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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 11.11.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 2183 
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 277 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 424 

514 

– votate  
 

503 

             din care: - înaintate la Senat        60 

                            - în procedura de promulgare   55 

                            - promulgate** 262 

                            - respinse definitiv 126 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

– la vot final 9 

2) Se află în proces legislativ 1662 

a) pe ordinea de zi 410 

b) la comisii  
 

1229 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

3 

3) Desesizări 18 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 3 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 2 

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

 
  Cele 503 iniţiative legislative votate privesc: 

                      217 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                  din care: 
                                116 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    19 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    82 de proiecte de legi 
                       286 de propuneri legislative 
in careern:n care 
 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022 robarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

** În anul 2022 au fost promulgate 299 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 11.11.2022)                                                                                               
 

Totalul iniţiativelor legislative 1789 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 277 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 86 

127 

– votate  
 

116 

             din care: - înaintate la Senat       36 

                            - în procedura de promulgare  35 

                            - promulgate*  24 

                            - respinse definitiv  21 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

– la vot final  
 

9 

2) Se află în proces legislativ 1662 

a) pe ordinea de zi 410 

b) la comisii  
 

1229 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

3 

3) Desesizări 6 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 3 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 2 

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

 
  Cele 116 iniţiative legislative votate privesc: 

                        55 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   26 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                       4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   25 de proiecte de legi 
                         61 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
  * În anul 2022 au fost promulgate 299 de legi, dintre care 275 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, 7, marți, 8 și miercuri, 9 noiembrie 2022 
 

 
       

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 96  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         27               

33        

   - votate 24 
                      - la Senat   6 

                      - la promulgare   8 

                      - respinse definitiv 10 

    - la vot final                  9 

 Retrimise la comisii                  1 

 
 
 

Cele 24 de iniţiative legislative votate privesc: 
           

8 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
                          6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgență ale Guvernului 
                          2 proiecte de legi 
                        16 propuneri legislative 
   
         
   
 
 

 
 

Ives   
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D. Situația proiectelor de lege adoptate/respinse de Camera Deputaților 
în săptămâna 7 – 11 noiembrie 2022 

 
 

(ședința din 8 noiembrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Ciprian-Constantin Șerban)  
 
 

 

Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   
 
1. PL-x 539/2022 - Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice  
 
2. PL-x 355/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării 

prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor 
civile care asigură asistență publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat  

 
3. PL-x 83/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea 

Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață  
 
4. PL-x 560/2022 - Lege pentru modificarea alin.(1) al art.651 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă  
 
5. PL-x 350/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  
 
6. PL-x 389/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru 

valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat 
în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A., precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale 
a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea 
combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă  

 
7. PL-x 548/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea 

sectorului energetic  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 

Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
 

(situaţie la data de 14 noiembrie 2022) 
 

 
În data de 07 septembrie 2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru 

cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2022, care  cuprinde 68 de proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 33 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 

procesului legislativ:  
 
 

 
Stadiul  

proiectelor de legi 
 

 
SENAT 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
12 

 
0 

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

 
0 
1 
0 

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

6 
0 
5 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

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

2 
14 
0 

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

0 
0 
4 
1 

Total: 33 0  
 

17 
  

 
16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 14 noiembrie 2022) 
 

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

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx  
435/2021 

 
L 

269/2021 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat 
pe 
04.10.2021 
CD -  OZ 
Plen AGRIC, 
ADMIN și 
MED 
 

Raport depus 
pe 
25.10.2022 
(468/R/2022) 

2 

PLx 
558/2022 
 

L 
524/2022 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Adoptată 
pe 
28.09.2022 
CD -  OZ 
Plen SĂN 
 
 

Raport depus 
pe 
25.10.2022 
(470/R/2022) 

3 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

4 

PLx 
484/2019 

 
L 

351/2019 

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

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, a Legii nr.151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate 
persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea 
unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru 
tratament în străinătate, precum şi a Legii nr.229/2016 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi 
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Fizioterapeuţilor din România.  

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

 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.09.2022 

5 

PLx 
107/2022 

 
L 

27/2022 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată 
pe 
07.03.2022 
CD - BUG 
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
05.04.2022 

6 

PLx 
628/2022 

 
 

L 
483/2022 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, abrogarea Legii 
nr.170/2016, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002.  

S -  Adoptată 
pe 
12.10.2022 
CD -  BUG și 
MUN  
pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
02.11.2022 

7 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

8 
PLx 

380/2017 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea 
Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere 

S  - Adoptat 
pe 

TDR: 
09.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

235/2017 

Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore. (poz. I-b-12)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un preşedinte cu 
rang de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de 
subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului pe o 
perioadă de 5 ani.  

17.10.2017 
CD -  IND și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

9 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
03.11.2020 

10 

PLx 
263/2022 

 
L 

225/2022 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 13 senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
31.05.2022 

11 

PLx 
614/2022 

 
 

L 
492/2022 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor 
art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 
alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind cooperarea 
dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea 
legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, în contextul 
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, ce rezidă din calitatea 
sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S - Adoptată 
pe 
10.10.2022 
CD -  IND și 
JUR 
pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
02.11.2022 
 

12 

PLx 
375/2022 

 
L 

256/2022 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

 Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. Proiectul 
vizează crearea cadrului legal necesar pentru executarea de 
lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la 
infrastructura sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol 
de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, 

S - Adoptat 
pe 
14.06.2022 
CD -  
ADMIN, 

TDR: 
27.06.2022 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

inclusiv malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea 
prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cu 
obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor executate de 
terţi în baza unor protocoale/contracte de colaborare. 

MED și JUR 
pt. raport 
comun 

13 

PLx 
484/2021 

 
L 

333/2021 
 

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

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.134/2019.  

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

TDR: 
25.05.2022 
 

14 

PLx 
437/2021 

 
L 

214/2021 
 

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

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

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

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

TDR: 
02.11.2021 
 

15 

PLx 
535/2022 

 
L 

426/2022 
 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
18.10.2022 

16 

PLx 
553/2022 

 
L 

589/2022 
 

Proiect de Lege privind protecţia sistemelor 
informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice în 
contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă 
împotriva Ucrainei. (poz. II-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic şi instituţional general şi necesar în 
vederea interzicerii achiziţionării şi utilizării de către autorităţile 
şi instituţiile publice, de la nivel central şi local, a produselor şi 
serviciilor software de tip antivirus provenind direct sau indirect 
din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub 
controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice 
din Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu 
participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din 
Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac 
parte persoane din Federaţia Rusă. 

S - Adoptată 
pe 
28.09.2022 
CD -  JUR și 
INFOCOM 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
19.10.2022 

17 
PLx 

706/2022 
Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi 

Asigurarea cadrului juridic naţional necesar participării 
României la schimbul de date cu statele membre ale Spaţiului 

CD -  JUR și 
APĂR 

TDR: 
16.11.2021 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 participarea României la Sistemul de Informaţii 
Schengen, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. 
(poz. II-10)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Schengen, cu scopul de a contribui la întărirea cooperării între 
autorităţile române competente şi cele din statele membre, 
conform prevederilor cuprinse în cele trei regulamente care 
formează noua bază legală europeană a Sistemului de Informaţii 
Schengen (SIS) referitoare la returnare, frontiere şi cooperare.  

pt. raport 
comun 
S -  
 

 

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

                      
Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx 
600/2021 

 
L 

410/2021 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  Adoptat 
pe 08.03.2022 
S - OZ plen 
JUR și 
APĂR 
 

Comisiile sesizate în 
fond au depus 
raportul – favorabil 
cu amendamente 

2 

PLx 
185/2022 

 
L 

391/2022 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

CD -  
Adoptată pe 
15.06.2022 
S  - Adoptată 
pe 
24.10.2022 

La promulgare din 
data de 28.10.2022 

3 

PLx 
442/2022 

 
L 

594/2022 
 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  
Adoptată pe 
20.09.2022 
S - Adoptată 
pe 
17.10.2022 

La promulgare  din 
data de 21.10.2022 
S-a depus sesizare de 
neconstituționalitate 
din data de 
26.10.2022 

4 

PLx 
441/2022 

 
L 

603/2022 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD - 
Adoptată pe 
27.09.2022 
S -  Adoptată 
pe 
17.10.2022 

 
La promulgare  din 
data de 21.10.2022 
S-a depus sesizare de 
neconstituționalitate 
din data de 
26.10.2022 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

5 

PLx 
440/2022 

 
L 

612/2022 
 

Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
(poz. I-b-17)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea la nivel 
primar a tuturor aspectelor care privesc cariera 
magistraţilor în acord cu deciziile Curţii 
Constituţionale în materie: admiterea în magistratură, 
stagiul şi examenul de capacitate, numirea 
magistraţilor, promovarea acestora, efectivă sau pe 
loc, evaluarea şi formarea profesională, numirea în 
funcţii de conducere, revocarea din aceste funcţii, 
delegarea, detaşarea, transferul, numirea judecătorilor 
în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de 
judecător.  

CD - 
Adoptată pe 
04.10.2022 
S - Adoptată 
pe 
17.10.2022 

La promulgare  din 
data de 21.10.2022 
S-a depus sesizare de 
neconstituționalitate 
din data de 
26.10.2022 

6 

PLx 
447/2022 

 
L 

629/2022 
 
 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  
Adoptat pe 
11.10.2022 
S -  Șt 
pt. raport 

TDR: 08.11.2022 

7 

PLx 
439/2022 

 
L 

630/2022 
 
 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  
Adoptat pe 
11.10.2022 
S -  Bug 
pt. raport 

TDR: 08.11.2022 

8 

PLx 
443/2022 

 
L 

643/2022 
 

Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima 
finanţare programatică pentru politici de dezvoltare 
pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a 
Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă 
(Prima finanţare programatică pentru politici de 
dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, acţionând în calitate de administrator al 
Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind 

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

CD -  
Adoptată pe 
19.10.2022 
S - Adoptată 
pe 
26.10.2022 

La promulgare  din 
data de 02.11.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

Bunurile Publice Globale, semnat la Bucureşti la 19 
iulie 2022. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

9 

PLx 
298/2020 

 
L 

221/2020 
 

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

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

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

S -  Adoptată 
pe 
12.05.2020 
CD -  
Adoptată pe 
19.10.2022 
 

La promulgare  din 
data de 29.10.2022 

10 

PLx 
557/2022 

 
L 

481/2022 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 
propunându-se în principal: introducerea de noi 
criterii de formare iniţială şi de ocupare a posturilor 
prin concurs pentru toate categoriile de funcţii de 
conducere: manageri, directori executivi şi directori 
executivi adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducerea 
serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de 
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori 
medicali, medic-şef, se introduce noţiunea de criterii 
de calitate aferente programelor de formare, elaborate 
de către OMS în programul de asistenţă tehnică din 
PNRR, înfiinţarea unui Institut Naţional de 
Management al Serviciilor de Sănătate, denumit în 
continuare INMSS, ca instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Sănătăţii, prin reorganizarea Şcolii Naţionale de 
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează, 
INMSS va fi finanţat din venituri proprii şi subvenţii de 
la bugetul de stat, iar coordonarea academică se va 
stabili prin hotărâre a Guvernului. 

S - Adoptată 
pe 
28.09.2022 
CD -  
Adoptată pe 
19.10.2022 

La promulgare  din 
data de 29.10.2022 

11 
PLx 

438/2022 
 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului 
organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel 
naţional a sistemului centralizat pentru determinarea 
statelor membre care deţin informaţii privind 
condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale 
apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi 

Crearea cadrul legal pentru aplicarea, la nivel 
naţional, a Regulamentului (UE) 2019/816 privind 
stabilirea unui sistem centralizat pentru determinarea 
statelor membre care deţin informaţii privind 
condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale 
apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze 

CD - 
Adoptată pe 
31.10.2022 
S -  

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar. (poz. I-b-6) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

sistemul european de informaţii cu privire la cazierele 
judiciare, precum şi transpunerea Directivei (UE) 
2019/884 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 
2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte 
schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe 
şi în ceea ce priveşte sistemul european de informaţii 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire 
a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului. 

12 

PLx 
450/2022 

 
L 

680/2022 
 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  
Adoptată pe 
31.10.2022 
S  -   POL 
EXT și ȘT 
pt. raport 
comun 

TDR: 29.11.2022 

13 

PLx 
448/2022 

 
L 

681/2022 
 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  
Adoptată pe 
31.10.2022 
S -  JUR și 
APĂR 
pt. raport 
comun 

TDR: 29.11.2022 

14 

PLx 
552/2022 

 
L 

493/2022 

Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.85/2018 privind constituirea și menținerea unor 
rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. (poz. 
I-a-1)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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.  

S - Adoptată 
pe 
28.09.2022 
CD -  
Adoptată pe 
31.10.2022 

La promulgare  din 
data de 09.11.2022 

15 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 
 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

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

S  - Adoptată 
pe 
26.06.2017 
CD -  
Adoptată pe 
08.11.2022 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

16 

PLx 
507/2021 

 
L 

319/2021 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-b-
11)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea 
nr.98/2016, Legea nr.99/2016, Legea nr.100/2016, 
Legea nr.101/2016, precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2017.  

 
S  - Adoptată 
pe 
18.10.2021 
CD - 
Adoptată pe 
11.10.2022 
 

Legea nr. 291/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

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

justiției 
 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 
ANTRE 
DOMJUST 

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

 
( la data de  10  noiembrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  7 - 10 noiembrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte, din  care  1 raport 
suplimentar.                           

Comisiile permanente au depus 114 avize. 
Cele 17 rapoarte depuse sunt: 

♦  rapoarte de adoptare                       10 
♦ rapoarte de respingere                      7 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului              7 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative         10 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1199 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  128  pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  15 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2022.  
 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  1293  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 507 

♦ rapoarte suplimentare 
73 48 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 17 

TOTAL 721 572 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  7 -  10 noiembrie 2022 

I. Comisia economică 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 548/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.108/2022 privind 
decarbonizarea sectorului 
energetic – raport comun cu 
Comisia pentru industrii și 
Comisia pentru muncă 

Potrivit expunerii de motive, închiderea si conservarea 
grupurilor energetice pe bază de lignit şi huilă, închiderea 
carierelor de lignit şi minelor de huilă, măsurile de sprijin 
pentru închiderea şi conservarea capacităţilor de producere a 
energiei electrice pe bază de lignit şi huilă, măsurile de 
sprijin pentru închiderea carierelor de lignit şi minelor de 
huilă, măsurile pentru atenuarea consecinţelor sociale ale 
închiderii si conservării capacităţilor de producere a energiei 
electrice pe bază de lignit şi huilă şi a carierelor şi minelor 
aferente, stabilirea surselor de finanţare a măsurilor de 
ajutor de stat, precum şi a măsurilor pentru coordonarea şi 
implementarea procesului de decarbonizare. De asemenea, 
se instituie măsuri pentru coordonarea şi implementarea 
procesului de decarbonizare, prin înfiinţarea Comitetului 
Interministerial al Cărbunelui, al Comitetului consultativ şi 
al Grupului de Lucru pentru coordonarea şi monitorizarea 
implementării măsurilor stabilite, precum şi posibilitatea 
repornrii grupurilor energetice închise, prin decizia 
Guvernului României şi la propunerea Ministerului 
Energiei, în situaţie de criză energetică şi în corelare cu 
măsurile cuprinse în planurile de urgenţă aferente sectorului 
energetic 

Guvern 
7.11.22 
8.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(499/R din 

8.11.22) 

2 PLx 324/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.61/2022 privind unele 
măsuri pentru acordarea de 
microgranturi şi granturi 
pentru capital de lucru 
entităţilor din domeniul 
agroalimentar cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
– raport comun cu Comisia 
pentru buget, Comisia 

Reglementarea unui cadru procedural de aplicare a acordării 
de ajutor de stat sub formă de microgranturi şi granturi 
pentru capital de lucru entităţilor din domeniul 
agroalimentar cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile 

Guvern 
4.10.22 
10.10.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(502/R din 
9.11.22) 



 

 
II. Comisia pentru buget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pentru agricultură și 
Comisia pentru turism 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
299/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.55/2022 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2020 privind unele măsuri 
financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate din 
perioada de programare 2007-2013, 
finanţate din fondurile Uniunii Europene 
aferente perioadei de programare 2014-
2020, precum şi în vederea elaborării şi 
implementării strategiilor teritoriale 
integrate în perioada de programare 
2021-2027 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2020. Proiectul vizează includerea în obiectul 
actului normativ a proiectelor de asistenţă tehnică, 
precum şi introducerea unei noi anexe, precum şi 
modificarea sumelor alocate pentru continuarea şi 
finalizarea proiectelor de infrastructură fazate din 
perioada de programare 2007-2013, finanţate din 
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020 

Guvern 8.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(501/R din 

8.11.22) 

2 PLx 
324/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2022 privind unele măsuri pentru 
acordarea de microgranturi şi granturi 
pentru capital de lucru entităţilor din 
domeniul agroalimentar cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile – raport 
comun cu Comisia economică, 
Comisia pentru agricultură și Comisia 
pentru turism 

Reglementarea unui cadru procedural de aplicare a 
acordării de ajutor de stat sub formă de 
microgranturi şi granturi pentru capital de lucru 
entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 

Guvern 
4.10.22 
10.10.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(502/R din 
9.11.22) 



 

III. Comisia pentru industrii 

                             
      
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
539/2022 

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

Stabilirea şi în sarcina poliţiei locale, a atribuţiei de a putea 
solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul, 
datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat 
vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, iar în cazul 
nerespectării transmiterii informaţiilor solicitate să poată 
constata contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare 

15 deputați 

4.08.22 
11.10.22 
26.10.22 
31.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(496/R din 

7.11.22) 

2 PLx 
548/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.108/2022 privind 
decarbonizarea sectorului 
energetic – raport comun 
cu Comisia economică și 
Comisia pentru muncă 

Potrivit expunerii de motive, închiderea si conservarea 
grupurilor energetice pe bază de lignit şi huilă, închiderea 
carierelor de lignit şi minelor de huilă, măsurile de sprijin pentru 
închiderea şi conservarea capacităţilor de producere a energiei 
electrice pe bază de lignit şi huilă, măsurile de sprijin pentru 
închiderea carierelor de lignit şi minelor de huilă, măsurile 
pentru atenuarea consecinţelor sociale ale închiderii si 
conservării capacităţilor de producere a energiei electrice pe 
bază de lignit şi huilă şi a carierelor şi minelor aferente, 
stabilirea surselor de finanţare a măsurilor de ajutor de stat, 
precum şi a măsurilor pentru coordonarea şi implementarea 
procesului de decarbonizare. De asemenea, se instituie măsuri 
pentru coordonarea şi implementarea procesului de 
decarbonizare, prin înfiinţarea Comitetului Interministerial al 
Cărbunelui, al Comitetului consultativ şi al Grupului de Lucru 
pentru coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor 
stabilite, precum şi posibilitatea repornrii grupurilor energetice 
închise, prin decizia Guvernului României şi la propunerea 
Ministerului Energiei, în situaţie de criză energetică şi în 
corelare cu măsurile cuprinse în planurile de urgenţă aferente 
sectorului energetic 

Guvern 
7.11.22 
8.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(499/R din 

8.11.22) 



 

 
IV.  Comisia pentru transporturi 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 539/2022 

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

Stabilirea şi în sarcina poliţiei locale, a atribuţiei de a 
putea solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat 
al unui vehicul, datele de identificare ale persoanei 
căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe 
drumurile publice, iar în cazul nerespectării transmiterii 
informaţiilor solicitate să poată constata contravenţiile 
şi să aplice sancţiunile corespunzătoare 

15 deputați 

4.08.22 
11.10.22 
26.10.22 
31.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(496/R din 

7.11.22) 

 
V. Comisia pentru agricultură 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 524/2021 

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

Modificarea şi completarea Legii 
nr.526/2003.Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa vizeză dezvoltarea acestui sector 
turistic, prin clarificarea procedurii de scoatere 
din fondul forestier a terenurilor necesare 
realizării unor domenii schiabile noi sau a 
dezvoltării celor existente 

21 
deputați 

15.06.22 
19.10.22 

Raport de 
respingere 
(497/R din 

8.11.22) 

2 PLx 324/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.61/2022 privind 
unele măsuri pentru acordarea de 
microgranturi şi granturi pentru capital de 
lucru entităţilor din domeniul agroalimentar 
cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile – raport comun cu Comisia 
economică, Comisia pentru buget și 
Comisia pentru turism 

Reglementarea unui cadru procedural de 
aplicare a acordării de ajutor de stat sub formă 
de microgranturi şi granturi pentru capital de 
lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile 

Guvern 
4.10.22 
10.10.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(502/R din 
9.11.22) 



 

 
VI. Comisia pentru administrație 

 
VII. Comisia pentru mediu 

                                                                                                                      
VIII. Comisia pentru muncă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 300/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.56/2022 privind 
unele măsuri de eficientizare a activităţii 
turistice aferente sezonului turistic estival 2022 
pe litoralul românesc al Mării Negre – raport 
comun cu Comisia pentru mediu și Comisia 
pentru turism 

Instituirea posibilităţii atribuirii directe a 
suprafeţelor de plajă nou create, ca urmare a 
implementării proiectului „Reducerea 
eroziunii costiere”, operatorilor economici 
care au încheiate contracte de închiriere a 
plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor 
suprafeţe, pentru sezonul estival 2022, prin 
derogare de la prevederile art.333 alin.(5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Guvern 
15.06.22 
27.09.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare 

(500/R din 
8.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
300/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.56/2022 privind unele măsuri de 
eficientizare a activităţii turistice aferente 
sezonului turistic estival 2022 pe litoralul 
românesc al Mării Negre – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație și Comisia pentru 
turism 

Instituirea posibilităţii atribuirii directe a suprafeţelor de 
plajă nou create, ca urmare a implementării proiectului 
„Reducerea eroziunii costiere”, operatorilor economici 
care au încheiate contracte de închiriere a plajelor aflate 
în vecinătatea vestică a acestor suprafeţe, pentru sezonul 
estival 2022, prin derogare de la prevederile art.333 
alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Guvern 
15.06.22 
27.09.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare 

(500/R din 
8.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
548/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.108/2022 privind 
decarbonizarea sectorului 
energetic – raport comun 
cu Comisia economică și 

Potrivit expunerii de motive, închiderea si conservarea grupurilor 
energetice pe bază de lignit şi huilă, închiderea carierelor de lignit 
şi minelor de huilă, măsurile de sprijin pentru închiderea şi 
conservarea capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază 
de lignit şi huilă, măsurile de sprijin pentru închiderea carierelor de 
lignit şi minelor de huilă, măsurile pentru atenuarea consecinţelor 
sociale ale închiderii si conservării capacităţilor de producere a 

Guvern 
7.11.22 
8.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(499/R din 

8.11.22) 



 

 
IX. Comisia pentru sănătate 

Comisia pentru industrii energiei electrice pe bază de lignit şi huilă şi a carierelor şi minelor 
aferente, stabilirea surselor de finanţare a măsurilor de ajutor de 
stat, precum şi a măsurilor pentru coordonarea şi implementarea 
procesului de decarbonizare. De asemenea, se instituie măsuri 
pentru coordonarea şi implementarea procesului de decarbonizare, 
prin înfiinţarea Comitetului Interministerial al Cărbunelui, al 
Comitetului consultativ şi al Grupului de Lucru pentru coordonarea 
şi monitorizarea implementării măsurilor stabilite, precum şi 
posibilitatea repornrii grupurilor energetice închise, prin decizia 
Guvernului României şi la propunerea Ministerului Energiei, în 
situaţie de criză energetică şi în corelare cu măsurile cuprinse în 
planurile de urgenţă aferente sectorului energetic 

2 PLx 
360/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii nr. 
273/2004 privind procedura 
adopţiei – raport comun 
cu Comisia juridică 

Completarea Legii nr.273/2004, în sensul incriminării faptei 
părintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a pretinde 
sau de a primi bani ori alte foloase materiale în scopul stabilirii 
între copil şi terţe persoane a unor legături asemănătoare celor 
dintre părinţi şi copii, fără a se recurge la procedura standard de 
adopţie 

30 
parlam. 

