2011 pentru ocuparea funcțiilor de 

conducere la nivelul companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii? 

Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis în format electronic, la adresa: iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,    

Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

      În atenția Departamentului Consular al MAE  

 

Situația serviciilor consulare oferite de misiunile diplomatice și oficiile consulare (MD/OC) în 2022 
 

Stimate domnule ministru, 

Potrivit programului de guvernare pentru perioada 2021-2024,2 Ministerul Afacerilor Externe și-a asumat continuarea 

eforturilor de reformare a diplomației române pe criterii de eficiență. Iar unul din criteriile importante ale eficienței 

Ministerului se referă la simplificarea și facilitarea accesului cetățenilor la servicii consulare de calitate. 

De asemenea, articolul 17 din Constituția României face referire la obligația constituțională a statului român de a ocroti 

și de a oferi protecție și asistență cetățenilor români în străinătate.  

Având în vedere interesul public față de acest aspect, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarele întrebări: 

• Care este numărul total de servicii consulare oferite cetățenilor români de către misiunile diplomatice și oficiile 

consulare (MD/OC) din ianuarie 2022 și până în prezent? (date defalcate pe tipuri de servicii consulare și țări) 

• Care este numărul total de consulate itinerante organizate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada ianuarie 2022-

prezent? (date defalcate pe tipuri de servicii consulare și țări) 

• Care sunt țările în care s-au înregistrat cele mai multe cereri de solicitare a serviciilor consulare la nivelul misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare (MD/OC) în perioada ianuarie 2022-prezent? (date defalcate pe orașe și țări) 

Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

 
1

 https://www.g4media.ro/directorul-directiei-de-intretinere-drumuri-nationale-si-autostrazi-din-cnair-florea-dascalu-arestat-preventiv-

sub-acuzatia-de-luare-de-mita.html  
2 https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Program_de_Guvernare_2021%E2%80%942024.pdf   

mailto:iulian.lorincz@cdep.ro
https://www.g4media.ro/directorul-directiei-de-intretinere-drumuri-nationale-si-autostrazi-din-cnair-florea-dascalu-arestat-preventiv-sub-acuzatia-de-luare-de-mita.html
https://www.g4media.ro/directorul-directiei-de-intretinere-drumuri-nationale-si-autostrazi-din-cnair-florea-dascalu-arestat-preventiv-sub-acuzatia-de-luare-de-mita.html
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Program_de_Guvernare_2021%E2%80%942024.pdf
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Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis în format electronic, la adresa: iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,     

Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 

 

Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

     În atenția Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor  

       Interne, Ministerului Finanțelor 

  

Planul de acțiune al Guvernului cu privire la procesul de aderare a României la spațiul Schengen 
 

Stimate domnule prim-ministru, 

Având în vedere faptul că săptămâna trecută parlamentul olandez adoptase o rezoluție prin care solicita guvernului de la 

Haga să nu facă „niciun pas ireversibil” în ceea ce privește aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen până când nu 

efectuează „investigații suplimentare în ceea ce privește supravegherea frontierelor” de către cele două țări, îndemnând la 

analiza progreselor făcute prin respectarea statului de drept, lupta anticorupție și împotriva crimei organizate și protejarea 

granițelor.3 

În același timp, premierul olandez Mark Rutte declarase în timpul vizitei sale în România că Olanda „nu are nimic de 

principiu împotriva aderării Bulgariei sau României la Schengen”, iar „când sunt gata, se pot alătura”.4  

De aceea, vă rog domnule prim-ministru să răspundeți la următoarele întrebări: 

● Ce măsuri va întreprinde Guvernul pentru accelerarea procesului de aderare a României la spațiul Schengen? 

● Cum a evaluat Guvernul îndeplinirea de către România a condițiilor de aderare la spațiul Schengen și care sunt 

criteriile acestei evaluări? 

Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis în format electronic, la adresa: iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,                       

Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
 

Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Respectarea standardelor de calitatea aerului în România 

 

Stimate domnule ministru Tánczos Barna, 

Recent am primit un număr ridicat de sesizări la biroul parlamentar privind calitatea aerului în zona localității Popești-

Leordeni dar și din partea multor cetățeni din zona de sud a capitalei. Cercetări extinse au demonstrat că poluarea aerului este o 

cauză majoră a morții premature și a  

bolilor și reprezintă cel mai mare risc pentru sănătatea mediului în Europa5. Rapoarte recente au dezvăluit că depășirile 

standardelor de calitate a aerului sunt comune în întreaga Uniune Europeană, cu concentrații mult peste cele mai recente 

recomandări ale OMS6. Un recent sondaj făcut în Uniunea Europeană arată că pentru cetățenii europeni calitatea aerului este 

încă o preocupare serioasă7. România a adoptat o Strategie Națională de Dezvoltare Durabilă 2030 și un Plan de Acțiune, 

inclusiv măsuri de îmbunătățire a calității aerului. Luând în considerare chestiunile menționate anterior, vă solicit precizări în 

privința următoarelor aspecte: 

 
3 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25856384-parlamentul-olandez-adoptat-rezolutie-potrivit-careia-olanda-nu-trebui-voteze-pentru-aderarea-romaniei-

bulgarieila-schengen.htm  
4 https://www.libertatea.ro/stiri/premierul-mark-rutte-despre-aderarea-romaniei-la-spatiul-schengen-olanda-nu-este-in-principiu-impotriva-4310400  
5 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/health-impacts-of-air-pollution  
6 https://www.eea.europa.eu//publications/status-of-air-quality-in-Europe-2022  
7 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2660  

mailto:iulian.lorincz@cdep.ro
mailto:iulian.lorincz@cdep.ro
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25856384-parlamentul-olandez-adoptat-rezolutie-potrivit-careia-olanda-nu-trebui-voteze-pentru-aderarea-romaniei-bulgarieila-schengen.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25856384-parlamentul-olandez-adoptat-rezolutie-potrivit-careia-olanda-nu-trebui-voteze-pentru-aderarea-romaniei-bulgarieila-schengen.htm
https://www.libertatea.ro/stiri/premierul-mark-rutte-despre-aderarea-romaniei-la-spatiul-schengen-olanda-nu-este-in-principiu-impotriva-4310400
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/health-impacts-of-air-pollution
https://www.eea.europa.eu/publications/status-of-air-quality-in-Europe-2022
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2660
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1. Bazat pe măsurătorile făcute de instituțiile abilitate, la Popești-Leordeni, pentru ce poluanți au fost detectate depășiri 

ale concentrațiilor permise, care sunt sursele de poluare și ce măsuri s-au luat împotriva poluatorilor? 

2. Bazat pe experiența situației de la Popești-Leordeni ce măsuri se preconizează a se lua pentru o mai bună informare a 

publicului despre standardele de calitatea aerului, luând în considerare că 74% dintre cei intervievați în România au declarat că 

nu au auzit de standardele de calitatea aerului8, 88% consideră că bolile respiratorii, astmul şi bolile cardiovasculare sunt 

cauzate de poluarea aerului, 77% au declarat că nu sunt informați bine sau de loc despre problemele de calitatea aerului, iar 

55% au susținut că standardele ar trebui întărite?  

3. Care este termenul estimativ de livrare a formei finale a Programului Național de Control al Poluării Atmosferice 

(PNCPA) și când se preconizează a fi aprobat de guvern?   