25.10.22 
31.10.22 

Raport de 
respingere 
(506/R din 

9.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 376/2021 
Proiect de Lege pentru completarea 
art.187 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în 
sensul stabilirii unor cerinţe pe care trebuie să le 
îndeplinească membrii consiliilor de administraţie ale 
spitalelor publice 

31 
parlam. 

7.11.22 

Raport de 
respingere 
(498/R din 

8.11.22) 

2 PLx 51/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.129/2021 privind implementarea 
formularului digital de intrare în 
România -  raport comun cu Comisia 
juridică, Comisia pentru apărare și 
Comisia pentru tehnologia 
informației 

Implementarea formularului digital de intrare în 
România. Potrivit expunerii de motive, proiectul 
vizează identificarea contacţilor unei persoane 
infectate cu virusul SARS-CoV-2 pentru prevenirea 
expunerii persoanelor la COVID-19. Cu cel mult 24 
de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, 
persoanele au obligaţia de a completa Formularul 
digital de intrare în România. În vederea completării 
formularului, se utilizează Sistemul informatic 
integrat Formular digital de intrare în România, 
denumit în continuare SII-FDIR. 

Guvern 
15.03.22 
29.03.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(504/R din 

9.11.22) 

3 PLx 94/2022 
Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

Modificarea şi completarea OUG nr.129/2021 astfel 
încât aceasta să permită completarea în format digital 

Guvern 
23.03.22 
5.04.22 

Raport de 
aprobare cu 



 

 
X. Comisia pentru învățământ 

 
XI. Comisia juridică 

nr.5/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital de 
intrare în România -  raport comun cu 
Comisia juridică, Comisia pentru 
apărare și Comisia pentru tehnologia 
informației 

a formularului, descărcarea acestuia în format digital 
odată generat în urma completării, colectarea şi 
schimbul de date între Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a 
municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate 
Publică, precum şi completarea declaraţiei pentru 
persoanele exceptate 

11.10.22 amendamente 
(505/R din 

9.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
344/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.213 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Modificarea art.213 alin.(7) din Legea nr.1/2011, în 
sensul că mandatul de rector, a cărui durată este de 4 ani, 
poate fi înnoit cel mult o dată, iar o persoană nu poate fi 
rector al aceleiaşi instituţii de învăţământ superior pentru 
mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au 
derulat mandatele şi de întreruperile acestora 

19 parlam. 8.11.22 

Raport de 
respingere 
(503/R din 

9.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 63/2022 

Propunere legislativă pentru 
abrogarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 

Abrogarea Legii nr.55/2020. 1 senator 2.11.22 

Raport de 
respingere 
(492/R din 

7.11.22) 

2 Plx 
602/2021 

Propunere legislativă pentru 
abrogarea Legii nr.55 din 15 mai 
2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 

Abrogarea Legii nr.55/2020 29 parlam. 2.11.22 

Raport de 
respingere 
(493/R din 

7.11.22) 

3 PLx 
517/2021 

Proiect de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.241/2005 pentru prevenirea şi 
combaterea evaziunii fiscale 

Modificarea Legii nr.241/2005. Potrivit expunerii de 
motive, proiectul vizează eliminarea posibilităţii plăţii 
unei amenzi ca alternativă a pedepsei cu închisoarea 
pentru infracţiunea de evaziune fiscală, reintroducerea 
pedepsirii faptei, chiar şi în condiţiile achitării 
prejudiciului, precum şi instituirea unei diminuări a 
limitelor pedepselor, la jumătate, în cazul achitării 

41 parlam. 2.11.22 

Raport de 
respingere 
(494/R din 

7.11.22) 



 

prejudiciului, majorat cu 20%, plus plata dobânzilor şi 
penalităţilor, înainte de primul termen de judecată 

4 PLx 
286/2020 

Proiect de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme 
de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice 

Modificarea şi completarea Legii nr.16/1991, în sensul 
stabilirii drept contravenţie a comercializării sau oferirii 
cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori, de 
către unităţile autorizate să comercializeze băuturi 
alcoolice 

7 deputați 2.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(495/R din 

7.11.22) 

5 PLx 
539/2022 

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

Stabilirea şi în sarcina poliţiei locale, a atribuţiei de a 
putea solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat 
al unui vehicul, datele de identificare ale persoanei 
căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe 
drumurile publice, iar în cazul nerespectării transmiterii 
informaţiilor solicitate să poată constata contravenţiile şi 
să aplice sancţiunile corespunzătoare 

15 
deputați 

4.08.22 
11.10.22 
26.10.22 
31.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(496/R din 

7.11.22) 

6 PLx 
51/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital 
de intrare în România -  raport 
comun cu Comisia sănătate, 
Comisia pentru apărare și 
Comisia pentru tehnologia 
informației 

Implementarea formularului digital de intrare în 
România. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează 
identificarea contacţilor unei persoane infectate cu 
virusul SARS-CoV-2 pentru prevenirea expunerii 
persoanelor la COVID-19. Cu cel mult 24 de ore înainte 
de intrarea pe teritoriul României, persoanele au 
obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în 
România. În vederea completării formularului, se 
utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital 
de intrare în România, denumit în continuare SII-FDIR. 

Guvern 
15.03.22 
29.03.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(504/R din 

9.11.22) 

7 PLx 
94/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.5/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital 
de intrare în România -  raport 
comun cu Comisia pentru 
sănătate, Comisia pentru 
apărare și Comisia pentru 
tehnologia informației 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 astfel încât aceasta să permită 
completarea în format digital a formularului, 
descărcarea acestuia în format digital odată generat în 
urma completării, colectarea şi schimbul de date între 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de 
sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, 
Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi 
completarea declaraţiei pentru persoanele exceptate 

Guvern 
23.03.22 
5.04.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(505/R din 

9.11.22) 



 

       
XII. Comisia pentru apărare 

8 PLx 
360/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei – 
raport comun cu Comisia pentru 
muncă 

Completarea Legii nr.273/2004, în sensul incriminării 
faptei părintelui sau a reprezentantului legal al unui 
copil de a pretinde sau de a primi bani ori alte foloase 
materiale în scopul stabilirii între copil şi terţe persoane 
a unor legături asemănătoare celor dintre părinţi şi copii, 
fără a se recurge la procedura standard de adopţie 

30 parlam. 
25.10.22 
31.10.22 

Raport de 
respingere 
(506/R din 

9.11.22) 

9 PLx 
463/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.20 alin.(5) din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat 

Modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995, astfel 
încât să poată dobândi calitatea de avocat definitiv, fără 
susţinerea examenului de definitivare şi grefierii cu 
studii juridice şi magistraţii asistenţi care au promovat 
examenul de primire în profesia de avocat şi care până 
la data susţinerii acestui examen, au îndeplinit funcţia 
respectivă timp de 5 ani, cu condiţia promovării 
examenului de definitivat în profesia din care provin, la 
fel ca şi celelalte categorii profesionale, respectiv 
judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau 
jurisconsult 

12 
deputați 

8.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(507/R din 

9.11.22 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
539/2022 

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

Stabilirea şi în sarcina poliţiei locale, a atribuţiei de a putea 
solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui 
vehicul, datele de identificare ale persoanei căreia i-a 
încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile 
publice, iar în cazul nerespectării transmiterii informaţiilor 
solicitate să poată constata contravenţiile şi să aplice 
sancţiunile corespunzătoare 

15 deputați 

4.08.22 
11.10.22 
26.10.22 
31.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(496/R din 

7.11.22) 

2 PLx 
51/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului 
digital de intrare în România -  
raport comun cu Comisia 
pentru sănătate, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
tehnologia informației 

Implementarea formularului digital de intrare în România. 
Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează 
identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul 
SARS-CoV-2 pentru prevenirea expunerii persoanelor la 
COVID-19. Cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe 
teritoriul României, persoanele au obligaţia de a completa 
Formularul digital de intrare în România. În vederea 
completării formularului, se utilizează Sistemul informatic 
integrat Formular digital de intrare în România, denumit în 
continuare SII-FDIR. 

Guvern 
15.03.22 
29.03.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(504/R din 

9.11.22) 



 

 
XIII. Comisia pentru politică externă 

 
XIV. Comisia pentru tehnologia informației 

3 PLx 
94/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.5/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului 
digital de intrare în România -  
raport comun cu Comisia 
pentrun sănătate, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
tehnologia informației 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 astfel încât aceasta să permită 
completarea în format digital a formularului, descărcarea 
acestuia în format digital odată generat în urma 
completării, colectarea şi schimbul de date între Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional 
de Sănătate Publică, precum şi completarea declaraţiei 
pentru persoanele exceptate 

Guvern 
23.03.22 
5.04.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(505/R din 

9.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
264/2017 

Proiect de Lege pentru 
modifcarea şi 
completarea Legii 
nr.86/2016 privind 
instituirea centrelor 
comunitare româneşti în 
străinătate – raport 
comun cu Comisia 
pentru comunități 

Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura instituţională 
actuală şi instituirea de norme legale suplimentare în ceea ce 
priveşte procedura de înfiinţare, atribuţiile, finanţarea şi 
personalul centrelor comunitare. Totodată, proiectul de act 
normativ sprijină îndeplinirea de către autorităţile abilitate a 
obligaţiei de a lua măsuri menite să asigure o bună 
reprezentativitate a românilor din afara graniţelor ţării la nivel de 
comunitate şi de a consolida coeziunea acestor comunităţi, prin 
organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ 
şi artistic, în scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a 
obiceiurilor, valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice 

Guvern 
2.11.22 
7.11.22 

Raport 
suplimentar 

de aprobare cu 
amendamente 
(587/RS1 din 

8.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
51/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului 
digital de intrare în România -  
raport comun cu Comisia 
pentru sănătate, Comisia 

Implementarea formularului digital de intrare în România. 
Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează 
identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul 
SARS-CoV-2 pentru prevenirea expunerii persoanelor la 
COVID-19. Cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe 
teritoriul României, persoanele au obligaţia de a completa 
Formularul digital de intrare în România. În vederea 

Guvern 
15.03.22 
29.03.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(504/R din 

9.11.22) 



 

 
XV. Comisia pentru comunitățile de români 

 
 
 
 
 
 
 
 

juridică și Comisia pentru 
apărare  

completării formularului, se utilizează Sistemul informatic 
integrat Formular digital de intrare în România, denumit în 
continuare SII-FDIR. 

2 PLx 
94/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.5/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului 
digital de intrare în România -  
raport comun cu Comisia 
pentru sănătate, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
apărare  

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2021 astfel încât aceasta să permită 
completarea în format digital a formularului, descărcarea 
acestuia în format digital odată generat în urma 
completării, colectarea şi schimbul de date între Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional 
de Sănătate Publică, precum şi completarea declaraţiei 
pentru persoanele exceptate 

Guvern 
23.03.22 
5.04.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(505/R din 

9.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
264/2017 

Proiect de Lege pentru 
modifcarea şi completarea 
Legii nr.86/2016 privind 
instituirea centrelor comunitare 
româneşti în străinătate – 
raport comun cu Comisia 
pentru politică externa 

Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura 
instituţională actuală şi instituirea de norme legale 
suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare, 
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare. 
Totodată, proiectul de act normativ sprijină îndeplinirea de 
către autorităţile abilitate a obligaţiei de a lua măsuri menite 
să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afara 
graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de a consolida 
coeziunea acestor comunităţi, prin organizarea de proiecte şi 
programe cu caracter cultural, educativ şi artistic, în scopul 
promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, 
valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice 

Guvern 
2.11.22 
7.11.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(587/RS1 din 

8.11.22) 



 

 
XVI. Comisia pentru turism 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
524/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.526/2003 pentru 
aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare a turismului "Schi în 
România" – raport comun cu Comisia 
pentru agricultură 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.526/2003.Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 
vizeză dezvoltarea acestui sector turistic, prin 
clarificarea procedurii de scoatere din fondul 
forestier a terenurilor necesare realizării unor 
domenii schiabile noi sau a dezvoltării celor 
existente 

21 
deputați 

15.06.22 
19.10.22 

Raport de 
respingere 
(497/R din 

8.11.22) 

2 PLx 
300/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.56/2022 privind unele măsuri de 
eficientizare a activităţii turistice aferente 
sezonului turistic estival 2022 pe litoralul 
românesc al Mării Negre – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație și Comisia pentru mediu 

Instituirea posibilităţii atribuirii directe a 
suprafeţelor de plajă nou create, ca urmare a 
implementării proiectului „Reducerea eroziunii 
costiere”, operatorilor economici care au încheiate 
contracte de închiriere a plajelor aflate în 
vecinătatea vestică a acestor suprafeţe, pentru 
sezonul estival 2022, prin derogare de la prevederile 
art.333 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Guvern 
15.06.22 
27.09.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare 

(500/R din 
8.11.22) 

3 PLx 
324/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2022 privind unele măsuri pentru 
acordarea de microgranturi şi granturi 
pentru capital de lucru entităţilor din 
domeniul agroalimentar cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile – raport 
comun cu Comisia economică, 
Comisia pentru buget, Comisia pentru 
agricultură  

Reglementarea unui cadru procedural de aplicare a 
acordării de ajutor de stat sub formă de 
microgranturi şi granturi pentru capital de lucru 
entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 

Guvern 
4.10.22 
10.10.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare 

(502/R din 
9.11.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
În sfârșit le vom spune ”Adio!” îngrășămintelor mai scumpe cu 350-400% 

Stimați colegi, 
În concepția majorității investitorilor în agricultură și zootehnie, ieftinirea îngrășămintelor pentru fermieri a ajuns un 

obiectiv aproape imposibil de realizat din pricina continuării conflictului armat din Ucraina. Cel puțin asta am experimentat cu 
toții, în acest an agricol. Investitorii din acest domeniu, de la nivelul Uniunii Europene, se plâng de costurile de producție din 
ce în ce mai mari atât pentru legume, fructe, cât și pentru creșterea animalelor pe fondul exploziei prețurilor pentru energie, 
furaje, îngrășăminte și alte diverse tratamente chimice de combatere a dăunătorilor plantelor. Iar la augmentarea acestor 
neajunsuri mai contribuie și cerealele ucrainene ieftine, care destabilizează piața, dar și prețurile mici ale cărnii venită din 
spațiul noncomunitar.  

Însă, există soluții concrete de redresare a sectorului de producere a îngrășămintelor care va determina reducerea 
prețurilor acestora pentru fermieri. Chiar astăzi, la nivelul Uniunii Europene se va anunța cadrul de sprijin pentru industria 
fertilizanților. Din informațiile pe care le dețin și care îi vor bucura pe agricultori, măsurile vor viza, în principal, consumatorul 
final, respectiv investitorul și doar indirect marile combinate de îngrășăminte. Concret, sprijinirea fermierilor prin creșterea 
accesibilității la produse convenabile ca preț se poate obține prin scăderea dependenței de importurile de îngrășăminte și 
dezvoltarea unei autonomii strategice și fezabile a îngrășămintelor organice pe de-o parte, iar pe de altă parte și prin 
recuperarea nutrienților chiar și din apele uzate. Este un concept încă inovativ pentru România, dar deja implementat în alte 
țări cu anvergură economică mai mare. De asemenea, suprataxarea altor industrii pentru a sprijini combinatele de îngrășăminte 
a fost, constant, un punct important de dezbatere de pe agenda Comisiei Europene. S-a marșat întotdeauna inclusiv pe taxarea 
suplimentară a industriilor producătoare de energie, care au profituri în creștere. 

Într-adevăr, stimați colegi și dragi agricultori, vorbim exact de modelul de taxă de solidaritate pe care și PSD se luptă 
încă de anul trecut, de când a acces la guvernare, să-l impună în fața partenerilor noștri de coaliție pentru mai multe domenii 
principale de activitate și, totodată, generatoare de profit.  

O altă formă de sprijin în criza îngrășămintelor, pe care UE dorește să o impună este cea de subvenționare directă a 
fermierilor. Fondurile ar putea proveni din rezerva de criză a Uniunii și ar acoperi acordarea unor ajutoare speciale pentru 
fermierii din toate statele membre. La aceste ajutoare de criză pentru fermieri se va mai putea adăuga și eludarea legală a 
raționalizării gazelor pentru producătorii de îngrășăminte în perioada imediat următoare, conform intențiilor Comisiei 
Europene. 

În concepția conducerii Uniunii, autonomia europeană în sectorul îngrășămintelor va putea crește prin adaptarea tuturor 
planurilor naționale strategice la situația actuală a crizei de fertilizanți. Și mai concret, se dorește promovarea eficienței 
îngrășămintelor, de exemplu prin planuri de management al nutrienților, agricultura de precizie, agricultura ecologică, 
agroecologie, precum și prin extinderea culturilor proteaginoase ca parte a rotației culturilor, formarea continuă a fermierilor în 
managementul nutrienților și prin eco scheme de promovare a utilizării îngrășămintelor organice. Nu în ultimul rând, 
autoritatea de la Bruxelles intenționează să introducă un observator al pieței îngrășămintelor, similar instrumentelor de 
monitorizare a categoriilor economice destinate cărnii, laptelui, culturilor arabile și zahărului.  

Aceste decizii ale Uniunii Europene, indiferent dacă vor fi anunțate astăzi în integralitatea lor sau doar parțial, în funcție 
de rezultatul consultărilor și al dezbaterilor anterioare din comisiile de resort, vor genera stoparea creșterilor prea puțin 
justificabile pentru acești fertilizanți și în România. De asemenea, ar contribui și la completarea producției autohtone a 
Combinatului de Îngrășăminte Chimice de la Năvodari la modul cel mai echitabil prin achiziționarea lor din interiorul UE, și 
nu ca până acum din afara comunității statale din care facem parte. 
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Închei, exprimându-mi încrederea în capacitatea și abilitatea actualei conduceri a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale de a implementa cu succes și această viitoare strategie a UE în favoarea tuturor investitorilor din agricultură din țara 
noastră. PSD prin miniștrii săi a realizat cele mai mari performanțe în istoria postdecembristă a acestui domeniu ocupațional! 
Și cu certitudine noi nu ne vom opri aici!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Adrian Alda 

*** 
Putem face fapte mari pentru copiii deosebiți din centrele de plasament 

 

Stimate colege / Stimați colegi,  
În fiecare an, mii de tineri care împlinesc vârsta de 18 ani părăsesc sistemul de protecție socială oferit de stat și se avântă 

în viață, încercând să răzbată fiecare prin propriile sale posibilități. Din păcate, de cele mai multe ori, acestea nu sunt suficiente 
pentru ca acești tineri să beneficieze de șanse egale în raport cu cei crecuți în medii stabile și sănătoase. 

Spre deosebire de tinerii crescuți în nucleul unor familii iubitoare, care le pot asigura acestora minimul imbold și 
susținerea necesară pentru începerea unui drum independent, cei care părăsesc sistemul de protecție socială nu beneficiază de 
acest avantaj. Aceștia provin de cele mai multe ori din familii destrămate, monoparentale sau chiar fără părinți, din familii 
foarte sărace sau care i-au renegat încă de la naștere. 

Pe acești tineri viața i-a încercat în nenumărate feluri, având povești grele de viață. Și când zic grele mă refer la 
intensitatea emoțiilor, experiențelor și, mai ales, a schimbărilor prin care au trecut. Însă, dincolo de toate părțile lor vulnerabile, 
acești tineri și-au dezvoltat niște super puteri interioare prin care încearcă să își ducă viața mai departe cu demnitate și curaj, să 
devină adulți responsabili, să aibă o profesie, prieteni, familie. 

Ne dăm seama că un tânăr este integrat în societate în momentul în care are şanse egale cu colegii lui, are un loc de 
muncă, are o locuinţă, îşi întemeiază o familie, participă la viaţa comunităţii. Din păcate, legislația nu impune o urmărire a 
evoluției lor și nici măcar existența unui serviciu care să le mai ofere, cel puțin pentru o perioadă, consiliere. 

România trebuie să ofere speranţă celor mai trişti copii din lume - orfani, abandonaţi sau vulnerabili - ajutându-i să 
crească, sprijinindu-i la început de drum în viață. 

Acesta este și scopul ordinului comun al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse și Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale - de a-i ajuta pe tineri. Astfel, prin acest ordin tinerii care au împlinit 18 ani, dar merg la şcoală sau 
muncesc, vor primi 2.500 de lei, până la vârsta de 26 de ani. Persoanele care au în plasament copii vor primi lunar 420 de lei în 
plus față de alocația de plasament. 

Este un sprijin important pentru acești copii care trebuie să răzbată fiecare prin propriile sale posibilități în viață.  
Ordinul comun între Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse condus de colega mea Gabriela Firea şi 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale condus de colegul meu Marius Budăi privind aprobarea procedurii de stabilire şi 
plată a alocaţiei lunare de plasament, a indemnizaţiei de sprijin şi a indemnizaţiei pentru tineri a fost publicat în Monitorul 
Oficial şi este deja în vigoare. 