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,                

Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 

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

   În atenția Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului Consular al MAE 

 

Situația actuală a corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale  

din misiunile diplomatice ale României 

Stimate domnule ministru, 

Luând în considerare faptul că atașatul pe probleme de muncă și sociale este reprezentantul Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale în cadrul misiunilor permanente ale României în străinătate, și are următoarele atribuții (conform 

Articolului 26 din HG nr. 412 din 5 mai 2005): 

a) susținerea și protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate; 

b) promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene; 

c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale; 

d) promovarea și respectarea drepturilor lucrătorilor români aflați în străinătate, în conformitate cu legile și normele 

internaționale, cu valorile drepturilor omului, libertății și democrației; 

e) combaterea muncii ilegale a cetățenilor români în străinătate; 

f) activarea pieței forței de muncă din țara unde funcționează către solicitanți din România; 

g) asigurarea legăturii permanente dintre lucrătorii români din străinătate și instituțiile și structurile Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România. 

Vă rog domnule ministru să transmiteți răspunsuri la următoarele întrebări: 

• Câți atașați pe probleme de muncă și sociale are în prezent Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și în ce țări? 

• Care sunt principalele activități și servicii furnizate de atașații pe probleme de muncă și sociale pentru cetățenii români 

din străinătate din ianuarie 2022 și până în prezent, conform atribuțiilor stipulate în legislație? (defalcat pe ani și activități) 

• Care este numărul de cetățeni români din străinătate care au apelat la atașații pe probleme de muncă și sociale din 

ianuarie 2022 și până în prezent? (defalcat pe tipuri de solicitări) 

Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis în format electronic, la adresa: iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,  

Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
1 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/health-impacts-of-air-pollution 

1 https://www.eea.europa.eu//publications/status-of-air-quality-in-Europe-2022  
1 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2660  
1 Special Eurobarometer 524, Attitudes of Europeans towards Air Quality- Romania, European Commission 2022 

 
8 Special Eurobarometer 524, Attitudes of Europeans towards Air Quality- Romania, European Commission 2022 
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➢ Interpelare  

 

 

 

Adresată: domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 

De către:  domnul Brian Cristian, deputat  

Obiectul interpelării: Bugetul Ministerului Sportului 

 

Domnule ministru, 

Ministerul pe care îl conduceți este responsabil de coordonarea și dezvoltarea sportului românesc. Planul de Guvernare 

care vă ghidează activitatea prevede peste 60 de obiective pe care Guvernul și le-a asumat pentru domeniul sportului, însă 

multe dintre acestea necesită o finanțare corespunzătoare pentru a putea fi îndeplinite. Pe lângă aceste obiective, Ministerul 

este responsabil și are calitate de angajator pentru persoanele care lucrează în structurile subordonate (Direcții Județene pentru 

Sport, Complexuri Sportive Naționale etc.). De curând, au apărut în spațiu public acuze că Ministerul nu a efectuat plata 

salariilor la timp în luna octombrie, acuzație extrem de gravă, care are consecințe legale, dar și morale, foarte serioase. 

Pentru a avea o mai bună înțelegere a situației, atât prin prisma îndeplinirii obiectivelor asumate prin Programul de 

Guvernare cât și a nemulțumirilor exprimate public de către angajații din teritoriu, doresc să cunosc situația financiară a 

Ministerului, cuprinzând detalii privind categoriile de cheltuieli prevăzute în bugetul instituției. 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să dați curs 

următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată: 

1. Care a fost bugetul anual al Ministerului Sportului în perioada 2017-2022? Vă rog să includeți și modificările 

survenite în urma rectificărilor bugetare adoptate de Guvern, iar bugetul să fie defalcat pentru fiecare an. 

2. Care a fost bugetul anual pentru salarii al Ministerului Sportului în perioada 2017-2022? Vă rog să menționați bugetul 

previzionat, în paralel cu bugetul cheltuit efectiv. 

3. Care a fost bugetul anual pentru investiții al Ministerului Sportului în în perioada 2017-2022? Vă rog să menționați 

bugetul alocat, în paralel cu bugetul cheltuit efectiv. 

4. Care este situația plăților efectuate pentru salarii, dar și numărul zilelor de întârziere, din fiecare lună, pe parcursul 

ultimilor 2 ani? 

5. Care sunt motivele pentru neplata la timp a salariilor? 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

Deputat 

Brian Cristian 

*** 

 

 

 