Prin astfel de inițiative putem să transformăm dezavantajul lor în plus valoare pentru ca ei să poată face parte dintr-o 
generație de succes care să susțină la rândul lor societatea din care provin. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

Amatorismul domnului fost ministru Ghinea și ai lui USR-iști 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari/ Dragi colegi, 
Astăzi aș vrea să mă refer la acel prag de 9,4% din PIB, introdus mișelește de către fostul ministru Ghinea de la USR, în 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României.  
De ce spun că a fost introdus mișelește? Pentru că publicul nu a știut despre el până în momentul aprobării PNRR de 

către Comisia Europeană.  
Am văzut cu ceva timp în urmă un calcul făcut de același ministru Ghinea, care susținea că acel plafon de 9,4% ar 

permite o creștere punctul de pensie cu 27% pentru anul viitor.  
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Acel calcul, care este eronat de la un cap la altul, ne arată, pe de o parte cât de amatori au fost cei de la USR când s-au 
aflat la guvernare, iar pe de altă parte, explică de ce domnul Ghinea a pus cu atâta dezinvoltură acel prag de 9,4%.  

Dați-mi voie să vă prezint care sunt cifrele reale privind ponderea pensiilor în PIB. 
În acest an, cheltuielile cu pensiile din sistemul contributiv vor fi undeva în jurul valorii de 118 miliarde de lei, care, la 

un PIB estimat de 1.396 de miliarde lei ar reprezenta 8,49% din PIB. Dacă adăugă și pensiile militare și cele speciale, de 
aproape 11 miliarde de lei, așa cum ne cere Comisia Europeană, ajungem la 9,26% din PIB. Asta pentru anul 2022, înainte de 
orice majorare pentru anul viitor. Dacă vom crește pensiile cu 10% cum a propus PSD, în anul 2023 va trebui să alocăm puțin 
peste 130 de miliarde de lei pentru pensiile din sistemul contributiv, iar dacă menținem pensiile speciale la același nivel de 11 
miliarde lei, ajungem la 141 de miliarde lei, costul total cu pensiile pentru anul viitor. La un PIB estimat de 1.519 miliarde, 
rezultă că pensiile vor reprezenta 9,29% din PIB, în scenariul unei majorări cu 10%. 

Dacă însă am aplica o majorare de 15%, atunci va trebui să alocăm 135,7 miliarde pentru sistemul contributiv, plus cele 
11 miliarde lei cu pensiile speciale nemodificate, ajungem la un total de 146,4 miliarde lei. La același PIB de 1.519 miliarde 
lei, costul total cu pensiile va depăși acel prag 9,4% pus de domnul Ghinea în PNRR. În scenariul majorării cu 15% vom 
ajunge în 2023 la 9,64% din PIB.  

Aste ne arată două lucruri. Pe de o parte, cât de amatoristă a fost acea decizie a USR de a pune pragul de 9,4% în PIB, 
iar pe de altă parte, cât de lipsită de fundament este această supralicitare a colegilor de la PNL, care nici măcar nu ar fi 
aplicabilă, până nu vom conveni cu Comisia Europeană să eliminăm acel prag de 9,4% din PIB.  

Am vrut să vă prezint aceste cifre ca să vedeți cât de mult se poate greși dacă această chestiune a majorării pensiilor nu 
este tratată cu seriozitate și responsabilitate.  

Recomandarea mea și apelul meu către cei care lansează astfel propuneri hazardate e să fie mai atenți cu cifrele, să 
evalueze cu atenție efectele și să-i fundamenteze cât mai bine aserțiunile.  

Ca decidenți politici trebuie să fim conștienți că declarațiile noastre pot afecta milioane de oameni și de aceea trebuie să 
fim foarte riguroși mai ales când vorbim de pensiile a milioane de cetățeni. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Virgil Alin-Chirilă 
*** 

Mai este sportul românesc un ambasador pentru România? 
 

Dragi colegi, multiplele transformări care au avut loc în societatea românească au lăsat amprente și în ceea ce privește 
sportul românesc, amprente negative. Știm că sportul școlar și universitar se află în colaps deși s-au făcut eforturi cu înființarea 
Olimpiadei gimnaziilor. 

Ieri, domnul ministru al Tineretului si Sportului a prezentat Strategia Nationala pentru Sport. Cam tarziu a fost 
prezentata in cadrul Comisiilor reunite de tineret si sport. Acesta a afirmat faptul ca, este nevoie de descentralizare în sport. 
România si Bulgaria sunt ultimele ţări cu structure de genul cluburilor de stat, care sunt imposibil de revitalizat. Care este 
strategia pe care o are Ministerul pentru jucatorii de peste 18 ani care renunta la performanta pentru ca nu au loc in echipe? 

Legea sponsorizării și a mecenatului nu a devenit atractivă deși ne chinuim de 20 de ani să o facem, iar Legea 69 a 
educației fizice și a sportului încă nu reprezintă o soluție în ceea ce privește finanțarea structurilor sportive. 

Cu alte cuvinte trăim din amintiri, din ceea ce au realizat alții: 309 medalii olimpice din care 90 de aur, 97 medalii de 
argint și 122 medalii de bronz reprezintă palmaresul României la Jocurile Olimpice, intrecerea sportivă unde cei mai buni se 
confruntă cu cei mai buni. De 90 de ori s-a intonat imnul național. 

Din păcate, dacă la Jocurile Olimpice de la Sidney din 2000 (26 medalii din care 11 de aur), Atena 2004 (19 medalii din 
care 8 de aur) delegația României s-a întors cu mândrie acasă, începând de la Beijing 2008 a intervenit declinul, (8 medalii din 
care 4 de aur),  Londra 2012 (7 medalii, din care 2 de aur), iar la Rio de Janeiro și Tokyo (4 medalii din care una de aur pentru 
fiecare competiție). 

Ne mândrim cu cele 72 de medalii obținute de gimnastica românească, cu cele 40 de medalii obținute de canotajul 
românesc, cu cele 35 de medalii de la atletism, cu cele 34 de medalii de la caiac- canoe și 25 de medalii de la box, dar s-a 
întrebat cineva câți bani câștigă antrenorii loturilor olimpice, antrenorii federali, antrenorii de la cluburile din țară, de seniori 
cât și antrenorii descoperitori de talente? 

Avem în țara “o brumă” de antrenori care pentru performanțele olimpice și cele obținute la campionatele mondiale au o 
gratificație permanentă în rest, efectiv, nu avem decât vocație, dedicație și doar mijloace de supraviețuire. 
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În toate sporturuile cele mai multe ore de munca sunt in competitii, iar competitiile sunt in weekend, iar plata pentru 
zilele libere legale nu este compensatorie. De exemplu, la centrul de copii si juniori un salariu al unui antrenor ajunge la 2600 
de lei. Care mai este motivatia antrenorului pentru a gasi valorile viitorului sportului cu un asemenea salariu? 

Întrebarea care se pune este următoarea: cum putem concura cu șanse egale ca federațiile cu buget de 250- 500 - 1 
milion de lei. Ne dorim ca sportul românesc să mai reprezinte un veritabil ambasador al României sau ne complacem în 
realitatea actuală, în care sportul românesc produce mai multe cazuri sociale decât medaliați olimpici? 

O întrebare la care reprezentanții Ministerului Tineretului și Sportului ar trebui să răspundă de urgență! 
Vă mulţumesc.      

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Sprijin pentru medicii de familie 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Medicina de familie este de o importanta majora si trebuie sprijinita si ma bucur ca Ministerul Sanatatii, sub conducerea 

domnului ministru, prof.univ.dr. Alexandru Rafila, actioneaza in sensul sprijinirii activitatii medicale primare, si anume a 
medicilor de familie: 60 de milioane de euro din PNRR vor fi alocate până la finalul anului de Ministerul Sănătăţii pentru 
dotarea și renovarea cabinetelor medicilor de familie. 

1.000 de cereri au fost aprobate pentru finanțare, dupa ce 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.  

Ministerul Sănătății a publicat pe 14 octombrie instrucțiunea nr. 7 prin care cabinetele medicilor de familie din zonele 
defavorizate (conform ordinului MS/CNAS 391/187/2015) pot încărca dosarele de finanțare pe site-ul proiecte.pnrr.gov.ro. 
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: O alocare de 135.337.500 € (fără TVA) prin care se vor finanța 2.250 de asocieri/cabinete de 
medici de familie, unde au fost depuse până în prezent 815 dosare. La această categorie continuă depunerea cererilor. 

2. Apel necompetitiv: O 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, unde au fost depuse 
până în prezent 1.072 cereri de finanțare. 

În Romania, ne confruntam cu un deficit al numarului de medici de familie, mai ales in spatial rural, unde inca avem 
localitati fara medici de familie, deci este foarte important ca Ministerul Sanatatii sa reuseasca sa implementeze o strategie pe 
termen lung pentru rezolvarea acestei crize. 

Vă mulţumesc!          Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
Programele „Student Invest” și „Family Start” vor contribui la o viață mai bună pentru studenți și tinerele familii 

 

Guvernul susținut de PSD a aprobat semnarea a două programe extrem de importante pentru viitorul României, „Student 
Invest” și „Family Start”, parafarea convențiilor de creditare și implementare a acestora urmând să îmbunătățească substanțial 
viața de zi cu zi a românilor. 

Consensul politic din coaliția de guvernare a permis aplicarea cu celeritate a celor două pachete de măsuri propuse de 
ministrului PSD al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea. Acestea presupun acordarea de credite de 10.000 
de euro pentru studenți și, respectiv, de 15.000 de euro pentru tinere familii, garantate de stat și cu dobândă subvenționată. 

Începând din această săptămână, instituțiile bancare înregistrează deja cererile celor care doresc să primească aceste 
credite.  

Astfel, persoanele cu vârsta de până la 45 de ani și cu venituri nete până la 7.500 de lei pe familie/lună, sunt eligibile 
pentru a primi credite în valoare de maxim 75.000 lei, cu o rată  lunară de 625 de lei. 

Această sumă poate fi folosită pentru cheltuieli legate de cununia religioasă sau civilă, în cuantum de nu mai mult de 
20.000 de lei, pentru educația copiilor, achiziția de autoturisme familiale noi cu șapte locuri, taxe de studii sau activități 
extrașcolare pentru copii, plata chiriei, sau acordarea unui avans în scopul achiziției unei locuințe.  
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În ceea ce privește Programul național „Student Invest”, acesta este destinat studenților cuprinși în sistemul de 
învățământ superior autorizat de către Ministerul Educației Naționale. Ei pot accesa un credit de maxim 50.000 lei, prin 
intermediul căruia își pot achita taxele de studii, pot publica studii sau cărți de specialitate, sau își pot plăti locurile de cazare în 
căminele studențești. Pentru acest credit în valoare de 50.000 de lei, rata lunară ajunge la 417 lei. 

Cele două programe au o perioadă maximă de rambursare de zece ani, mult mai avantajoasă față de orice fel de alt 
credit de nevoi personale existent în prezent pe piață.  

Atât „Student Invest”, cât și „Family Start”, sunt pachete de sprijin componente ale Programului „Sprijin pentru 
România”, facilitarea accesului studenților și tinerelor familii la finanțări garantate de stat și în condiții extrem de profitabile 
fiind expresia preocupării PSD pentru tânăra generație și viitorul țării.  

România are nevoie de studenți bine pregătiți, cărora să nu le lipsească cadrul propice unei educații de calitate, precum 
și condițiile favorabile performanței, iar Programul „Student Invest” îi va ajuta în mod esențial să parcurgă în stare bună anii 
de facultate. De asemenea, Programul „Family Start” va conduce la ușurarea vieții familiilor tinere, prin facilitățile oferite la 
finanțarea pentru obținerea de locuințe și nevoi de strictă necesitate, puțin mai dificil de obținut în prezent. 

Sunt încrezătoare că măsurile de susținere a studenților și a tinerelor familii vor avea efectul scontat, respectiv de a 
ușura traiul zilnic al acestor categorii ale populației în actuala perioadă dificilă.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
PSD susține tinerii 

Stimaţi colegi, 
Tinerii reprezintă resursa cea mai importantă a unei țări, deoarece modul în care se dezvoltă aceștia va modela societatea 

românească viitoare. 
De aceea, Partidul Social Democrat a lansat programe menite să ajute tinerii care se află la început de drum. Astfel, 

tinerii pot accesa creditele din programele Ministerului Familiei: Student Invest și Family Start. 
Începând din data de 7 noiembrie 2022, tinerii interesați de programele Family Start și Student Invest se pot adresa 

băncilor partenere pentru accesarea creditelor pentru studii sau cheltuieli familiale. Până în prezent, instituțiile bancare 
partenere sunt CEC Bank, Libra Bank și băncile cooperatiste afiliateCreditcoop. De asemenea, sunt discuții avansate cu 
Raiffeisen Bank și Alpha Bank. În premieră, Guvernul garantează creditele pentru tineri, care până în prezent nu puteau accesa 
astfel de instrumente de finanțare, tocmai pentru că sunt la început de drum și nu au bunuri sau salarii suficient de mari pentru 
a oferi garanții la bancă. 

În urma lansării celor două programe de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, PSD poate afirma 
că a realizat toate promisiunile din pachetul Sprijin pentru România. 

Prin programul „FAMILY START”, tinerii pot obține un credit în valoare de maxim 75.000 lei, garantat de către stat în 
proporție de 80% și cu dobânda subvenționată. Perioada maximă de rambursare este 10 ani, cu o perioadă de grație de maxim 
5 ani. 

Banii pot fi folosiți plata cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, after-school, achiziția de autoturisme familiale noi cu 7 
locuri, taxe de studii sau activități extrașcolare pentru copii, plata chiriei, avans din achiziția unei locuințe, pentru cheltuieli 
legate de cununia religioasă sau civilă, dar nu mai mult de 20.000 de lei, etc. 

Beneficiari eligibili sunt persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 45 de ani neîmpliniți care își 
întemeiază o familie si care au venituri nete de până la maximum 7.500 RON pe familie/lună. 

Prin programul „STUDENT INVEST”, tinerii pot obține un credit în valoare de maxim 50.000 lei, garantat de către stat 
în proporție de 80% și cu dobânda subvenționată. Perioada maximă de rambursare este 10 ani, cu o perioadă de grație de 
maxim 5 ani. 

Cheltuielile eligibile în cadrul programului sunt taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat, pentru publicarea unor 
cărți sau a studiilor de specialitate, plata locurilor de cazare în căminele studențești, etc. 

Beneficiari eligibili: Persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 31 de ani neîmpliniți care sunt 
cuprinși în sistemul de învățământ superior autorizat de către Ministerul Educației Naționale. 

PSD își ține promisiunile și promovează programe menite a ajuta toate categoriile sociale! 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Mirela Furtună 
*** 
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Nu există educație de calitate cu profesori prost plătiți! 
Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Dacă nu există profesori și elevi, nu există școală, chiar dacă directorii şi calculatoarele sunt acolo. Așa cum este 

recunoscută nevoia de a avea profesori, consider că ar trebui recunoscută și obligaţia de a le atribui salarii adecvate funcţiilor 
acestora, care să le permită o viaţă decentă pentru a educa cel mai important capital pe care îl are o societate: copiii și tinerii. 

Salariul unui profesor din preuniversitar îți permite în prezent să supravieţuiești cu demnitate, dar, în cele din urmă, este 
dificil, ca în calitate de cadru didactic, să te îndrepți către următoarea clasă socială. Apoi, această condiție nu satisface tânăra 
generație și foarte puțini dintre cei buni aleg să devină profesori la noi în țară. 

În lume, interesul societății pentru problema remunerării cadrelor didactice și locul său actual în dezbaterea politică 
demonstrează clar acordul cu privire la relevanța sa. România nu trebuie să rămână mai prejos. Deficitul de cadre didactice se 
acutizează și în țara noastră. Se impun măsuri concrete. 

Este timpul ca Guvernul să înțeleagă că educația nu ar trebui să fie un macroproiect pe agenda sa, ci mai degrabă 
coloana vertebrală a dezvoltării țării. Educația publică este întotdeauna o investiție, nu o cheltuială. 

Nu este prima dată când atrag atenția celor implicați în procesul decizional cu privire la acest lucru. Am spus-o și mă 
repet, dacă ne dorim să crească calitatea educației din țara noastră, dacă ne dorim criterii noi și stricte de selecție a cadrelor 
didactice sau să-i atragem pe cei mai buni absolvenți de facultate în domeniul educației, trebuie să majorăm salariile. Dacă nu 
creștem veniturile profesorilor și condițiile din școli, vom discuta aproape degeaba despre schimbare.  

Concluzia este simplă și directă. Nu există școală de calitate fără profesori bine plătiți, chiar dacă strategia pentru 
educație este acolo, pe masa de la Cotroceni. 

Deputat 
Nicolae Georgescu 

*** 
Dați cetățenia noastră românilor din Transcarpatia-Ucraina! 

 
În regiunea Transcarpatia din Ucraina, situată lângă frontiera de nord-vest a României, în vecinătatea judeţelor 

Maramureş şi Satu Mare, locuiesc actualmente circa 50 000 de români, din care 96 la sută au declarat limba română ca limbă 
maternă la ultimul recensământ efectuat în statul vecin. Majoritatea acestora, respectiv 40 000, locuiesc compact în doua 
raioane situate în dreapta Tisei, care au făcut parte din Maramureşul istoric, respectiv în raionul Teceu (în localităţile: Apşa de 
Jos, Slatina, Strâmtura, Podişor, Peştere, Bouțu Mic, Bouțu Mare, Carbuneşti şi Topcino) şi în raionul Rahău (în localităţile 
Apşa de Mijloc, Biserica Albă, Plăiuț şi Dobric). În jur de 10 000 de români denumiţi volohi locuiesc în raioanele 
Velicoberzeniaschi (în localitatea Mircea), Ujgorod (în localităţile Kamianţa și Antaloviți), Perecin (în localităţile Simer, Turia 
Remeta, Turia Pasica, Poroscovo și Svaliavchi), Muncacevo (în localităţile Obava și Verhnia Vajnița) și Irsava (în localitatea 
Dolga). 

Cea mai importantă doleanță a românilor din Transcarpatia, respectiv a celor care locuiesc în raioanele Teceu şi Rahău, 
care au făcut parte din Maramureşul istoric, este legată de acordarea cetăţeniei române, având în vedere că, începând din luna 
octombrie 2012, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a început să respingă în masă cererile în acest sens ale românilor din 
această zonă, cu motivarea că nu au dreptul la cetăţenia română, conform Legii nr. 21/1991 (legea cetăţeniei române). 
Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a invocat faptul că a adresat o solicitare (înregistrată sub nr. 26973/ANC/ 07.08.2012) 
Institutului de Istorie ”George Bariţiu” din Cluj Napoca pentru ”identificarea teritoriilor care au aparţinut statului român în 
diferite perioade istorice”, iar acest institut a răspuns, prin adresa nr. 691/01.10.2012, că teritoriul actual al regiunii 
Transcarpatia, inclusiv zona istorică Maramureşul de Nord, cu raioanele Teceu şi Rahău, nu a făcut parte din statul român. 

Răspunsul este eronat pentru că, până în decembrie 1918, românii din raioanele Teceu, Rahău şi Hust din Transcarpatia 
au făcut parte împreună cu românii din stânga Tisei din comitatul Maramureş, înglobat în Imperiul austro-ungar, iar din 1 
decembrie 1918 şi până la 25 iulie 1921 fostul comitat Maramureş a intrat în componenţa statului naţional unitar român, la 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia participând și votând pentru unire și delegați ai românilor din dreapta Tisei. Mai 
exact, la acest eveniment epocal au participat patru delegați credenționali români din Transcarpatia, care s-au deplasat cu 
căruțe cu cai în capitala Marii Uniri. 

După 25 iulie 1921 până la sfârşitul anului 1938 această zonă a intrat în componenţa Cehoslovaciei, din 1 ianuarie 1939 
pânâ în 20 martie 1939 a intrat în componenţa Ucrainei Carpatice, iar din 20 martie 1939 până în 20 octombrie 1944 a intrat 
sub ocupaţia Ungariei hortiste, alături de românii din stânga Tisei, fiind reconstituit vechiul comitat Maramureş. Din 20 
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octombrie 1944 până în 24 august 1991 românii maramureşeni din dreapta Tisei alături de românii volohi din Transcarpatia au 
intrat în componenţa Uniunii Sovietice, în cadrul Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, iar din 24 august 1991 până în 
prezent fac parte din statul independent Ucraina. 

În urma unei solicitări a Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia ”Dacia” din 13.11.2014, această eroare a fost 
îndreptată prin răspunsul transmis de Institutul de Istorie ”George Bariţiu” din Cluj Napoca, cu nr. 807/21.11.2014, semnat de 
directorul Institutului, prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, care atestă că zona istorică 
Maramureşul de Nord, cu raioanele Rahău, Teceu şi Hust din teritoriul actual al regiunii Transcarpatia, a făcut parte din statul 
român. Răspunsul are următorul conţinut: ,,Teritoriul actual al regiunii Transcarpatia (zona istorică Maramureşul de Nord cu 
raioanele Rahău , Teceu şi Hust ) a făcut parte din statul român. 

Până la sfârşitul anului 1918 teritoriile în cauză au făcut parte din Comitatul Maramureş, aflându-se sub jurisdicţia 
monarhiei dualiste austro-ungare, iar din 1 Decembrie 1918 până în 25 iulie 1921 au făcut parte din judeţul Maramureş, 
aflându-se în componenţa statului român. 

Această situaţie rezultă din Decretul XVI publicat în „Gazeta Oficială” a Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului 
şi Ţinuturilor Româneşti din Ungaria, nr. 54/13.09.1919, p.414, în care se precizează că toate cele nouă circumscripţii 
electorale pentru alegerea deputaţilor, ale judeţului Maramureş de atunci: Vişău, Dragomireşti, Rahău, Sighet, Bârsana, 
Şugatag, Cîmpulung şi Teceu au făcut parte de facto şi de iure din componenţa Statului Român din Tabloul rezultatelor 
alegerilor generale pentru Adunarea Deputaţilor în Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş şi din Tabloul alegerilor 
generale pentru Senat , publicate în ”Monitorul Oficial al României” nr.171 din 18 noiembrie 1919, pp. 9640-9642, respectiv 
nr. 172 din 19 noiembrie 1919, pp. 9718-9719.” 

Deși au trecut 8 ani de la primirea acestui răspuns, Autoritatea Națională pentru Cetățenie nu a flexibilizat, darmite să fi 
accelerat, procedura de acordare a cetățeniei române pentru conaționalii noștri din dreapta Tisei. Se pare că guvernele și alte 
autorități de la București n-au vrut să supere regimurile opresive la adresa românilor de la KIEV nici măcar cu o floare a 
recunoașterii și recunoștinței. Înschimb, Ungaria, o țară mai mică, acordă în masă cetățenia ungară maghiarilor din 
Transcarpatia, care sunt reuniți într-o comunitate de circa 200.000 de oameni. 

Solicit, pe această cale, Președintelui, Parlamentului și Guvernului României, precum și Autoritații Naționale pentru 
Cetățenie, să rezolve de urgență problema acordării cetățeniei române conaționalilor noștri din Maramureșul istoric înglobat 
fortuit, în urma unor vicisitudini ale istoriei, în Ucraina. 

Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
Extinderea listei medicamentelor compensate și gratuite, un pas important  

pentru îmbunătățirea stării de sănătate a românilor 
 
În centrul preocupărilor Partidului Social Democrat privind îmbunătățirea condiției sistemului de sănătate din România 

se află asigurarea unor servicii medicale de un înalt grad calitativ, precum și accesul populației la medicamente noi și facile din 
punctul de vedere al prețurilor.  

Acest deziderat este o prioritate de prim rang a Programului de guvernare al PSD în domeniul sănătății, iar ministrul 
Sănătății, prof.dr. Alexandru Rafila, a decis în mod judicios, extinderea listei de medicamente compensate și gratuite. Este al 
treilea demers similar inițiat în acest an de către ministrul PSD al Sănătății, în scopul creșterii gradului de siguranță și confort a 
pacienților, referitor la facilitarea procurării medicamentelor de toate tipurile, nu doar a celor de strictă necesitate. 

Astfel, Guvernul României a aprobat proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea 
Guvernului nr. 720/2008, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare 
medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în 
cadrul programelor naționale de sănătate. 

Noua actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate va intra în vigoare începând cu 1 decembrie și 
presupune introducerea unui număr de 21 molecule noi, destinate pacienților cu afecțiuni oncologice, Parkinson, insuficiență 
cardiacă, boli endocrine și metabolice, afecțiuni pulmonare cronice, angioedem ereditar și amiotrofie spinală musculară.  

Consider remarcabil faptul că, dintre noile medicamente nou introduse în România, cele mai multe dintre ele vor fi 
benefice pacienților cu afecțiuni oncologice.  
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Politica Ministerului Sănătății este de a majora exponențial posibilitatea românilor de a intra în posesia medicamentelor 
inovative, de care au absolută nevoie, mai ales cei cu afecțiuni cronice.  

PSD a intrat la guvernare într-un moment delicat al sănătății, sistemul ajungând aproape în colaps din cauza gestionării 
mai puțin potrivite a efectelor crizei pandemice asupra populației. A fost nevoie ca noul ministru al Sănătății să managerieze 
de o manieră constructivă problemele sistemice, iar rezultatele nu au încetat să se vadă. 

Apreciez extinderea listei de medicamente oferite de stat, deoarece sănătatea unei națiuni trebuie să constituie o politică 
națională, iar românii merită să fie susținuți pentru a beneficia de servicii de sănătate de nivel european. 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
Declarație politică 

 

Am văzut cu toții, inclusiv colegii de la USR, sesizarea depusă la Parchetul General de către Agenția Națională de 
Integritate cu privire la doamna Clotilde Armand, primarul Sectorului 1.  

Ca oameni politici nu cred că ar trebui să comentăm conținutul juridic al acestei sesizări și nici procedurile juridice 
ulterioare. Justiția trebuie lăsată să-și facă treaba, iar noi politicienii trebuie să ne abținem să comentăm deciziile magistraților 
sau ale inspectorilor de integritate. De asemenea, nu intenționez să mă pronunț eu asupra vinovăției sau nevinovăției doamnei 
Armand. Eu știu că în Constituție prezumția de nevinovăție este garantată.   

Însă mă voi referi la standardele de integritate invocate ani la rând de către Uniunea Salvați România. Iar ceea ce le 
solicit colegilor noștri de la USR este că aplice în cazul doamnei primar Clotilde Armand exact aceleași standarde de 
integritate pe care le-au invocat obsesiv în cazul altor demnitari care au fost acuzați de incompatibilitate sau de fapte penale, 
cum este acum cazul doamnei Clotilde.  

Aici aș vrea să subliniez că USR și-a construit întreaga platformă politică pe aceste principii de integritate și anti-
corupție. Cei care au votat această formațiune au optat pentru USR în primul rând pentru promisiunea că vor veni cu oameni 
integri și că vor lupta împotriva corupției din politică. I-au votat mai puțin pentru experiența aproape inexistentă în domeniul 
economic și administrativ. Iar după participarea lor la guvernare, probabil că îi vor vota și mai puțini. Însă au fost mulți români 
care au crezut în acel slogan „Fără penali în funcții publice”.  

Mie nu-mi place acest termen de „penal” aplicat cuiva care nu a fost condamnat și care beneficiază, conform 
Constituției, de prezumția de nevinovăție.  

Dar potrivit retoricii USR, doamna Clotilde Armand este acum „un penal într-o funcție publică”. Repet, personal nu 
sunt de acord cu astfel de etichete. Încerc doar să subliniez cum s-ar vedea lucrurile dacă USR aplica în cazul doamnei Armand 
aceleași sloganuri și principii pe care le-au aplicat altor politicieni acuzații de instituțiile statului de fapte penale și 
incompatibilitate.  

Am văzut că doamna primar a dat o explicație juridică prin care încearcă să arate că este nevinovată. Eu vă spun că 
exact același lucru au făcut marea majoritate a politicienilor acuzați de fapte penale. Dar asta nu a contat niciodată pentru USR, 
care a susținut mereu că simpla acuzare de fapte penale de către o instituție a statului este incompatibilă cu funcția publică, iar 
cel care se află într-o astfel de situație trebuie să-și dea demisia, să se pună la dispoziția justiției, să aibă încrederea în 
instituțiile statului de drept, iar dacă își demonstra nevinovăția și va fi achitat, poate reveni în viața politică. Asta a susținut 
mereu USR și mă aștept să aplice aceleași criterii și colegei lor de partid, doamna Armand. De altfel, chiar din partea dânsei, 
care a fost mereu foarte vocală pe acest subiect al integrității, mă aștept să facă pasul în spate, să-și dea demisia și să își apere 
dreptatea în justiție, exact așa cum cerea chiar dânsa din partea altor oameni politici care se aflau într-o situație similară cu cea 
în care se află dânsa acum. 

Altfel, dacă acest lucru nu se întâmplă, dacă doamna primar se va agăța cu ghearele de funcția de primar, cum spuneau 
cei de la USR, iar dacă acest partid nu va lua o decizie de suspendare a doamnei Armand, până la finalizarea anchetelor, atunci 
USR se va descalifica definitiv din posturi de reper moral și de integritate al clasei politice din România. 

Stimați colegi de la USR, dacă nu veți lua aceste decizii pe care le-ați pretins mereu din partea altor partide, atunci, cu 
tot respectul, discursul dumneavoastră despre integritate și anti-corupție este pură demagogie și nu veți mai avea căderea să-i 
acuzați pe alții, de la această tribună a Parlamentului, de lipsă de integritate. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
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Agricultura românească în pericol! 
Stimați colegi parlamentari, 
În drumurile mele de la Iași către și dinspre Capitală, străbat mulți kilometri prin țară; traversez multe sate, ogoare, 

râuri. Mă cuprinde o extraordinară tristețe și îngrijorare privind cum, de la lună la lună, apele parcă se retrag, iar albiile râurilor 
abia mai păstrează un fir subțire de apă. Oriunde privesc în jur văd doar câmpuri uscate. 

Ultimele date venite de la Ministerul Agriculturii descriu o situație aproape apocaliptică a culturilor agricole din acest 
an: am atins pragul de 1 milion de hectare afectate major de seceta extraordinară a ultimelor luni, cu suprafețe afectate chiar în 
proporție de 100%! Statisticile arată că avem 37 de județe cu suprafețe distruse de secetă, cu agricultori și fermieri disperați. 

Nu putem trata cu superficialitate această situație dramatică din țara noastră fiindcă mai bine de 20% din toți angajații 
din România lucrează într-o formă sau alta în agricultură. Vorbim de peste 250 de mii de români care sunt îngrijorați cu privire 
la ziua de mâine! Mai mult, chiar dacă creșterea economică din ultimii ani a făcut să se modifice ponderea din PIB a diferitelor 
ramuri economice, totuși agricultura românească reprezintă 4.4% din PIB. 

Privind în urmă, în istoria ultimilor ani, situația dificilă a agriculturii românești arată o imagine a lipsei de priorități și de 
minimă viziune administrativă. Situația subvențiilor la hectar este una net inferioară altor țări din Uniunea Europeană. 
Suprafețele de pământ sunt lucrate încă fragmentat, făcând ca randamentul pământului nostru fertil să fie unul mult sub 
potențial. Sistemele prohibitive de asigurare a culturilor îi fac pe agricultorii români vulnerabili în fața impredictibilității 
climatice. Irigațiile sunt insuficiente și fără o strategie coerentă. 

Durerea mare în această perioadă este tocmai în privința acestui ultim aspect, al sistemelor de irigații. Apreciez foarte 
mult eforturile ministrului Petre Daea care lucrează intens la finanțarea europeană și națională a sistemelor secundare de 
irigații. Însă, tristețea cea mai mare o reprezintă dezastrul pe care USR l-a produs în agricultura noastră negociind PNRR-ul 
parcă împotriva intereselor României! Cum este posibil ca având atât de multe informații despre problemele cu deșertificarea 
sudului României, cu încălzirea globală, cu secetele prelungite să nu te lupți pentru finanțarea sistemelor de irigații din țara ta? 
Cum este posibil ca având în rândurile tale, USR-ule, un fost comisar european pe agricultură să nu conștientizezi nevoia unui 
întreg sector vital de a avea acces la fonduri europene? Mai ales într-un program de reconstrucție și reziliență! Cum este 
posibil ca „progresiștii” și „noii politicieni” de la USR nu doar să ignore, dar să se lupte pentru ca România să nu aibă acces la 
fonduri PNRR pentru irigații deși alte țări europene au obținut sume importante pentru fix același lucru? Din nefericire, 
răspunsul nu este nici simplu, nici onorant. 

Stimați colegi parlamentari, în ultimele luni Partidul Social Democrat alături de partenerii din coaliția de guvernare 
renegociază și efectiv se luptă pentru includerea în PNRR a finanțării sistemelor de irigații. Apreciem și discuțiile pe care 
premierul Ciucă le-a avut recent la Bruxelles unde se pare că vom reuși să obținem finanțare de 2 miliarde de euro prin PNRR 
pentru irigațiile din țara noastră. Este dezamăgitor, totuși, că din cauza unor interese de neînțeles din partea unor foști 
guvernanți aroganți și înguști ca viziune, PSD trebuie să se lupte acum să repare ceea ce USR a stricat în timpul unor extrem 
de importante negocieri europene. România a pierdut timp și energii importante mai ales în ceea ce privește agricultura. Și, iată 
în ce situație tragică ne aflăm acum! 

Țara noastră se află într-o situație extraordinară care necesită intervenție fermă și rapidă din partea întregii clase politice, 
nu doar a Guvernului. De aceea, exceptând pe acei politicieni din opoziție pe care electoratul îi va trimite în groapa istoriei, fac 
apel la dumneavoastră pentru a strânge rândurile și a susține eforturile noastre de a salva agricultura din România, țăranii și 
fermierii noștri. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
Din nou despre creșterea pensiilor 

Stimați colegi, 
PSD a acceptat să intre la guvernare într-o perioadă de criză pentru că problemele românilor nu pot fi rezolvate stând în 

Opoziție și doar criticând. Am acceptat să guvernăm împreună cu PNL și UDMR pentru a putea influența în mod decisiv 
deciziile importante ce vizează bunăstarea și nivelul de trai al românilor. Problema pensiilor sau mai exact aducerea acestora la 
un nivel decent care să asigure un trai liniștit pentru seniorii României a constituit prioritatea noastră din prima zi de 
guvernare.    

În aceste vremuri de criză, consider că nu este echitabil ca toate pensiile, inclusiv cele foarte mari, să crească la fel de 
mult ca pensiile mici. Așadar, consider oportună o abordare diferențiată: în loc să creștem punctul de pensie cu 15% pentru 
toți, inclusiv pentru cei cu pensii de mii sau zei de mii de lei, cum susține PNL, cred că este mai corect să creștem mai mult 
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pensiile mici. Propunerea PSD este ca aceeași sumă alocată pentru pensionari să fie împărțită pentru o majorare cu circa 10% a 
punctului de pensie și a pensiei minime, iar diferența (până la 15%) să fie direcționată sub forma unor măsuri de sprijin 
acordate exclusiv pensionarilor cu venituri mici, cei care sunt cel mai afectați de creșterea prețurilor la alimente, medicamente 
și utilități. 

Conform unor calcule preliminare, suma necesară unei creșteri a punctului de pensie cu 15%, cum susține PNL, ar fi de 
16,5 miliarde de lei. Viziunea PSD este de a se opera o majorare a punctului de pensie și a pensiei minime cu circa 10%, ceea 
ce ar reprezenta o cheltuială bugetară suplimentară de doar 11 miliarde lei, iar diferența de aproximativ 5,5 miliarde (până la 
16,5) să fie folosită pentru ajutoare țintite către pensionarii cu venituri mici, cei mai vulnerabili în fața inflației galopante.  

Din punctul meu de vedere, nu văd niciun impediment pentru ca pensia minimă și punctul de pensie să crească cu cel 
puțin 10%, așa cum a propus PSD încă din luna august, când alții ziceau că era o propunere populistă. Însă suma exactă ce va 
fi alocată pentru pensionari și modul în care va fi împărțită - între creșterea punctului de pensie și alte ajutoare acordate strict 
pensionarilor cu venituri mici -  trebuie să fie stabilit doar după ce se clarifică modul în care va fi reglementată piața de 
energie, o altă problemă stringentă a întregii societăți românești. Și asta pentru a vedea care sunt sumele rămase disponibile în 
bugetul de stat. Cred că așa este logic și normal. În acest context, este important ca bugetul de stat și pentru asigurările sociale 
pentru anul 2023 să fie pregătite și adoptate în următoarele două luni. Dincolo de orice discuție politică în interiorul sau în 
exteriorul coaliției de guvernare, acestea trebuie să fie prioritățile care să ne călăuzească activitatea politică și guvernamentală 
din următoarea perioadă. 

Vă mulțumesc pentru atenție!       Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Pensionarii cu venituri mici au nevoie de majorarea lor, nu de amăgiri! 

Dragi colegi, 
Toți pensionarii cu care m-am întâlnit și cu care am discutat, în ultimele luni, se declară și amăgiți, dar și dezamăgiți de 

argumentele pe care le înaintează în spațiul public o parte dintre partenerii noștri de guvernare în privința majorării retribuțiilor 
pe care le primesc lunar. Oamenii spun că au observat că orice decizie pe care colegul nostru de la PSD, domnul ministru al 
Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, o anunță, public, în privința creșterii pensiilor, imediat aceasta este demontată de 
către un vector de imagine liberal. Potrivit acestora, niciuna dintre variantele de lucru promovate de către colegul Budăi în 
favoarea majorării pensiilor nu este acceptată a priori de către PNL. Tind să le dau dreptate pensionarilor, având în vedere că 
polemica iscată pe numărul de procente cu care s-ar face ajustările, precum și privind categoriile de beneficiari nu face altceva 
decât să blocheze sine die punerea în practică a acestor măsuri salutare. De asemenea, pensionarii au ajuns să se plictisească de 
această retorică deloc productivă, girată de PNL și care nu îi ajută să-și plătească facturile, să-și achiziționeze medicamentele 
și alimentele necesare unui trai decent.  

Nu îmi doresc să fac observații nimănui pentru că atribuțiile mele ca deputat vizează strict îmbunătățirea legislației în 
favoarea tuturor românilor, deci creșterea nivelului de trai, însă mă văd obligat să subliniez faptul că demontarea argumentelor 
PSD ar trebui însoțită și de o fundamentare privind impactul bugetar și sursele de finanțare. Mai precis, de cifre clare, dragi 
colegi și dragi români. Vorbele în vânt nu acoperă golurile din bugetul statului, după cum ne-a demonstrat tuturor istoria 
recentă. Iar PSD, spre deosebire de PNL, a ieșit întotdeauna în spațiul public cu calcule exacte legate de efortul bugetar pe care 
îl presupune orice creștere a pensiilor, dar și cu indicarea posibilităților de amortizare a acestuia.  

La rândul meu, eu nefiind membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială din această Cameră a Parlamentului, vă 
mărturisesc că, în vâltoarea anunțurilor populiste ale PNL în mass-media, nu mai știu exact care e propunerea PNL privind 
creșterea pensiilor. Numai că nu sunt singurul! Mare parte dintre colegii senatori și deputați liberali admit și dumnealor că nu 
mai sunt la zi cu ultimele blufuri procentuale privind această problematică stringentă pentru părinții și bunicii noștri.  

Nu mi se pare deloc corect să existe divagații, dezinformări și manipulări pe un subiect care le afectează radical viața în 
special pensionarilor cu venituri mici și foarte mici pentru care fiecare leu contează! Un astfel de eșafodaj politic de dreapta nu 
este deloc diferit de o glumă proastă, imatură și care nu face altceva decât să testeze și mai tare răbdarea vârstnicilor.  

Milioanele de pensionari din România nu merită un astfel de tratament! Milioanele de români, retrași din activitate și 
neglijați mereu de toate guvernările de dreapta, merită nu doar aprecierea și recunoștința noastră pentru eforturile depuse 
pentru dezvoltarea României de care ne bucurăm astăzi, ci și susținere financiară cuantificabilă drept recompensă! 

Consider că ar fi mult mai normal și echitabil ca în loc să se majoreze cu 15-16% sau 25% pentru toată lumea, inclusiv 
pensiile foarte mari de 10-20 de mii de lei, ceea ce ar putea depăși 10% să fie direcționat, sub forma unor măsuri de sprijin, 
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către pensionarii cu venituri mici. Aceștia sunt cei mai afectați români de creșterea prețurilor la alimente, la medicamente și la 
utilități. 

Iar PSD nu doar că știe foarte bine care sunt neajunsurile cu care se confruntă mare parte din populație, ci și 
implementează măsuri protecționiste. Numai în ultimul an, conducerea PSD a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a 
acordat o atenție specială pensionarilor cu venituri reduse, aflați în risc major de sărăcie. Și vă reamintesc despre acordarea în 
plus a unui sprijin în valoare de 700 de lei, care s-a distribuit pensionarilor cu venituri mai mici de 2.000 de lei. De asemenea, 
persoanele cu dizabilități au primit cea de-a 13-a indemnizație, iar prin Programul „Sprijin pentru România” s-au alocat 
voucherele sociale în valoare de 250 de lei, de care au beneficiat 4,7 milioane de români cu venituri reduse. 

Așadar, nu sunt simple exemple, ci cifre clare. Iar aceste sume demonstrează fără echivoc viabilitatea programelor 
aplicate de PSD pentru reducerea sărăciei și asigurarea unui nivel de trai pentru români, comparativ cu cel al cetățenilor din 
țările cu economii mai avansate din Uniunea Europeană.  

Însă măsurile pozitive luate de către PSD și miniștrii săi pentru scăderea gradului de sărăcie al românilor mai includ și 
creșterea salariului minim, eliminarea și scăderea mai multor impozite și taxe, inițierea și derularea unor programe de suport 
pentru crearea de noi locuri de muncă, precum și susținerea familiilor tinere, ori a agriculturii prin noi programe și o gamă 
extinsă de subvenții.   

În opinia mea este foarte important ca România să continue politicile de diminuare a sărăciei în rândul populației, în 
același ritm impus, în ultima perioadă, de către PSD, prin măsuri concludente, și nu prin jocuri imagologice comparate, pe cât 
de politicianiste, pe atât de sterile și de nocive. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Sistemul național de sănătate trebuie susținut de servicii publice excelente, la prețuri rezonabile și accesibile tuturor 
 
Pandemia a reamintit întregii lumi că un procent cât mai ridicat al populației vaccinate înseamnă șanse exponențial mai 

mari la viață. Cu toate că Europa este lider în ceea ce privește vaccinarea, responsabilii din domeniul sănătății susțin că trebuie 
dinamizate, în continuare, campaniile de imunizare, inclusiv la nivelul României. 

Este foarte important ca românii să înțeleagă că nu este vorba doar de solidaritate, ci și de sănătatea publică. Nimeni nu 
va fi în siguranță, până când toată lumea nu va fi în siguranță.  

Garantarea dreptului la o sănătate adecvată este o prioritate pentru conducerea PSD a Ministerului Sănătății. 
Îmbunătățirea răspunsului internațional la pandemie, precum și a rezistenței populației, necesită o distribuție echitabilă a 
medicamentelor, echipamentelor și instruirii, iar Uniunea Europeană și-a exprimat disponibilitatea de a deschide calea pentru o 
reformă sustenabilă a guvernanței globale a sănătății. 

Este limpede că pentru a păstra modelul social european și de coeziune socială, avem responsabilitatea de a ne asigura 
că sistemul autohton de sănătate este bine dotat, susținut de servicii publice excelente, la prețuri rezonabile și accesibile 
tuturor. Acest deziderat îl are și ministrul PSD al Sănătății, ca toți românii să beneficieze în mod egal și nediscriminatoriu de 
progresele medicinei, pentru a garanta astfel, atât viața sănătoasă a românilor, dar și a de ne imuniza societatea împotriva 
inegalităților și a nedreptăților. 

Pe termen lung, eliminarea inegalităților înseamnă, de asemenea, adoptarea unei abordări preventive pentru combaterea 
factorilor multipli care afectează sănătatea, care, din nefericire, afectează predominant categoriile vulnerabile ale populației.  

În concluzie, promovarea egalității, prin îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a românilor, va contribui esențial 
la o sănătate mai bună, dar și invers, oferind tuturor șansa de a se dezvolta armonios și de a-și îmbunătăți calitatea vieții de zi 
cu zi. 

Deputat 
Rodica Nassar 

*** 
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Liberalizarea prețurilor din energie pune în pericol capacitatea spitalelor  
de a funcționa și de a oferi servicii medicale de bază 

Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi,  
Profit de oportunitatea prezentei declarații politice pentru a trage un semnal de alarmă asupra unei probleme grave ce se 

acutizează cu fiecare lună în care principiul liberalizării pieței energiei este deturnat de consecințele contextului geopolitic 
actual. Transpunerea incorectă a acestui principiu, suprapus cu efectele actualei crize energetice, va genera un impact 
devastator asupra capacității spitalelor de a acoperi facturile la energie electrică și gaze naturale.  

Încă de anul trecut, au existat manageri de spitale care au semnalat gravitatea acestei probleme. La momentul respectiv 
prețurile energiei electrice furnizate pentru anumite spitale de anvergură din capitală fuseseră dublate, însă în momentul de față 
vorbim și de posibilitatea în care prețurile pot crește și de 4-5 ori mai mult față de valorile înregistrate anul trecut.  

Tergiversarea adoptării unor soluții care sa asigure reglemetarea valorilor la care este tranzacționată energia, atât timp 
cât aceasta este puternic influențată de factori externi, coroborat cu închiderea nejustificată a capacităților de producție de 
energie din sistemul energetic românesc, va avea un efect negativ nu doar asupra nivelului de trai al consumatorilor casnici sau 
asupra economiei și mediului de afaceri, ci mai grav de atât, va influența în mod direct capacitatea spitalelor de a acorda 
servicii medicale populației, existând chiar pericolul periclitării asigurării funcționalității acestora.  

Nu putem condiționa actul medical și garantarea serviciilor medicale către populație blamând la nesfârșit efectele 
războiului din proximitatea României fără să venim în schimb cu soluții adecvate care să răspundă acestei probleme.  

Domnule Ministru al energiei aveți datoria de a elabora și propune coaliției de guvernare o soluție care să corespundă 
situației actuale și care să preîntâmpine o situație greu de imaginat, aceea în care spitalele vor fi nevoite să aleagă între plata 
facturilor pentru energie și mesele pacienților sau calitatea serviciilor medicale acordate.  

Soluția stingerii becurilor nu poate fi considerată serioasă în acest caz. Colegii mei nu pot opera sau trata pacienți doar 
în timpul zilei ori la lumina lumânării. Vă propun să facem cu toții un exercițiu de imaginație și să ne gândim care ar fi efectele 
unei noi supraaglomerări a spitalelor, așa cum s-a întâmplat pe parcursul pandemiei recente. 

Partidul Social Democrat este singura formațiune politică care a înțeles pe deplin nevoia de a susține un preț reglementat 
pentru toată piața energetică. Propunerea colegilor mei este de a reduce prețul  în jurul valorii de 1,3 lei/kWh, cu plafoane mai 
mici pentru cei care economisesc și se încadrează în anumite praguri de consum, este o soluție agreată de operatorii din 
domeniul energetic și care ar proteja atât consumatorii casnici și firmele din România, cât și nu în ultimul rând, spitalele.     

Deputat 
Florian Neaga 

*** 
Reglementarea temporară a pieţei energiei, soluţia propusă de PSD!” 

Stimaţi colegi,  
Declaraţia mea politică se numește ”Reglementarea temporară a pieţei energiei, soluţia propusă de PSD!" și se referă la 

soluţia propusă de PSD în Coaliție pentru reglementarea prețurilor la energia electrică care va aduce beneficii suplimentare, pe 
lângă cele deja acordate de Guvern, în special pentru consumatorii vulnerabili și pentru economia românească. 

Mecanismul propus de Partidul Social Democrat nu va duce la creşterea preţurilor compensate pentru consumatorii care 
fac economie şi se încadrează în plafoanele de consum. Această măsură propusă va aduce un sprijin suplimentar pentru 
categoriile vulnerabile, pe perioada iernii. 

Această măsură propusă de Partidul Social Democrat va aduce pentru toți ceilalţi consumatori, inclusiv cei din domeniul 
industrial, un preţ la energie electrică care nu va depăşi un nivel maxim, reglementat prin lege, care va fi mai mic faţă de 
preţurile speculative practicate pe piaţa energiei din România. 

Partidul Social Democrat a pus pe masa coaliţiei acest mecanism de reglementare a pieţei de energie pe fondul lipsei 
unui răspuns venit la numeroasele apeluri adresate Ministerului Energiei de a veni cu o soluţie urgentă şi clară la situația din 
energie. 

Această soluţie propusă de experţii Partidului Social Democrat are în spate şi sursa de finanţare, mai exact 2,2 miliarde 
de euro, bani disponibili în Fondul de Coeziune 2014-2020. Există aceste fonduri şi nu sunt cheltuite iar dacă nu se va 
interveni cu o măsură de genul celei propuse de Partidul Social Democrat, banii vor fi pierduţi definitiv, astfel că propunerea 
social-democrată aduce o rezolvare și în acest sens. 
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Ministrul Energiei trebuie să înţeleagă că nu putem să pierdem o sumă importantă din fonduri europene, mai ales că 
vreme de un an de zile s-au pierdut şi alte fonduri europene, cum ar fi cele pentru comercializarea certificatelor de emisii de 
dioxid de carbon, care puteau fi accesate încă din anul 2021 de către Ministerul Energiei.  

Această reglementare temporară a pieţei de energie este şi trebuie să reprezinte o chestiune de siguranţă naţională, iar 
acest mecanism de reglementare trebuie să îşi propună, printre altele, şi asigurarea resurselor energetice pentru consumul 
intern. 

Consider, aşadar, că soluţia reglementării temporare a pieţei de energie propusă de Partidul Social Democrat este una 
serioasă şi necesară, care va duce la temperarea inflaţiei şi prevenirea unei prăbuşiri enonomice provocate de speculaţiile din 
energie. Ministrul Energiei şi colegii din PNL trebuie să înţeleagă că soluţia compensării propusă de aceştia nu a produs 
oprirea tranzacţiilor speculative pe piaţa de energie. 

Colegii liberali din Coaliţie trebuie să accepte că liberalizarea pieţei, pusă în practică de Ministrul Energie a fost un eşec 
de proporţii, însă trebuie să depăşim această perioadă, iar soluţia viabilă este reglementarea temporară a preţului de pe piaţa 
energiei.  

Trebuie să înţelegem cu toţii că este nevoie să punem în aplicare cele mai bune soluţii pentru ca românii să fie sprijiniţi 
în această perioadă dificilă. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Nicu Niță 

*** 
PSD cere schimbarea tratatelor europene pentru a transforma Uniunea Europeană  

într-o instituție a echității, egalității și solidarității 
 

Partidul Social Democrat consideră că Uniunea Europeană nu întrunește în prezent toate principiile în scopul căreia a 
fost creată, respectiv egalitate, echitate și prosperitate pentru toate statele membre. Europa nu trebuie să lase pe nimeni în 
urmă, și, în consecință, PSD susține declanșarea procedurilor pentru modificarea tratatelor europene, din convingerea că 
Uniunea Europeană trebuie să devină mai echitabilă pentru toți. 

Astfel, Parlamentul European a decis convocarea unei Convenții pentru modificarea tratatelor europene, ca urmare a 
solicitării venite din partea cetățenilor, în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei.  

Dintre toate consemnările provenite din România, dar și din alte țări membre ale Uniunii, Europa trebuie consolidată în 
viitor astfel încât să fie mai echitabilă și mai socială, mai apropiată de cetățeni, mai puțin birocratizată, o instituție 
responsabilizată, care nu va lasa niciun cetățean și nicio țară în urmă. PSD sprijină schimbarea modului în care funcționează 
Uniunea Europeană, atât timp cât obiectivele sunt clare și concise. 

PSD susține aplicarea unor instrumente și mecanisme prin care Uniunea Europeană să poată cu adevărat să îi sprijine și 
să îi protejeze pe europeni în mod constant, dar și să acționeze eficient în contextul unor crize economice, pandemii sau 
conflicte. 

În mod indiscutabil, revenirea Partidului Social Democrat la guvernare a însemnat și readucerea dimensiunii sociale în 
prim planul agendei publice a României, mai ales că aceasta a lipsit cu desăvârșire în ultimii ani, iar utilizarea resurselor 
europene a devenit o prioritate.  

Poziția PSD este, de altfel, sinonimă cu cea a majorității românilor care și-au exprimat opinia referitor la acest subiect, 
respectiv ajutorarea cetățenilor și egalitatea de șanse. 

Singura șansă pentru ca Uniunea Europeană să nu se vulnerabilizeze, să rămână puternică, să nu mai piardă membri și 
să-și păstreze criteriile consacrate ale echității, unității, egalității și solidarității este să vorbească cu o singură voce, fără 
intenții discriminatorii și poziții diferite de la țară la țară. 

În timpul relativ scurt de când și-a asumat actul guvernării, se remarcă faptul că PSD a promovat exact măsurile pe care 
le are de implementat și Uniunea Europeană în viitor, respectiv sprijinirea populației cu cea mai mare nevoie în această 
perioadă, cetățenii care au fost afectați de pandemie și de războiul din apropierea granițelor noastre. 

În acest sens, o bună parte din măsurile noastre sociale și pentru susținerea mediului de afaceri, incluse în programul 
Sprijin pentru România sunt finanțate din fonduri europene. Consider că protejarea tuturor cetățenilor europeni, indiferent de 
țară și poziție socială, trebuie să fie principala preocupare a Uniunii Europene pentru perioada următoare. 

Deputat 
Elena Stoica 

*** 
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PSD își respectă toate angajamentele guvernării și lansează programe de susținere a familiilor cu copii și a tinerilor 
 
Stimați parlamentari, 
Lansarea programelor Family Start și Student Invest demonstrează capacitatea miniștrilor PSD de a veni cu programe 

concrete pentru sprijinirea familiilor cu copii și a tinerilor. PSD a îndeplinit toate promisiunile din pachetul Sprijin pentru 
România. Cele două programe le acordă tinerilor un ajutor important la început de drum, pentru a-și finaliza studiile și pentru 
a-și stabili o familie în România, astfel încât să nu mai plece să-și caute șansele în străinătate. Este o premieră când Guvernul 
intervine și garantează creditele pentru tineri, aceștia nu le puteau accesa tocmai pentru că nu aveau bunuri sau salarii suficient 
de mari pentru a constitui o garanție pentru bancă. 

Ce înseamnă PROGRAMUL „FAMILY START”? Tinerii pot obține un credit în valoare de maxim 75.000 lei, garantat 
de către stat în proporție de 80% și cu dobânda subvenționată. Perioada maximă de rambursare este 10 ani, cu o perioadă de 
grație de maxim 5 ani. Banii pot fi folosiți pentru plata cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, after-school, achiziția de 
autoturisme familiale noi cu 7 locuri, taxe de studii sau activități extrașcolare pentru copii, plata chiriei, avans din achiziția 
unei locuințe, pentru cheltuieli legate de cununia religioasă sau civilă, dar nu mai mult de 20.000 de lei etc. Beneficiari eligibili 
sunt persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie si care 
au venituri nete de până la maximum 7.500 RON pe familie/lună. 

Ce înseamnă PROGRAMUL NAȚIONAL „STUDENT INVEST”? Tinerii pot obține un credit în valoare de maxim 
50.000 lei, garantat de către stat în proporție de 80% și cu dobânda subvenționată. Perioada maximă de rambursare este 10 ani, 
cu o perioadă de grație de maxim 5 ani. Cheltuielile eligibile în cadrul programului sunt taxe de studii, inclusiv licență, master, 
doctorat, pentru publicarea unor cărți sau a studiilor de specialitate, plata locurilor de cazare în căminele studențești, etc. 
Beneficiari eligibili sunt persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 31 de ani neîmpliniți care sunt 
cuprinși în sistemul de învățământ superior autorizat de către Ministerul Educației Naționale. 

Scopul nostru principal este acela de a pune capăt exodului tinerilor și de a oferi șanse reale tinerilor români să facă 
parte din clasa de mijloc! Integrarea tinerilor pe piața muncii, creșterea accesului la educație școlară și universitară, stimularea 
antreprenoritatului în rândul absolvenților de învățământ profesional și superior, precum și păstrarea lor în țară este principala 
politică publică a PSD în acest domeniu. O țară fără tineri educați și fără o meserie înseamnă o țară fără niciun fel de viitor.  

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

PSD susține majorarea pensiilor 
 

Partidul Social Democrat este conștient de faptul că este obligatorie creșterea veniturilor celei mai vulnerabile categorii 
sociale, pensionarii. PSD susține majorarea punctului de pensie și a pensiei minime cu cel puțin 10%, într-o singură tranșă, de 
la 1 ianuarie 2023. 

Părinții și bunicii noștri sunt cei mai expuși în această perioadă de criză, în care prețurile pur și simplu au explodat. În 
prag de iarnă, foarte mulți pensionari au ajuns la limita disperării: sunt puși în situația de a alege între plata facturilor la 
utilități, asigurarea medicamentelor și cumpărarea de alimente.  

Acest lucru este inacceptabil pentru noi deoarece pensionarii de astăzi au muncit o viață întreagă și au făurit România de 
azi. Este obligația noastră morală, dar și legală, de a le asigura un nivel de trai decent, indiferent de crizele pe care le 
traversăm.  

Așadar, creșterea pensiilor din sistemul public nu este un moft, ci o necesitate urgentă. Partidul Social Democrat, prin 
politicile sale, a avut întotdeauna grijă de seniorii României și o va face în continuare. 

 

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
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Declarație politică 
 

Alegerile pentru compenența celui de-al 118-lea Congres al Statelor Unite, organizate la mijlocul mandatului 
prezidențial al lui Joe Biden, reflectă realitatea momentului referitor la opțiunea politică a americanilor. Alegerile pentru 
congres dau tonul alegerilor prezidențiale din 2024, iar din datele prezentate până la acest moment, americanii aleg din nou 
republicanii. 

Primele proiecții ale analiștilor politici arată că în Senatul SUA nu s-au produs schimbări majore în cazul celor 35 de 
locuri, însă republicanii sunt văzuți ca favoriți pentru a recâștiga controlul. 

În schimb, Partidul Republican domină Camera Reprezentanților. 
Testul democrației în SUA se va da în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024. Rămâne de văzut dacă Trump va fi 

lăsat să intre în cursa pentru Casa Albă și dacă vă fi respectată voința poporului american. 
 

Deputat 
Dan Tudorache 

*** 
Decizia creșterii pensiilor trebuie luată cât mai rapid! 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi / Dragi români,  
În cadrul declarației mele politice de astăzi doresc să îmi exprim punctul de vedere asupra necesității urgentării adoptării 

deciziei privind creșterea pensiilor. Pensia este un drept garantat de Constituție, un drept câștigat prin zeci de ani de muncă, de 
foarte multe ori, dacă este să ne raportăm la seniorii noștri de azi, în condiții foarte grele de muncă.  

Având în vedere criza energetică care a pus stăpânire pe Europa și care influențează foarte mult nivelul de trai al 
românilor, precum și fenomenul inflației galopante ce afectează tot mai multe state la nivel mondial, Partidul Social Democrat 
consideră nu doar oportun ci imperios necesar ca pensiile să crească, dar mai înainte de toate, consider că trebuie să facem o 
delimitare clară între necesitatea creșterii pensiilor în integralitatea lor, adică și a pensiilor speciale și necesitatea creșterii 
pensiilor minime sau a celor aflate sub plafonul necesar acoperirii costului vieții de zi cu zi. 

Având în vedere crizele suprapuse pe care românii trebuie să le înfrunte, precum și explozia prețurilor și a inflației, 
viziunea Partidului Național Liberal de a crește unitar toate pensiile în situația dată, nu este doar injustă ci și imorală. Și vă dau 
și un exemplu în acest sens: creșterea unei pensii de 18.000 lei cu 15% reprezintă o suplimentare cu 2.700 de lei, în timp ce 
pentru o pensie medie de 1.800 lei, aceeași creștere de 15% nu înseamnă decât 270 lei în plus.  

Cu alte cuvinte nu facem altceva să mărim discrepanța dintre bogați și săraci. Bogații cu pensii speciale vor câștiga și 
mai mult în timp ce oamenii care se luptă cu sărăcia, vor rămâne cel puțin la fel de săraci. Este just oare ca în această perioadă 
de criză profundă, românii care chiar au nevoie de ajutor să primească de 10 ori mai puțin decât cei care se bucură de beneficii 
extraordinare?  

Din acest punct de vedere, Partidul Social Democrat susține ca pensiile mici să crească cu mai mult, în condițiile în care 
bugetul permite un plus de 16 miliarde pentru o creștere a punctului de pensie cu 15%, așa cum susține Partidul Național 
Liberal. În aceste condiții, minim 5 miliarde pot fi luate de la cei cu pensii mari pentru a fi date la cei cu pensii mici, iar acest 
fapt ar înseamna o creștere a punctului de pensie cu 10% pentru toți și un plus de 5 miliarde pentru pensionarii cu venituri 
mici.  

Ceea ce putem afirma astăzi cu siguranță este faptul că pensia minimă și punctul de pensie vor crește cu cel puțin 10%, 
așa cum a propus Partidul Social Democrat încă din luna august. Suma exactă ce va fi alocată pentru pensionari și modul în 
care va fi împărțită între creșterea punctului de pensie și alte ajutoare acordate pensionarilor cu venituri mici va putea fi 
stabilită după ce se va clarifica modul în care va fi reglementată piața de energie, decizie ce va impacta semnificativ structura 
bugetului pentru anul 2023.  

Partidul Social Democrat va rămâne un partener statornic tuturor pensionarilor, solidaritatea reprezentând nu doar o 
valoare social-democrată ci mai ales o calitate umană ce trebuie probată în acestă perioadă mai mult ca oricând. 

 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 
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PSD consideră că stabilirea unui preț maximal la energie este obligatoriu! 
Stimate colege, stimați colegi, 
PSD consideră că prețul la energie și gaze nu mai trebuie subvenționat, indiferent de nivelul pe care îl stabilește această 

așa-zisă piață liberă. Este foarte important să înțelegeți că întreaga planetă, nu doar România, trece printr-o criză profundă. 
Trebuie să ne devină clar tuturor că trebuie luate decizii care să protejeze populația și economia României, mai presus de 
protejarea unor anumite interese de partid sau de grup.  

Stabilirea unui preț maximal corect nu este doar o datorie a unui stat orientat către protejarea intereselor celor mulți, ci 
este singura soluție pentru a stopa dezechilibrele majore create de o piață axată pe a realiza profituri enorme pe termene cât 
mai scurte. Iată de ce, eu cred cu tărie că nu putem accepta ca lăcomia unui grup restrâns de interese, să afecteze viața și 
bunăstarea unei țări.  

De aceea, fac un apel la dumneavoastră să sprijiniți propunerea PSD de a stabili un preț maximal pentru piața de 
energie, pentru o perioadă limitată de timp, păstrând în același timp și pragurile stabilite pentru cei care reușesc să se încadreze 
în anumite limite de consum, pentru că, în acest mod, încurajăm și economisirea energiei.  

Măsura pe care noi o propunem vine și în sprijinul românilor care folosesc sisteme de încălzire pe bază de curent 
electric și care nu se pot încadra în pragurile stabilite, chiar dacă ar dori. Totodată, ceea ce noi propunem va ajuta economia 
României, oferind companiilor o predictibilitate și un sprijin pentru a rămâne competitive pe o piață și așa extrem de 
dezechilibrată.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Weber Mihai 

*** 
Marea Neagră și sfidările viitorului 

 

De puțin timp a avut loc la București Congresul Internațional BSUN-BUA, intitulat „Dialog și Cooperare în Regiunile 
Mării Negre și a Balcanilor”, prilej cu care ar trebui să reevaluăm capitalul cultural pe care ni-l procură litoralul nostru și 
capacitatea de a-l converti în capital economic.  

Marea Neagră, cu toată geografia ei ”excentrică” în raport cu alte zone de acest gen, a reprezentat mereu un punct de 
atracție, a cunoscut o mulțime de confruntări, de o intensitate pe care tindem să o uităm, dar a fost și un punct de naștere și un 
mediu de afirmare pentru culturi și civilizații pe cât de interesante, pe atât de fertile. Regiunea Mării Negre, datorită atât de 
bogatei ei istorii, este un creuzet multi-național, în care multi-culturalismul şi diversitatea sunt de secole o realitate cotidiană, 
nu o problemă teoretică pentru profesorii de Drept. Etnii, limbi, religii, culturi şi civilizații coexistă aici, cu puține excepții, în 
bună înțelegere, edificând societăți pluraliste, creative, care au oferit lumii mari valori culturale. 

Ieșirea din comunism și restructurarea geo-politicii regiunii au fost oportunități pentru relansarea zonei în toate 
domeniile, pentru creșterea stabilității și colaborării. Adunarea Parlamentară de Cooperare Economică la Marea Neagră a fost 
întemeiată, între altele, tocmai pentru a gestiona, în folosul regiunii şi al Europei, această diversitate culturală şi etnică. Drept 
dovadă, faptul că una dintre cele trei comisii care funcționează în cadrul Adunării, este Comisia pentru Cultură, Educație şi 
Probleme Sociale, al cărei presedinte am fost, în urma cu ceva timp.  

Provocările cărora regiunea noastră trebuie să le facă față, în materie de dezvoltare, după încheierea acestui conflict, 
sunt considerabile, după cum știm cu toții. Așezată pe traseul vechiului Drum al Mătăsii (care, astăzi, a redevenit axa 
economică principală a planetei), la jumătate de drum între Occident și Asia de Est, regiunea Mării Negre riscă, paradoxal, să 
devină un simplu spațiu de tranzit, strivit între cei doi poli economici majori. Trebuie să fim pregătiți pentru a face față acestui 
mediu înalt concurențial, iar cea mai bună modalitate este cea de a ne pregăti tinerii. De a ne adapta sistemele de învățământ și 
cercetare, astfel încât ele să furnizeze specialiști pregătiți să utilizeze în beneficiul țărilor din regiunea noastră avantajele 
comparative pe care le avem. Nu în ultimul rând, specialiști capabili să fructifice beneficiile cooperării dintre țările noastre, 
aflate în mediul atât de favorabil al regiunii Mării Negre. 

Noi, în România, avem deja experiența preliminară a unei asemenea inițiative. Profesorul Mircea Malița, unul dintre cei 
mai respectați viitorologi europeni, membru al Clubului de la Roma, a organizat, în ani ’90, o Universitate a Mării Negre: o 
instituție de cercetare deschisă proiectelor regionale, menită să identifice convergențe și soluții la provocările cu care ne 
confruntăm, în plan economic, cultural și al infrastructurii. Au rezultat, din activitatea Universității, proiecte interesante, unele 
dintre ele, devenite componente ale dezvoltării României în ultimele două decenii. 

Dau doar exemplul polului de energie eoliană dezvoltat în ultimul deceniu în Dobrogea, care a ajutat România să devină 
una dintre campioanele energiei neconvenționale în Uniunea Europeană: o inițiativă care, prin corelarea strategiilor 
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educaționale și de dezvoltare, poate fi cu ușurință extrapolată la dimensiunea întregii regiuni a Mării Negre. Avem potențialul 
și chiar vocația de a deveni furnizori de energie regenerabilă pentru toată Europa de Est, nu doar consumatori de hidrocarburi. 

În acest sens, ca un prim pas, sugerez un proiect care să constituie un prim pas în direcția transformării, prin educație și 
cercetare, a regiunii Mării Negre: alcătuirea, de către Academiile naționale, a unui Atlas al institutelor de cercetare în materie 
de dezvoltare durabilă din țările membre ale OCEMN. Prin intermediul lui, vom avea cu toții la dispoziție o hartă vie a 
resurselor de cercetare ale regiunii și, totodată, o cale de acces multilateral la aceste resurse. Atlasul ar urma să îi lege pe toți 
cercetătorii din regiune implicați în dezvoltare durabilă, fie că se află în universități sau institute, într-o Rețea de cercetare 
pentru educație și dezvoltare durabilă la Marea Neagră: o resursă strategică, pe care o putem pune la dispoziția guvernelor 
noastre, a miniștrilor Educației, a specialiștilor, pentru a orienta în viitor dezvoltarea țărilor din regiune către competitivitate și 
sustenabilitate ecologică. 

Să nu uităm un lucru esențial: acolo unde politica divide, cultura uneşte, iar mai multă cultură înseamnă întotdeauna mai 
puțină violență, mai puțin conflict. 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Cu cât s-a extins/s-a restrâns cifra de școlarizare în unitățile de învățământ  
din județul Arad în ultimii 5 ani 

Doamnă ministru,  
An de an, datele statistice privind numărul elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ din România scade 

vertiginos. Potrivit ultimelor informații despre acest aspect îngrijorător, care vizează anul școlar 2021-2022, puțin peste 2,9 
milioane de elevi au început cursurile. Și mai concret, anul trecut s-a înregistrat cel mai mic număr al elevilor din 2003 
încoace. Declinul demografic și migrația au provocat această scădere la nivel național, care este echivalentul dispariției a 
37.167 de clase sau grupe de câte 25 de elevi/copii în această perioadă de 18 ani.   

În acest context, vă rog să-mi comunicați cu cât s-a extins/ s-a restrâns cifra de școlarizare în unitățile de învățământ din 
județul Arad în ultimii 5 ani, câți elevi au fost înmatriculați în anul școlar 2022/2023 în școlile din acest județ, dar și câte cadre 
didactice titulare și câți suplinitori au fost angajați în această perioadă. În plus, vă rog să-mi precizați în care dintre localitățile 
arădene se înregistrează cel mai mare număr de suplinitori.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,      Adrian Alda 

*** 
 

Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Amenințările unui politician maghiar la adresa unei jurnaliste de la radioul public 
Stimate domnule ministru,  
La nivelul opiniei publice din România a apărut informația că un parlamentar maghiar aflat la Sfântu Gheorghe a vorbit 

la o întâlnire a partidului ungar extremist Patria Noastră despre „spânzurarea” jurnalistei Parászka Boróka de la Radio Târgu 
Mureș.   

Toate aceste comentarii făcute de către politicianul maghiar reprezintă un atac grav împotriva normelor de bază ale 
democrației, ale statului de drept. Acestea sunt cu atât mai grave cu cât ele conțin amenințări la adresa unei femei, a unei 
jurnaliste de la postul public de radio.   

Domnule ministru, având în vedere toate aceste elemente, doresc să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1) Ce măsuri au fost luate de către instituțiile de justiție din țara noastră împotriva politicianului maghiar după 

amenințările făcute la adresa jurnalistei Parászka Boróka de la Radio Târgu Mureș?  
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2) Care sunt modalitățile prin care o femeie, în acest caz o jurnalistă, se poate apăra în fața unor instigări la ură și a unor 
amenințări?  

3) Care sunt măsurile pe care Ministerul Justiției le are în vedere pentru a reduce fenomenul violenței împotriva 
femeilor?  

Solicit formularea răspunsului în scris.       Deputat 
Vă mulțumesc!         Oana-Gianina Bulai 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Plafonarea prețurilor la lemnele de foc, brichete și peleți din lemn 
Stimate domnule ministru,  
În Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 134, din 5 octombrie 2022, promovată de Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor se prevede, la art. 1, o plafonare a prețurilor la lemn de foc, resturi de lemn și tocătură provenită din lemn la maxim 
400 lei/mc cu TVA.   

De asemenea, prețurile la brichetele de lemn și la peleții de lemn sunt plafonate la 1.500 lei/tonă cu TVA, respectiv la 
2.000 lei/tonă cu TVA.  

În nota explicativă a actului normativ nu a fost evidențiat un calcul care să fundamenteze aceste prețuri plafonate.   
De aceea, vă rog îmi răspundeți la următoarea întrebare:   
• Care au fost fundamentele matematice, economice și/sau de piață pe baza cărora ați stabilit prețurile plafonate de mai 

sus?  
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 Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Numărul magistraților pensionați sau care au solicitat pensionarea în cursul anului 2022 
 

În temeiul prevederilor articolului 112 alineatul 1 din Constituția României si ale articolului 194 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, vă adresez următoarele întrebări: 

1. Câți magistrați (judecători și procurori) au intrat în pensie în cursul anului 2022 și câți au depus cereri de pensionare 
care nu au fost încă analizate și aprobate?  

2. Dacă numărul  cererilor de pensionare și al magistraților pensionați a crescut față de anii precedenți?  
3. Cîți judecători și procurori au absolvit Institutul Național al Magistraturii în acest an?  
4. Câte posturi de judecători și de procurori sunt vacante actualmente?  
Solicit răspuns scris și oral.  

Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Asigurarea stocurilor de lemne pentru foc, necesare în acest sezon  
rece, la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA-Direcția Silvică Ialomița 

Domnule ministru, 
Criza energetică pe care o traversăm obligă guvernul să ajute întreaga populație să treacă echitabil peste acest anotimp 

rece, indiferent de sursa de încălzire folosită în locuințe. În România, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne de 
foc și produse derivate. Plafonarea prețurilor de vânzare pentru lemnul de foc a determinat situarea considerabilă a acestora 
sub costurile cu care este comercializat pe piață acest tip de combustibil. În aceste condiții, comercianții refuză tranzacțiile cu 
lemne de foc, brichete sau peleți pe motiv că pierd bani. Premierul Ciucă a anunțat că această situație va fi corectată, însă o 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 32 - 2022  
Săptămâna 7 - 11 noiembrie 2022  

 

 

48 
 

nouă decizie nu înseamnă automat și creșterea cantităților de lemn puse la dispoziție de Regia Națională a Pădurilor 
ROMSILVA. În ciuda limitării temporare a exporturilor lemnului și a produselor din lemn utilizate pentru încălzire, cererea 
internă din această perioadă este foarte mare.   

Având în vedere că în județul Ialomița foarte multe gospodării, atât din mediul urban mic, cât și din cel rural, își asigură 
încălzirea cu lemne, iar pe de altă parte există și obiectivele majore de mediu privind decelerarea tăierilor ilegale de masă 
lemnoasă, vă rog să-mi comunicați dacă aveți o evidență exactă privind numărul gospodăriilor care folosesc lemnul de foc 
pentru încălzire, atât la nivel național, cât și la nivelul județului Ialomița. De asemenea, vă rog să mă informați care sunt 
cantitățile totale de masă lemnoasă pe care Direcția Silvică Ialomița le pune la dispoziția populației prin ocoalele silvice de 
stat, dar și ce decizii veți adopta astfel încât cererea venită din partea ialomițenilor să poată fi onorată integral de către Direcția 
Silvică Ialomița.   

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,             Ștefan Mușoiu 

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

 
Solicitare privind elaborarea și adoptarea unei măsuri care să reglementeze prețul energiei electrice și a gazelor 

naturale pentru asigurarea funcționalității spitalelor din România 
Stimate domnule ministru, 
 Criza energetică care a generat prețuri exorbitante în România și la nivelul celorlalte state europene, a afectat atât 

consumatorii casnici și mediul de afaceri, cât și funcționalitatea spitalelor, în prezent existând riscul ca unitățile medicale să 
intre în incapacitate de plată.  

Având în vedere faptul că garantarea asigurării dreptului la servicii medicale a cetățenilor reprezintă un drept 
constituțional, vă rog să îmi transmiteți dacă la nivelul instituției pe care o coordonați ați dispus gestionarea și dezbaterea 
acestei probleme împreună cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății. De asemenea, în numele colegilor care asigură 
managementul unităților, vă solicit să elaborați un plan de măsuri care să reglementeze prețul energiei electrice și gazelor 
naturale furnizat unităților sanitare de orice tip, având în vedere că sistemul sanitar în ansamblul său reprezintă o componentă a 
societății de interes național. 

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 Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Imobile cu risc seismic 
Stimate domnule ministru, 
În România sunt mii de imobile care sunt trecute pe listele cu risc seismic ridicat, imobile care nu au mai beneficiat de 

nicio consolidare în ultimii ani, în principal din cauza lipsei fondurilor cu care se confruntă autoritățile publice locale. În aceste 
condiții, Guvernul României a inițiat un program prin care finanțează reabilitarea clădirilor cu risc seismic ridicat, program 
care însă se poare că înaintează extrem de greu. Fondurile alocate în ultimii ani pentru acest proiect au fost extrem de puține, în 
condițiile în care numai în județul Iași lista cuprinde cîteva sute de imobile trecute pe lista cu risc seimic ridicat. În aceste 
condiții, vă rog să-mi răspundeți la o serie de întrebări.    

1. Câte imobile cu risc seismic ridicat se află în analiza Guvernului României? Vă rog să-mi răspundeți detaliat pe 
fiecare județ în parte.   

2. Pentru câte din aceste imobile au fost alocate fonduri în ultimii 5 ani? Vă rog să-mi răspundeți pe fiecare județ în 
parte, adresa imobilelor respective și sursele de finanțare.   

3. Prin ce programe guvernamentale se alocă fondurile respective?   
Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  
 Cu stimă!         Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 
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Adresată domnului Florin Spătaru, ministrul Economiei 
Societățile comerciale 

Domnule ministru, 
Reprezentanții asociaților de patronate din țară au arătat recent că în ultimele luni s-a înregistrat o scădere îngrijorătoare 

a numărului de societăți comerciale, societăți care au fost nevoite să-și sisteze activitatea din diverse motive. Conform 
patronatelor, situația nu este roză nici în ceea ce privește numărul de firme noi apărute, procentul pe anul în curs fiind unul 
mult mai redus față de cel din 2021. Reprezentanții societăților arată faptul că scumpirea produselor, creșterea prețurilor la 
energie etc. au dus și la o concediere a numărului de angajați, situație care se poate perpetua în perioada următoare. În baza 
acestor detalii, vă rog să-mi răspundeți la o serie de întrebări.   

1. Câte societăți comerciale din toate domeniile de activitate și-au sistat activitatea în ultimii trei ani. Vă rog să-mi 
răspundeți detaliat pe fiecare județ în parte și pe fiecare an în parte.   

2. Câte firme noi au fost înființate în ultimii trei ani? Vă rog să-mi răspundeți pe fiecare județ în parte și pe fiecare an în 
parte.   

3. Care este strategia ministerului pentru o relansare economică? Ce strategie adoptă forul pe care îl conduceți pentru 
ajutorarea societăților cu probleme?  

Vă rugăm să ne răspundeți în scris!      Deputat 
Cu stimă!     Marius-Eugen Ostaficiuc 

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

 
Menținerea și refacerea unităților actuale de producție a energiei electrice  
pe bază de cărbune până la construirea unor noi unități de energie verde 

Stimate domnule ministru,  
PSD este preocupat de situația critică de pe piața energiei și susține orice măsură sustenabilă care va conduce la 

creșterea producției! Doar așa prețul poate scădea! România poate avea mai multă energie dacă vor funcționa la capacitate 
maximă atât grupurile energetice de la Complexul Energetic Oltenia cât și cele de la Complexul Energetic Hunedoara. Acest 
lucru este deplin posibil. În urma vizitei reprezentanților PSD ai Comisiei Economice a Senatului, au fost informați toți factorii 
importanți care iau decizii cu privire la situația din teren și care ar putea fi soluțiile benefice: menținerea cărbunelui în mixul 
energetic al țării. Susțineți aceste demersuri?  

La CE Oltenia funcționează 7 grupuri. 6 dintre ele sunt retehnologizate, după cheltuirea a 140 de milioane de euro, 
credit. Se respectă integral normele de mediu naționale și europene și se poate produce energie, la parametri 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 1000 
MWh. Dacă ar funcționa toate, în condiții optime, producția de energie ar putea crește cu 50%, cu un impact pozitiv asupra 
prețului de tranzacționare.  

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.  

De aceea se impune renegocierea componentelor pe energie a PNRR mai ales că este incertă și neverosimilă perspectiva 
construirii a două unități de producție pe gaz, până în 2026, la Turceni și Ișalnița pentru că nu s-a făcut nimic pentru 
conectivitatea grupurilor la gaz. În prezent nu există niciun contract semnat de CEO cu Transgaz care să prevadă termene 
concrete sau necesar de finanțare. 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.  

La CE Hunedoara s-a constat că este nevoie de investiții de aproximativ 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.  

Extinderea capacității de producție de energie pe bază de cărbune este impusă și de necesitatea de a acoperi necesarul 
național până la punerea în funcțiune a centralelor nucleare 3 și 4 de Cernavodă - 1400 MWH, parte a angajamentelor privind 
decarbonizarea și tranziția la energia verde, fără periclitarea siguranței energetice a țării.  
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Soluția și calea de urmat o reprezintă ajustarea corespunzătoare a PNRR pe componenta Energie, odată cu modificarea 
în consecință a prevederilor legislației interne și angajarea investițiilor necesare.  

În ce măsură susțineți realizarea activităților propuse în următoarea perioadă, până la final de an, astfel încât să nu 
asistăm la închiderea celor două grupuri Rovinari 3 și Turceni 7, pentru funcționarea integrală a celor 6 grupuri de la CE 
Oltenia la capacitate maximă, cât și pentru susținerea de investiții la CE Hunedoara pentru modernizarea exploatărilor de 
cărbune astfel încât termocentrala de la Paroșeni să funcționeze integral.   

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

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 

Adresată domnului Chiriţoiu Ct. Bogdan-Marius, președintele Consiliului Concurenței 
 

Rezultatele acțiunilor de control demarate în sistemul bancar trebuie să fie cât mai repede  
prezentate public și luate măsuri 

Stimate domnule președinte,  
Având în vedere controlul Consiliului Concurenței realizat la băncile care au crescut artificial ROBOR consider că este 

o acțiune încă prea timidă și care vine prea târziu din partea instituției pe care o reprezentați.   
ROBOR crește artificial, în favoarea băncilor și în detrimentul clienților, de foarte multă vreme.  
S-a ajuns aici pentru că astfel de evoluții au fost privite cu îngăduință de Consiliul Concurenței. Ultimul control de o 

amplitutine mare a fost cu 15 ani în urmă. Dacă, în sfârșit, ați decis că trebuie să inițiați un control ar trebui să acționați cu mai 
multă determinare și celeritate. Termenul de 2 ani pentru încheierea unui astfel de control este nejustificat de lung.   

De asemenea, vă rog să vă aminți că aceleași controale care au fost realizate pe piața asigurărilor de autoturisme și nu s-
a luat nicio măsură, din contră prețurile cresc la câteva luni, în loc să avem o piață a RCA transparentă, stabilă și care să fie în 
acord cu veniturile asiguraților și cu realitatea economică din România.  

În urma aspectelor prezentate vă rog să-mi comunicați care sunt primele concluzii ale controalelor finalizate la unitățile 
bancare controlate și când veți putea prezenta în mod public Parlamentului o situație concretă, intermediară, dacă nu finală, 
care să nu dureze mai mult de câteva luni, nicidecum 2 ani de zile. De asemenea, vă rog să-mi transmiteți care sunt măsurile 
care se impun pentru a nu se mai face speculații în acest domeniu și pentru a ca nicio persoană fizică sau juridică să nu aibă de 
suferit .   

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

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

Adresată domnului Horia-Miron Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor  
   domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 
Situația aplicării compensării facturilor de energie electrică și gaze naturale  

pentru consumatorii din munții Apuseni, județul Alba 
Domnilor președinți, 
Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 3 din 26 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze 
naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea 
de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta 
Dunării", consumatorii casnici din arealul munților Apuseni beneficiază de compensare pentru consumul de energie electrică și 
gaze naturale.  

Cu toate acestea, în cadrul audiențelor pe care le-am susținut în ultima perioadă la cabinetul parlamentar din Munții 
Apuseni, orașul Câmpeni, Județul Alba, foarte mulți cetățeni au semnalat faptul că principalul furnizor de energie electrică la 
care sunt abonați majoritatea locuitorilor nu aplică compensarea facturilor. De asemnea, cetățenii au semnalat faptul că 
facturile nu sunt emise regulat/lunar, acestea fiind transmise la perioade de 3 chiar 4 luni fapt ce atrage după sine discordanțe 
majore în cuantificarea energiei consumate, precum și în modalitatea de calcul și prețul final imputat consumatorilor.  
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În acest context, revin către dumneavoastră cu solicitarea de a dispune verificările necesare în vederea asigurării 
drepturilor stabilite prin lege de către Guvernul României privind aplicarea compensării la facturile de energiei electrică și 
gaze naturale, în cuantumul stabilit de OUG nr. 3/26.01.2022, pentru cetățenii din zonele mai sus amintite. 

Vă mulțumesc. 
Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 

al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situația serului antibotulitic disponibil la nivel județean 
Stimate domnule ministru,  
Botulismul este considerată o toxiinfecţie alimentară, boală gravă prin decesele pe care le cauzează. Este determinată de 

toxina (otrava) produsă de bacilul Clostridium botulinum care pătrunde în organism prin consumul de alimente contaminate, 
conservate şi păstrate necorespunzător. Infecţia nu se transmite de la o persoană la alta. O situație îngrijorătoare mi-a fost 
relatată în cadrul audiențelor pe care le susțin în județul Alba. Mai mulți cetățeni care au avut nevoie de ser antibotulitic, au 
fost nevoiți să se deplaseze în județul Cluj din cauza lipsei acestuia din spitale.  

Având în vedere toate aspectele menționate anterior, vă rog să îmi transmiteți următoarele informații:  
1. Această penurie a serului antibotulitic este o situație ce se regăsește la nivel național sau doar la nivelului județului 

Alba?  
2. Care sunt cauzele ce conduc la o generalizare a lipsei acestuia din spitale?  
3. Achizițiile sunt realizate individual de unitățile sanitare sau centralziat prin UNIFARM?  
Vă mulțumesc. 
Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 

al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 
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 Interpelări 
 
Adresată: domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
De către: doamna Oana-Consuela Florea, deputat 
Obiectul interpelării: Alocarea de fonduri din Programul Național de Redresare și Reziliență către Ministerul Afacerilor 
Externe 

 
Stimate domnule ministru,   
În cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, în partea a II-a, Componenta 7 - Transformarea digitală are 

ca obiectiv: ”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.”  

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi comunicați dacă din bugetul de 1.884,96 milioane de Euro solicitat si 
aprobat, există o sumă alocată pentru un eventual program de digitalizare a consulatelor și dacă da, care este această sumă.  

Vă rog sa îmi comunicaţi în scris răspunsul la prezenta interpelare.  
Cu deosebită consideraţie,  

*** 
Adresată: domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat 
Obiectul interpelării: Favorizarea pârâtei SC Distribuție Energie Oltenia SA de către instanțele din Craiova 

 
Distribuția energiei electrice în județele din regiunea Oltenia este realizată, de câțiva ani, de firma multinațională SC 

Distribuție Energie Oltenia SA, denumită anterior SC CEZ Distribuție SA. În ultimul deceniu CEZ Distribuție și Distribuție 
Energie Oltenia au fost acționate în judecată de zeci de proprietari de terenuri din zonă, care au solicitat obligarea acestora la 
plata de daune pentru prejudicii cauzate de neîntreținerea corespunzătoare a liniilor de de înaltă tensiune pentru transportul 
energiei electrice, precum și obligarea acestora la plata unei chirii corespunzătoare pentru suprafețele de teren ocupate de 
stâlpii rețelelor de transport a energiei electrice. Instanțele de judecată din Craiova (Judecătoria, respectiv Curtea de Apel) au 
dat câștig de cauză celor două firme multinaționale, respingând toate acțiunile inițiate de proprietarii de terenuri vexați sau 
prejudiciați. Semne mari de întrebare a ridicat faptul că instanțele au numit în toate aceste cauze același expert tehnic, în 
persoana numitului Viorel Nițipir, care a fost și este angajat al celor două multinaționale pârâte, fără sa aplice procedura de 
desemnare aleatorie.  

În acest sens am primit o sesizare de la reclamantul Sorin Tasi din localitatea Bughea de Sus județul Argeș, care a 
acționat în judecata SC Distribuție Energie Oltenia, pretinzând obligarea pârâtei să încheie contractul specific prevăzut de 
Legea nr. 120/2019, să înlocuiască cei 5 stâlpi de înaltă tensiune amplasați pe terenul proprietate personală și să-i achite 
despăgubiri pentru prejudiciile cauzate în timp.Actiunea sa a fost înregistrată în data de 26.10.2021 în dosarul Judecătoriei 
Craiova nr. 16 685/215/2022, care a avut 8 termene de judecată până în prezent. După începerea procesului au fost acordate 
termene la circa o lună, dar în cursul acestui an au fost acordate termene tot mai mari, de 2, 3 și chiar 4 luni, devenind tot mai 
evidentă tendința de tergiversare a cauzei. Ultimele trei termene au fost în 19.04.2022, 08.06.2022 și 12.10.2022, iar următorul 
termen a fost fixat pentru data de 18.01.2022.                                                                                                                                       

Și în acest dosar instanța de judecată l-a numit expert tehnic pe Viorel Nițipir, fără să fie respectată procedura uzuală de 
desemnare, respectiv nu a solicitat unei persoane din sala de judecată să enunțe un număr, după care să desemneze expertul 
aflat la poziția cu numărul respectiv. Reclamantul a formulat cerere de recuzare a expertului la ultimul termen, invocând starea 
de incompatibilitate a acestuia, în condițiile în care avea și calitatea de angajat al pârâtei. Instanța a respins cererea printr-o 
încheiere pronunțată în data de 19.11.2022. Ar mai fi de semnalat că instanța nu a comunicat reclamantului întâmpinarea 
integrală a pârâtei, cu toate înscrisurile anexate în probațiune pentru a putea formula apărările de rigoare și că a încuviințat și a 
realizat audierea unui martor, care a avut, până relativ recent, calitatea de angajat al pârâtei, respingând cererea reclamantului 
de respingere a probei pentru lipsa de credibilitate și de loialitate a martorului.  
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 Pentru considerentele expuse, vă solicit să dispuneți Inspecției Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii 
să verifice dacă au fost săvârșite nelegalitățile imputate instanțelor de judecată din Craiova în scopul favorizării SC Distribuție 
Energie Oltenia, urmând să-mi comunicați constatările efectuate și măsurile dispuse, inclusiv sancțiunile aplicate. Totodată, vă 
solicit să-mi comunicați dacă firmele multinaționale străine beneficiază de un regim legal mai favorabil în  

România ori dacă sunt deasupra legii naționale.                                                                                   
Solicit răspuns scris și oral.     *** 
 

Adresată: domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat 
Obiectul interpelării: Sesizarea din oficiu a Parchetului în cazul instigării la spânzurarea ziaristei Paraszka Boroka de la 
Radio România 

 

Dacă și când s-a sesizat din oficiu unitatea de parchet competentă (Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna sau 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, condus de clarvăzătorul, activul și fermul procuror general Gabriela 
Scutea), sub aspectul infracțiunii de instigare la omor, in cazul instigării de către deputatul extremist ungar, Barna Bartha, 
membru și lider de filială al partidului Patria Noastră din Ungaria (oficină maghiară a partidului de guvernământ din Rusia, 
Patria Noastră) la spânzurarea ziaristei Paraszka Boroka de la Radio România, fapt petrecut la o reuniune publică desfășurată 
în municipiul Sfântu Gheorghe în data de 4 noiembrie 2022? Dacă a fost începută urmărirea penală in rem sau in personam în 
cauză? Dacă se preconizează luarea măsurii arestării preventive sau luarea măsurii interdicției de intrare pe teritoriul României 
împotriva persoanei vinovate, având în vedere gravitatea și circumstanțele faptei comise? De ce au tăcut până acum   Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și procurorul general Gabriela Scutea? A devenit țara noastră un sat fără câini?  

Solicit răspuns scris și oral.  
*** 

 
Adresată: doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat 
Obiectul interpelării: Situația fenomenului de bullying în România și soluțiile identificate pentru prevenirea și combaterea 
efectelor asupra tinerilor 

 

Stimată doamnă ministru,   
Bullyingul a devenit un fenomen care capătă amploare în Romania, copiii fiind hărţuiţi încă din grădiniţă, dar mai ales 

la școală. Bullyingul începe să-și pună amprenta asupra sistemului educațional dar în special asupra stării afective și cognitive 
a tinerilor, ceea ce le afectează atât performanțele școlare, cât și dezvoltarea personală și calitatea vieții în familie.  

Așa cum știți, bullyingul reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, iar lipsa unor măsuri sau tratarea cu 
superficialitate a unor astfel de comportamente violente, repetate și intenționate, conduc la instaurarea de traume și 
repercusiuni ireversibile asupra copiilor care sunt afectați de acest fenomen.  

Analizele pe care le-am consultat, arată că unul din patru copii a fost umilit în fața colegilor, iar 70% din numărul total 
de copiii intervievați au spus că au fost măcar o dată martorii unei situații de bullying, conform studiului realizat de Fundația 
Salvați Copiii.  

De asemenea, alte cercetări arată că sunt sute de cazuri în care părinții își mută copiii în alte unități de învățământ pentru 
că au fost agresați, fizic sau verbal, de alți colegi, iar statisticile cresc de la an la an, cele mai multe cazuri fiind de elevi abuzaţi 
fizic şi psihic în timpul recreaţiilor.  

Prin urmare vă rog să-mi comunicați, din punctul de vedere al Ministerului Educației, care sunt soluțiile avute în vedere, 
ce măsuri concrete s-au luat în ultimii 4 ani pentru a preveni și diminua extinderea acestui fenomen, ce programe sunt în 
prezent în derulare pentru combaterea acestui fenomen?  

De asemenea, vă rog să-mi răspundeți la următoarele probleme punctuale:  
- Câte cazuri de bullying au fost înregistrate la nivel național, câte la nivel județean, detaliat pe fiecare județ, și câte 

dintre acestea s-au rezolvat, în ultimii 4 ani, detaliat pe fiecare an?  
- Ce plan de prevenire a bullyingului a fost realizat de Ministerul Educației și câte dintre măsurile acestei strategii au 

fost implementate până în prezent și cu ce rezultate concrete, respectiv scăderea numărului de agresiuni, scăderea intensității 
agresiunilor, absența fenomenului acolo unde au fost înregistrate cazuri multiple?  
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- Câți psihologi și consilieri școlari sunt la nivel național și județean (detaliat pe fiecare județ) în școli și câți desfășoară 
activități de prevenire și consiliere pentru diminuarea și eradicarea bullyingului, precum și a efectelor acestuia?  

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

Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: domnul Viorel Salan, deputat  
Obiectul interpelării: Potențialul turistic al peșterilor din judeţul Hunedoara 

 
Stimate domnule ministru,  
România, deși are ocupată cu calcare doar o suprafață de aproximativ 4.500 km2, deține un carst bogat și variat și foarte 

multe peșteri. Luând în considerare cavitățile ce depășesc 10 m lungime sau adâncime, numărul acestora a atins, în toamna 
anului 1983, aproape 9.000 de entități. Ele însumează aproximativ 800 km de galerii, săli, labirinturi, puțuri, unele fiind 
delicate palate de cleștar și geode de cristale, altele sumbre îngrămădiri de bolovani.  

“Catalogul peşterilor din România” întocmit de comunitatea Speologie.org cuprinde 8.308 peşteri. Conform acestei baze 
de date, în județul Hunedoara se află nu mai puțin de 674 de astfel de formațiuni geologice ceea ce plasează județul în topul 
național. De exemplu, numai pe raza unei singure localități cum este orașul Uricani se află peste 300 de astfel de formațiuni 
carstice.  

Pe de altă parte județul Hunedoara este un județ cu potențial turistic extrem de ridicat, poate cel mai mare din țară.  
În al treilea rând, au trecut peste trei decenii de la Revoluția din decembrie 1989 și peșterile sunt închise. Împotriva 

oamenilor? Iar aceeași situație se regăsește la nivel național.  
Actualul cadru normativ nu permite însă punerea în valoare și promovarea potențialului acestor monumente naturale nu 

numai pentru cercetare, conservare sau în scop didactic, ci și în scop turistic.  
În contextul în care județul Hunedoara are atâtea atracții turistice, ar putea fi valorificate și acestea. Dacă merg să 

viziteze Castelul Huniazilor, turiștii ar putea să vadă și Peștera Cioclovina.  
Am amintit aici despre Peștera Cioclovina deoarece poate fi considerată un exemplu clasic de neglijare a potențialului 

pe care îl are. Peştera Cioclovina se numără printre atracţiile principale de pe teritoriul Parcului Natural Grădiştea Muncelului 
Cioclovina, o rezervaţie care cuprinde şi siturile cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei. Peştera este accesibilă însă numai 
specialiştilor în speologie, iar turiştii o pot vedea numai în segmentul de la intrare. Ea oferă un peisaj spectaculos, însă 
vizitatorii ei se pot pune în pericol dacă intră în ea, susţin speologii. În peştera săpată în munte de apele izvorului Ponorici au 
fost găsite urme de locuire din prima epocă a fierului, dar şi un craniu uman vechi de circa 30.000 - 40.000 de ani. Craniul de 
homo sapiens a fost descoperit în jurul anului 1911. De asemenea, în urmă cu patru decenii în Peştera Cioclovina a fost 
descoperit un tezaur impresionant de podoabe vechi de peste 3.000 de ani. Miile de obiecte de chihlimbar, sticlă şi faianţă 
compun una dintre marile comori arheologice ale României.  

Desigur nu este vorba aici despre deschiderea tuturor peșterilor, ci doar a acelora pe care și unitățile administrative-
teritoriale ar fi interesate să le preia în administrare locală.  

Față de cel prezentate, aş dori să îmi comunicaţi care sunt cauzele prezentei situații în care peșterile sunt, în marea lor 
majoritate, complet închise accesului public? Și ce soluție vedeți pentru a rezolva actuala stare de fapt astfel încât să existe și o 
deschidere pentru oportunități de dezvoltare turistică? Există la ministerul de resort vreun proiect de act normativ în legătură 
cu situația peșterilor la nivel național și ce noutăți ar aduce din perspectivă turistică? Ar putea administrațiile locale să fie 
incluse în preluarea unora dintre peșteri?  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns verbal și în scris. 

*** 
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Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 
Obiectul interpelării: Situația atacurilor urșilor în județul Alba 

 
Stimate domnule ministru, 
 În cadrul audiențelor de la biroul parlamentar din Munții Apuseni am primit o solicitare din partea unui cetățean din 

comuna Meteș, care se luptă deja de mai bine de o lună de zile cu atacurile repetate ale unui urs. Primele atacuri au vizat 
animalele din gospodările, mai exact 7 capete de bovine, pentru care cetățeanul în cauză a depus dosarele de despăgubire la 
Primăria Meteș, în termenul prevăzut de lege, însă fără a i se restitui contravaloarea pagubelor până în prezent. Atacurile 
repetate asupra gospodăriei au degenerat în data de 27 septembrie 2022, când doar o minune a făcut ca soția și fiica 
cetățeanului păgubit să nu devină victimele acestui animal sălbatic, atunci când acesta a atacat o vacă la doar 40-50 de metri de 
copil. În prezent, fetița se află în stare de șoc, refuzând să se mai joace în curtea gospodăriei sau să se mai deplaseze la 
grădiniță și necesită consiliere de specialitate pentru depășirea acestui eveniment.  

Având în vedere toate aspectele menționate anterior, vă rog să îmi transmiteți următoarele clarificări:  
1. Câte atacuri de urs asupra animalelor din cadrul stânelor, pășunilor și gospodăriilor din județul Alba au fost 

înregistrate în ultimii 2 ani? 
2. Câți urși sunt monitorizați în județul Alba și care este cifra estimativă a totalului populației acestora? 
3. Câți urși au fost relocați în ultimii 2 ani? 
4. Care este procedura pe care trebuie să o parcurgă un cetățean a cărui gospodărie a fost atacată de urs pentru a-și 

declara pagubele și pentru a-i fi decontate de către stat? 
5. În cât timp sunt analizate solicitările de despăgubire și care sunt problemele care duc la întârzierea efectuării 

decontărilor? 
Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 

al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Combaterea sărăciei în rândul copiilor trebuie să fie o prioritate națională 

 

Stimate colege / Stimați colegi,  
România se confruntă cu o situație extrem de gravă. Aproape un sfert (24,4%) dintre copiii (sub 18 ani) din UE erau 

expuşi anul trecut riscului de sărăcie şi excluziune socială, comparativ cu 21,1% dintre adulţi (18 ani şi peste), cea mai ridicată 
pondere a copiilor aflaţi în această situaţie fiind în România (41,5%), arată datele publicate de Oficiul European de Statistică 
(Eurostat). 

Realitatea în România este următoarea: sărăcia a rămas o problemă importantă pentru țara noastră, iar inegalităţile 
regionale au crescut. În pofida tuturor eforturilor care au fost făcute de-a lungul ultimilor ani, pandemia de Covid-19 și crizele 
suprapuse pe care le parcurgem au contribuit la accentuarea acestei situații.  

Sărăcia în rândul copiilor şi în mediul rural a rămas la un nivel ridicat, ceea ce mă îngrijorează în mod deosebit. Se pot 
opri aceste creșteri în privința sărăciei, dar pentru asta trebuie să continuăm investițiile pe care guvernările liberale le-au 
demarat. Avem nevoie de investiţii în educaţie, în sănătate, în incluziunea socială, în infrastructura de transport, de energie şi 
de mediu.  

Investiţiile în aceste domenii ar întări potenţialul de creştere al României şi ar îmbunătăţi calitatea vieţii. Cetăţenii simt 
şi înţeleg aceste lucruri. Dar pentru ca aceste lucruri să se și întâmple trebuie să aplicăm o viziune guvernamentală pe termen 
lung.  

Guvernului condus de PNL îi pasă de români! De aproape 3 ani de zile tot ce am făcut a fost pentru a reduce decalajele 
dintre mediile urban și rural, pentru a asigura un trai mai bun locuitorilor din zonele mai sărace ale României. Programul 
„Anghel Saligny” are tocmai acest rol, de a spori potențialul zonei rurale, de a oferi o șansă la un trai mai bun tuturor 
românilor care locuiesc în satele și comunele României.  

Totodată, pentru a-i ajuta pe românii din categoriile defavorizate să poată trece cu bine peste actualele crize cu care ne 
confruntăm, Guvernul condus de Nicolae Ciucă a identificat soluții pentru a oferi vouchere sociale, pentru a oferi pensionarilor 
pachete sociale pentru a putea face față greutăților.  

Însă, revenind la copii, este în interesul pe termen lung al fiecărui stat să investească în copii și în protecția socială ce 
ține cont de particularitățile copiilor, pentru a preveni, gestiona și depăși sărăcia care le amenință bunăstarea. Din protecția 
socială fac parte transferurile bănești, precum și serviciile menite să ofere copiilor și familiilor vulnerabile sprijinul și îngrijirea 
suplimentară de care au nevoie. 

Sărăcia în copilărie poate avea consecințe pe tot parcursul vieții, fiind mai puțin probabil ca cei mai săraci copii să aibă 
acces la asistență medicală sau să-și finalizeze studiile, și mult mai probabil ca ei să sufere din cauza unei alimentații proaste. 

Interesul superior al copilului trebuie să se afle în centrul reformelor pe care noi le propunem!  
Toţi copiii au dreptul la un nivel de trai care să le asigure dezvoltarea deplină. Pentru a pune capăt sărăciei, trebuie să 

existe o colaborare continuă între Guvern și alți parteneri din societatea românească pentru a îmbunătăți sistemele de protecție 
socială în vederea reducerii impactului pe care sărăcia îl are asupra vieții copiilor. 

Deciziile politice și de investiții luate de Guvern influențează direct viețile copiilor. România are nevoie de funcționari 
publici, parlamentari, mass-media și organizații ale societății civile care înțeleg valoarea investițiilor în copii.  

În calitate de parlamentar, de tată, pledez pentru mai multe investiţii naţionale în domeniul protecţiei sociale și voi 
sprijini eforturile statului de a urmări și monitoriza progresele înregistrate în vederea reducerii sărăciei care îi vizează pe copii. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

George-Cătălin Stângă 
*** 
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PNL nu susține creșterea tarifului compensat la energie! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
De o perioadă bună de timp, evenimente pe care le consideram doar apanajul paginilor din cărțile de istorie au devenit 

realitatea noastră curentă. În momentul acesta, printre multiplele provocări pe care le avem în față, țara noastră, asemenea altor 
state din Europa și din lume, traversează o perioadă incertă din punct de vedere energetic, care se traduce prin vulnerabilitatea 
populației în fața fluctuațiilor de preț la energie. Pentru a-și proteja cetățenii de aceste vicisitudini, Guvernul României a emis 
Ordonanța de Urgență nr. 27. În mass-media, de câteva zile, se vehiculează modificarea acestei ordonanțe, în sensul creșterii 
tarifului compensat de la 0,68 lei/kWh la 1,3 lei/kWh. Vreau să precizez foarte clar, pentru ca toți cetățenii României să fie 
informați, că în coaliție (1) nu s-a discutat despre vreo modificare prin care să se practice tariful plafonat și compensat 
diferențiat doar pentru anumite gospodării, în funcție de venitul familiei, așa cum se zvonește. De asemenea, (2) nu s-a discutat 
între partidele de guvernământ despre vreo creștere de preț, așa cum pare că propun anumite voci din spațiul public. Dacă 
vreunul dintre partenerii noștri de guvernare își propune să înfăptuiască acest lucru, atunci trebuie să știe foarte clar că își vor 
asuma 100% această decizie, dar, până acum, discuții în sensul acesta nu au avut loc.  

În acest moment nu există încă o procedură clară prin care putem face legătura între numele de pe factură și gospodăria 
în care se consumă. Singura premisă care ar putea sta la baza unei soluții este digitalizarea ANAF, proces care încă nu este 
terminat. Dacă statul nu are baze de date cu veniturile membrilor unei familii, care locuiesc în aceeași gospodărie – orice 
sistem bazat pe criteriul veniturilor nu se poate aplica. Creșterea prețului la 1,3 lei/kWh de la 0,68 lei/kWh pentru electricitate 
nu este ceva ce Partidul Național Liberal își dorește. Ordonanța care reglementează tarifele la energie este perfectibilă, iar 
discuții pentru modificare pot avea loc, dar să pornească pe baze reale, care se pot aplica și care aduc măsuri suplimentare de 
protecție a populației. Aceasta este o dezbatere care trebuie să se întâmple în coaliție. Haideți să oprim odată această vânzare 
de iluzii, sunt lucruri fără sens și lucruri care nu se pot implementa de pe o zi pe alta. Trebuie să fim raționali și să lăsăm orice 
populism la o parte! Doar așa putem veni în fața românilor cu cele mai bune și sustenabile soluții la crizele succesive cu care 
ne confruntăm. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Declarație politică 

 
Guvernul Ciucă a alocat cel mai mare buget de investiții din ultimii 30 de ani, iar la rectificare, acesta a fost suplimentat.  
Rata inflației este, într-adevăr, ajunsă la cote  îngrijorătoare în întreaga Uniune Europeană, de asemenea, criza 

energetică și recesiunea care amenință zona euro – toți acești factori încetinesc în această perioadă ritmul firesc al dezvoltării 
României, estimat la începutul guvernării. Însă, cu toate acestea, măsurile curajoase luate de guvern se reflectă în prognozele 
optimiste ale FMI și Băncii Mondiale pentru anul 2023. În vreme ce Guvernul estimează o creștere economică de 2,8 % pentru 
anul 2023, FMI și Banca Națională prevăd o creștere de peste 3% pentru anul viitor.  

Așa cum a prezentat situația Comisia de Prognoză pentru rectificarea bugetară din noiembrie, inflația va stagna în acest 
an și chiar va fi în scădere anul viitor, ajungând la 8%, iar salariul mediu net va poate ajunge la o medie de 4235 lunar.  

În Germania, de pildă, situația e cu mult mai îngrijorătoare. OCDE estimează că economia Germaniei se așteaptă să 
scadă cu 0,7% în 2023.  

Cu toate aceste efecte geopolitice defavorabile, economia României se va relansa sub auspiciile pozitive ale 
construcțiilor (+5,9%) și ale serviciilor (+3%), în contextul oportunităților de exploatare a resurselor naționale și infuzia 
masivă de fonduri europene.  

Rata de absorbție a fondurilor europene este de 66%, ceea ce indică eficiența executivă în această perioadă. 
De asemenea, pachetul de masuri ”Sprijin pentru România” ale cărui fonduri sunt structurate în proporție de 60% pentru 

investiții în economie - ceilalți de 40% fiind destinați cetățenilor vulnerabili – e o altă măsură care dă șansa economiei 
românești să se dezvolte  prin sporirea producției naționale și protejarea românilor care sunt mult mai expuși efectelor inflației.  

Față de aceste investiții, Guvernul alocă alte 90 de miliarde de euro, 10 miliarde fiind rămase din perioada de 
programare 2014-2020, iar restul de 80 de miliarde de euro provin din PNRR, din perioada de programare 2021-2027.   

Toate aceste finanțări direcționate către zona de investiții și sprijinirea mediului de business reprezintă șansa vitală a 
României pentru a depăși criza economică, dar și pentru a grăbi dezvoltarea națională.  
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În acest sens, înființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior de către Guvern este metoda optimă 
pentru a interacționa cu mediul de afaceri național, pentru a-l promova la nivel global și pentru a transforma România în 
destinația ideală pentru investitorii internaționali. Acest proiect liberal, pro mediul de afaceri promite inovare, locuri de muncă 
cu salarii atractive și, implicit, productivitate sporită. Iată, un alt pilon care consolidează economia națională. Este limpede că 
România are nevoie de un executiv de dreapta, cu motoarele turate la maximum, lipsit de acțiuni populiste, pentru a ajunge la 
nivelul celorlalte state europene dezvoltate, după decenii de stagnare.  

 

Deputat 
Cosmin Șandru 

*** 
România nu va avea probleme cu gazele în această iarnă 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Securitatea energetică a devenit astăzi, mai mult decât oricând, un subiect care preocupă o foarte mare parte dintre 

cetățenii europeni. Agresiunea ilegală, ilegitimă și criminală a Rusiei împotriva Ucrainei ne-a făcut să conștientizăm pericolul 
pe care statul rus îl reprezintă pentru valorile și stilul nostru de viață. Atingerea scopurilor politice și economice printr-o 
acțiune agresivă susținută este ceea ce a caracterizat Rusia în ultimele decenii. Intenția de a destabiliza Ucraina este acum 
vădită prin războiul acesta criminal, însă faptele care ne-au arătat drumul către scenariul la care suntem astăzi martori a fost 
pornit prin declanșarea conflictului transnistrean și al celui din Donbas, cu rolul clar de a destabiliza Ucraina și de a proteja 
investițiile în North Stream și Turk Stream. Conflictele din Abhazia, Osetia și Nagorno-Karabach au blocat orice proiect care 
ar fi putut să lege resursele din zona Mării Caspice de Europa, iar conflictul sirian reprezintă o piedică pentru Gazoductul 
Arab, Islamic și Qatar-Turcia.  

În fața acestui scenariu, al comportamentului Rusiei vădit agresiv și demonstrabil cu fapte pe o perioadă lungă de timp, 
statului român nu îi rămâne decât să ia măsurile necesare pentru a-și garanta independența și suveranitatea energetică. Astfel, 
Partidul Național Liberal, prin prim-ministrul Nicolae Ciucă și ministrul Virgil Popescu, a reușit să facă România o țară sigură 
din punct de vedere al rezervelor de gaz. Avem astăzi stocat în depozitele naționale o cantitate-record de gaz: peste 3 miliarde 
metri cubi, reprezentând 97,75% din totalul capacității de înmagazinare. Prin cantitatea acumulată până la acest moment, am 
depășit cu mult pragul recomandat de Comisia Europeană, anume 80%, iar faptul că ne apropiem deja de capacitatea tehnică 
maximă înseamnă că vom avea, la iarnă, suficient gaz pentru necesarul consumatorilor casnici și al economiei. Așadar, 
România și-a asigurat necesarul de gaze în rezervele sale. Însă trebuie să privim mai departe de acest aspect. Prin resursele de 
care dispunem în Marea Neagră sau Zăcământul Caragele, țara noastră poate și trebuie să devină cel mai important actor 
regional în materie energetică! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
Nu trebuie să ne sperie importurile mari, ci exporturile slabe! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
România va avea în anul 2022 un record istoric în ceea ce privește dezechilibrul balanței comerciale, iar acest lucru este 

cauzat nu numai de o accelerare a importurilor, ci de un ritm încă nesatisfăcător ale exporturilor de produse fabricate în 
România. Ar mai fi de adăugat faptul că multe dintre importuri reprezintă materii prime și materiale necesare producerii 
exporturilor, ceea ce ne arată, o dată în plus, că forța comercială a țării trebuie dezvoltată cât mai rapid. Avem o problemă 
economică importantă, însă, dacă vrem să o rezolvăm, nu trebuie să o ascundem ca în ultimii ai, ci trebuie să o recunoaștem și 
să găsim soluțiile adecvate.  

Stimați colegi, 
Mediul economic din România beneficiază în prezent de cele mai puternice măsuri de sprijin din ultimii 32 de ani. 

Guvernul Ciucă a reușit să pună în mișcare o serie importantă de măsuri, granturi, credite și facilități pentru dezvoltarea 
operatorilor economici din țara noastră. Pornind de la achiziția de echipamente și utilaje pentru industrie și agricultură, 
digitalizarea afacerilor și până la acoperirea unor cheltuieli cu forța de muncă nou încadrată, măsurile de stimulare a producției 
naționale trebuie să conducă la următoarele efecte: o creștere a ofertei interne de produse finite, care va tempera pe termen 
mediu creșterea prețurilor de consum; o creștere a cantităților de produse exportate de România, în principal în spațiul 
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comunitar, acolo unde sunt apreciate, competitive și căutate. Mai mult decât atât, efortul financiar făcut de Guvern pentru a 
stabiliza prețurile produselor energetice și ale carburanților, au adus un spor de competitivitate pentru produsele românești.   

Stimați colegi, 
Mi-aș dori ca actualul ministru al finanțelor să ne propună, cât mai curând posibil, un calendar de convergență în scopul 

aderării economiei noastre la moneda unică europeană. În această perioadă de criză, ne-ar fi fost foarte util să avem o monedă 
puternică, stabilă, cu o inflație pe jumătate decât înregistrăm pe leu, iar statul ar fi cheltuit mult mai puțin pentru împrumuturile 
necesare acoperirii deficitului bugetar. Mai mult decât atât, miile de operatori economici care se expun riscurilor valutare sau 
care pierd o mulțime de bani din costurile de tranzacție în monedă străină, ar fi fost mult mai puternic stimulați să exporte și să 
consolideze echilibrele externe ale României.  

Vă mulțumesc,          Deputat 
Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
„Nu” categoric taxei de solidaritate 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În ultima vreme, la televiziuni sau pe rețele de socializare, diverși oameni politici vehiculează introducerea unei așa 

numite „taxe de solidaritate” pentru mediul de afaceri. O idee care a mai fost adusă în discuție și cu ocazia altor guvernări, dar 
despre care trebuie să spunem clar și răspicat: o suprataxare a companiilor va avea efecte negative asupra economiei. Nu aduce 
niciun beneficiu real nimănui. PNL nu a fost și nu este de acord cu sufocarea mediului de afaceri. Redresarea economiei și 
creșterea ulterioară se pot obține numai dacă lăsăm economia reală să se dezvolte, nu dacă îi dăm în cap. Această taxă ar fi o 
povară fiscală care va speria investitorii, atât pe cei care au deschis deja afaceri aici, cât și pe cei care iau în calcul noi investiții 
în regiunea Europei de Est, dar care vor fi descurajați din cauza acestei taxe. Mai mult, vreau să îi asigur pe investitori că noul 
Cod fiscal, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023, nu include o asemenea taxă. Într-o perioadă cu mari provocări 
economice – așa cum este aceasta - interesul unui guvern responsabil este atragerea și păstrarea investitorilor, nu gonirea 
acestora. 

 Orice taxă aplicată companiilor se răsfrânge în prețul produselor și al serviciilor, în plus față de tăieri salariale și 
concedieri. Fiecare companie din lanțul producției și al consumului va majora prețul, va reporta această majorare către 
următoarea companie, până când se va ajunge la consumatorul final, care va suporta nota de plată. Partidul Național Liberal nu 
va permite ca mediul de business și economia românească să sufere. Suntem deschiși discuțiilor din coaliție pentru orice 
modificări benefice în materie de fiscalitate. Țara traversează o perioadă grea și sunt necesare anumite măsuri, dar totul trebuie 
să facă parte dintr-un plan coerent, asumat, integrat. Avem obligația de a lua măsuri care să nu creeze dezechilibre în 
economie, pentru că mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate. Iar dacă nu ne pasă așa mult de mediul de afaceri, totuși 
trebuie să fim conștienți că repercusiunile unor astfel de măsuri se vor resfrânge asupra românilor. De aceea, noi, liberalii, nu 
vom încuviința adoptarea unor norme total nocive mediului de business din România și românilor. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
PNL are grijă de pensionari. Pensiile se vor majora de la 1 ianuarie! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Așa cum pomul se cunoaște după roade și omul se cunoaște după faptele sale. Așadar, nu cred că poate cineva să 

contesta faptul că PNL, după ce a preluat guvernarea, nu a avut ca prioritate socială protecția veniturilor persoanelor vârstnice, 
prin majorarea, în două etape, a punctului de pensie. 

Cu 14% au fost majorate pensiile în septembrie 2020, în plin context pandemic, atunci când toate statele europene se 
confruntau cu probleme economice sistemice. Cu 10% au fost majorate pensiile de la începutul acestui an, într-un context de 
incertitudine economică și cu un conflict militar barbar la frontierele țării. De asemenea, nimeni nu poate să pună vreun semn 
de întrebare legat de preocuparea Guvernului Ciucă de a proteja familiile și pensionarii în fața scumpirilor, prin măsurile 
directe și concrete pe care le-a luat în cursul acestui an, precum și prin plafonările și compensările acordate la produsele 
energetice. 

Stimați colegi, Prim-ministru Nicolae Ciucă a reușit să repare ceea ce foștii miniștri gălăgioși din USR au stricat atunci 
când au negociat la secret PNRR, mai precis a reușit să negocieze și să convină cu Președinta Comisiei Europene, doamna 
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Ursula von der Leyen că este posibilă înlocuirea limitei de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile din PNRR. Astfel, 
dorința PNL și a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, de a majora pensiile de la 1 ianuarie, cu un procent 
consistent, care să atenueze creșterile de prețuri din ultimul an, a devenit posibilă. Așadar, PNL demonstrează, încă o dată, că 
protecția pensionarilor, a veniturilor lor, este o prioritate. Ar fi de dorit ca, în perioada imediat următoare, ministrul care are în 
competență să elaboreze proiectele de lege pentru eliminarea inechităților din sistemul public de pensii să vină cu propunerile 
de reformă asumate de România și așteptate de români. De asemenea, cei care-și dau cu părerea, în mod nejustificat pe această 
temă, ar fi bine să se abțină, pentru că deja au creat o panică inutilă în rândul mai multor categorii profesionale și în rândul 
pensionarilor.  

Vă mulțumesc,         Deputat 
Dumitru Rujan 

*** 
Avem toată libertatea de a ne iubi țara! Nu ne interzice nimeni să fim patrioți! 

 
Una dintre marile minciuni care se tot vântură în spațiul public de către formațiuni politice extremiste este că Uniunea 

Europeană ne impune să ne pierdem identitatea națională sau să nu mai dovedim patriotism față de țara noastră. Este, în mod 
evident, fals și de natură să stârnească în rândul românilor sentimente anti-europene, deși este tocmai inversul acțiunilor UE și 
a doctrinei sale. 

Înainte de toate, blocul european la care am visat să aderăm după Revoluția din Decembrie 1989 a fost creat ca o piață 
comună, o uniune economică de pe urma căreia să beneficieze toți cetățenii continentului, fiecare stat urmând să își păstreze 
nealterată identitatea sa națională. „Unitate în diversitate“ este un crez fundamental al Uniunii Europene, respectat în spirit și 
în formă. Jelania naționaliștilor de duzină care se plâng că Bruxelles-ul vrea să ne oblige să nu mai cântăm doine, să nu ne 
păstrăm nealterat folclorul sau basmele este absolut ridicolă. Cine a venit vreodată să ne interzică manifestările folclorice sau 
să ne cenzureze sentimentele patriotice? 

Ca tulcean, provin dintr-un județ definit ca mozaic de etnii, o zonă în care conviețuiesc în pace nu mai puțin de 14 
minorități. Suntem o mare familie care își onorează și serbează obiceiurile și tradițiile, la fel cum ne respectăm pe deplin 
religiile în care ne închinăm. Fiecare tulcean, indiferent de etnia din care provine, se simte la fel de român ca orice alt cetățean 
al acestei țări și este patriot cu adevărat. Numai că patriotismul se practică, nu se strigă peste gard. Este în suflet, nu exprimat 
la megafon! 

O retorică naționalistă care nu ține cont de realitate, una care urmărește să dezbine în loc să unească, una care întoarce 
oamenii unii împotriva altora ne poate face enorm de mult rău. Poporul român a găsit tot timpul resursele necesare conviețuirii 
și armoniei. Și-a păstrat nealterate obiceiurile, iar astăzi, în libertate, integrați în Uniunea Europeană, ne ducem mai departe 
moștenirea culturală cu cea mai mare mândrie.  

Azi circa 60% dintre cetățenii britanici și-ar fi dorit ca Brexitul să nu aibă loc. Dar au votat majoritar la un referendum 
pentru ieșirea Marii Britanii din UE după ce au fost intoxicați cu o propagandă mincinoasă despre relele la care Bruxelles-ul îi 
supune. Mai nou, și la noi se vântură minuni precum presupusa obligativitate de a mânca proteină provenită din insecte. O 
minciună sfruntată de tipul celor servite britanicilor în campania pentru Brexit. Toate statele europene sunt independente și 
democratice și nimeni nu ne impune nimic. Doar noi trebuie să ne impunem să gândim cu mintea noastră și să nu plecăm 
urechea la dezinformări. 

Patriotismul este o obligație morală față de țara noastră și unul dintre cele mai frumoase sentimente pe care le poate 
nutri un român față de patria sa. Nimeni niciodată nu ni-l va putea lua și nimeni nici măcar nu încearcă așa ceva. Dar, când 
vremurile sunt tulburi, patrioți de ocazie, cu agendă politică ascunsă, ne vântură un naționalism de iz ceaușist. Știm ce-a 
însemnat ceaușismul atât de „patriotic“: foamete, neajunsuri de tot felul, frig în case. Era exact diferența dintre a enunța 
patriotismul și a-l pune în practică. Sub flamura patriotismului, regimul de dinainte de 1989 înfometa populația și o ținea pe 
întuneric! 

Azi și aici vorbim despre viața noastră și nu putem permite nimănui să ne-o umbrească de dragul unor fantasme învelite 
în cele mai negre minciuni. Avem libertatea de a ne iubi țara, de a fi patrioți, de a munci pentru o Românie așa cum ne-o visăm 
fiecare. Și nu doar că avem libertatea, dar avem și datoria de a o face! 

Deputat 
George Șășcu 

*** 
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Îmi doresc ca toți constructorii care lucrează la Autostrada A7 să avanseze  
în același ritm precum constructorul român! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Ani de zile s-a spus despre români și România fie că nu suntem în stare să facem drumuri, fie că nu știm și nu putem să 

construim autostrăzi și căi ferate, fie că trebuie să vină alții să ne arate cum se face. Lucrările pentru infrastructura de 
transporturi au fost făcute în trecut, în principal, de firme străine, de mare prestigiu la nivel internațional, recunoscute pentru 
calitate în țara lor, care, însă, pe noi nu ne-au convins prea tare prin calitatea lucrărilor executate în România, însă, cu 
siguranță, ne-au dus la capătul răbdării prin tergiversări și termene lungi execuție. Lucrări care trebuiau finalizate în maximum 
2-3 ani, la noi au durat și peste 10 ani.  

Stimați colegi, Știți cu toții cât de mult apreciez munca jurnaliștilor români care urmăresc constant modul în care 
evoluează proiectele de investiții din România. Munca lor aduce multe beneficii pentru dezvoltarea României, prin presiune pe 
care o pun pe decidenți. Cu motive întemeiate, jurnaliștii au criticat, de-a lungul anilor, fie ritmul lent al constructorilor, fie 
motivele invocate de aceștia pentru întârzieri, fie calitatea lucrărilor, fie nepăsarea autorităților. Însă, recent, am constatat o 
largă apreciere a presei pentru constructorul român care muncește și execută o parte din Autostrada A7 și care făcut în numai 
două luni, ceea ce ne obișnuisem să vedem numai după câțiva ani. Cu poze și filmări, jurnaliștii au constatat că avansul 
lucrărilor i-a surprins până și pe ei. Așadar, și românii pot! 

Stimați colegi, Îmi doresc cu putere ca toți constructorii Autostrăzii Moldovei, care au câștigat licitațiile pentru execuția 
lucrărilor, să ia exemplul pozitiv de la constructorul român, să mobilizeze toate resursele de care dispun, utilajele și oamenii, 
iar avansul lucrărilor la autostradă să fie, pentru prima dată, o reală uimire și pentru români.  

Finalizarea Autostrăzii Moldovei într-un termen scurt nu ar fi doar o gură de oxigen pentru economia Moldovei și 
pentru accelerarea dezvoltării. Finalizarea Autostrăzii A7 într-un termen scurt este și un imperat determinat de faptul că am 
obținut finanțare europeană nerambursabilă pentru acest proiect strategic al Moldovei, iar banii nu vor sta la dispoziția noastră 
pe termen nelimitat.  

Vă mulțumesc,       Deputat 
Ioan Balan 

*** 
Declarație politică 

 

Aderarea României la Schengen este un adevărat proiect de țară la care instituțiile cu atribuții în acest domeniu muncesc 
zilnic, temeinic. Suntem optimiști în privința îndeplinirii acestui obiectiv, dar în același timp rămânem prudenți în evaluări și 
așteptări. 

Premierul PNL Nicolae Ciucă a anunțat că avem un raport extrem de pozitiv după vizita echipei de experți UE privind 
managementul frontierelor, cooperarea polițienească și returnarea migranților ilegali. În plus, a fost trimisă o scrisoare de 
invitație a ministrului de Interne Lucian Bode către ministrul de Interne olandez, pentru a veni în România și pentru a observa 
progresele pe care România le-a făcut.. De asemenea, ministrul PNL al Justiției,  Cătălin Predoiu, a discutat cu Comisia 
Europeană privind MCV și, după adoptarea legilor justiției, suntem optimiști în privința ridicării MCV. La rândul său, 
ministrul PNL de Externe, Bogdan Aurescu, continuă toate demersurile diplomatice pentru îndeplinirea acestui obiectiv.  

Președintele Klaus Iohannis și Guvernul condus de PNL continuă toate demersurile necesare pentru ca aderarea la 
spațiul Schengen să devină o realitate. Așteptarea României și a cetățenilor români de a adera la spațiul Schengen este 
legitimă. România acționează deja ca un membru de facto al Schengen, pentru protecția Uniunii și a frontierelor sale externe.  

Tot efortul la nivelul Guvernului și al instituţiilor în procesul de aderare la Schengen a fost făcut în beneficiul românilor 
și al mediului de afaceri, care aşteaptă un răspuns pozitiv. De asemenea, mediul de afaceri extern ar beneficia de aderarea 
României, inclusiv cel olandez. 

Nu trebuie să ne îngrijoreze rezoluția parlamentului olandez, pentru că țara noastră a făcut tot ceea ce era necesar astfel 
încât să îndeplinească toate cerințele tehnice pentru accedere în spațiul Schengen. Această rezoluție este un text politic. Aceste 
moțiuni ale Parlamentului olandez sunt niște concluzii în urma unor dezbateri. Ele nu au un caracter obligatoriu pentru guvern. 
Sperăm că până pe 9 decembrie, Olanda ne va susține obiectivul de țară.  

Dar în același timp, subliniez că tonul nostru, al parlamentarilor, trebuie să fie cel potrivit, calm, cumpătat și să nu 
credem că altfel decât prin metode diplomatice și argumente vom reuși să-i convingem pe toți să susțină aderarea României la 
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Schengen. State care erau sceptice în trecut în legătură cu aderarea României la spațiul Schengen au fost convinse prin dialog. 
Este cazul Germaniei, dar și cazul Finlandei sau Suediei, care au anunțat recent că susțin aderarea României la Schengen.  

Așa că vă propun să continuăm să susținem toate eforturile și mesajele Președintelui României, premierului României, 
ministrului de externe, ministrului de Interne, ministrului justiției în dosarul Schengen, pentru că obiectivul de țară este unul 
comun și tare merităm să-l îndeplinim.  

Deputat 
Laurențiu Leoreanu 

*** 
PNL este adevăratul partid care apără interesele pensionarilor 

  Domnule președinte de ședință, 
  Stimați colegi, 
 În afară de PNL, nu cred că există în România un partid care să țină mai mult la istorie și care să își onoreze înaintașii 

cu fiecare ocazie posibilă. PNL va fi mereu partidul care va recunoaște meritele celor care au construit această țară, care au pus 
umărul la edificarea statului român, indiferent de amploarea rolului pe care l-au jucat. Tuturor românilor muncitori trebuie să li 
se recunoască aportul pe care l-au adus societății. Merită mereu reamintit că nu trebuie să fii președinte, ministru, parlamentar 
sau să ocupi orice altă funcție publică care comportă responsabilitate publică. Țara reprezintă suma tuturor cetățenilor săi. De 
progresul său depinde efortul colectiv al tuturor. De aceea, PNL este partidul care, în ultimii ani, a ținut să crească veniturile 
pensionarilor, a celor care au muncit o viață întreagă și față de care avem acum o datorie, și legală, și, în primul rând, morală.  

 Ce am făcut concret? Guvernul condus de PNL a crescut pensiile atât la 1 septembrie 2020, când punctul de pensie a 
crescut cu 14% (de la 1.265 lei la 1.442 lei), cât și la 1 ianuarie 2022, când a fost majorat punctul de pensie cu 10% (de la 
1.442 lei la 1.586 lei). Pentru a veni în sprijinul pensionarilor afectați de creșterile de prețuri, guvernul condus de premierul 
liberal Nicolae Ciucă a acordat un sprijin financiar în luna ianuarie celor cu pensii mai mici sau egale cu 1600 de lei. Iar, în 
luna iulie, pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2000 de lei au primit un alt sprijin financiar în valoare de 700 de lei. 
Atât președintele Klaus Iohannis, cât și premierul Nicolae Ciucă au spus foarte clar că pensionarii din România nu pot și nu 
trebuie să suporte efectele inflației. Trebuie să știm cu toții că este o măsură pe care PNL a susținut-o constant, o inițiativă a 
Partidului Național Liberal. Susținem ferm o astfel de abordare și am și dovedit-o prin fapte. Majorările sunt un remediu 
necesar categoriilor sociale care devin vulnerabile într-o perioadă complicată economic, așa cum este aceasta prin care trecem 
acum. Pensionarii români vor fi o prioritate pentru PNL, iar cât timp ne vom afla la guvernare, acești vor fi tratați cu 
demnitate! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
Se construiește mult în România, dar risipa nu a dispărut! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
România traversează o perioadă extrem de favorabilă din punctul de vedere al finanțării și execuției proiectelor de 

investiții. Majoritatea primăriilor au primit bani pentru a înființa sau extinde rețele de utilități, pentru a moderniza drumurile 
sau a asfalta străzile acoperite de pietriș, pentru a renova școlile, unitățile sanitare și de cultură. Nu cred că există primar harnic 
din țară, care să aibă proiect elaborat și pentru care Guvernul Ciucă să nu găsească finanțare. Și la nivel național, lucrurile stau 
tot într-o dinamică favorabilă. Autostrada Moldovei, la care nu mai visau nici cei mai optimiști este în construcție, cea a 
Transilvaniei progresează, de la Pitești la Sibiu vom avea, în sfârșit, un drum rapid, iar din capitala Băniei și până la Pitești 
lucrările se mai împiedică, dar merg înainte. Nici pe calea ferată nu stăm rău, deși ritmul de modernizare nu este încă cel pe 
care ni-l dorim.  

Stimați colegi, Trebuie să fim onești și să recunoaștem că fără apartenența la Uniunea Europeană, fără puhoiul de bani 
nerambursabili care intră în țară din bugetul UE, nu am fi avut bani nici să punem pietriș pe o uliță. Cei care certau Bruxelles-
ul când ne solicita reforme, ar trebui aduși pe șantiere ca să vadă din ce bani modernizăm astăzi țara. Cu toate acestea, chiar 
dacă Uniunea Europeană ne oferă finanțare consistentă, unele obiceiuri românești în a risipi banii din resurse naționale, din 
impozitele plătite de români, continuă să se manifeste în multe zone ale țării. Dacă investițiile utile se fac din bani europeni, 
unii edili risipesc banii din bugetele locale pe achiziția de lalele, panseluțe și beculețe colorate. De asemenea, chiar și unele 
investiții, deosebit de utile, realizate din bani europeni, sunt făcute de mântuială, din materiale de slabă calitate, care se fărâmă 
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la câteva luni de la recepția lucrărilor: asfalt care se transformă în nisip la prima ploaie, pereți care se cojesc înainte să se usuce 
vopseaua și așa mai departe. 

Stimați colegi, Dacă tot construim, ar trebui să construim durabil, cu materiale de calitate și cu o strictă supraveghere a 
constructorilor. Înaintașii noștri au realizat clădiri și drumuri care au dăinuit secole, în vreme ce astăzi, pentru lucrări de 
milioane de euro, solicităm garanții ale lucrărilor de 12 luni! Oare e normal? De asemenea, dacă UE ne ajută să finanțăm 
marile proiecte, acest lucru nu înseamnă că autoritățile trebuie să risipească banii naționali pe achiziții absurde sau pe 
încărcarea schemei de personal cu prieteni, cuscrii sau alte rude.  

Vă mulțumesc,          Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Proiect PNL pentru susținerea producătorilor agricoli 

 

Partidul Național Liberal a depus o nouă inițiativă legislativă prin care își propune să vină în sprijinul producătorilor 
agricoli, având ca principal obiectiv atenuarea problemelor legate de lichidități, care le periclitează continuitatea activității 
agricole.  

Concret, prin această propunere legislativă sunt vizați producătorii agricoli de legume-fructe și cartofi, care au fost cei 
mai afectați de explozia costurilor de exploatare, precum și de condițiile de mediu nefavorabile (seceta prelungită, grindină, 
etc.) din acest an, asta în condițiile în care suprafeţele cultivate în câmp oricum nu asigură necesarul de materie primă pentru 
fabricile de procesare, acestea funcţionând la un nivel mai mic de 30% din capacitate. Trebuie menționat, în acest context, că 
cele mai importante cheltuieli pentru aceste ferme sunt cele cu materialul săditor, răsadurile, cu îngrășămintele, pesticidele, cu 
lucrările mecanice, cu irigațiile, cu sortarea, ambalarea, etichetarea și transportul produselor. Nu trebuie ignorate nici 
cheltuielile cu forța de muncă, care provoacă dificultăți atât în perioada înființării culturii, cât și în campania de recoltare. 
Toate aceste condiții neprielnice îi destabilizează economic pe acești producători și fac, din păcate, să crească riscul de 
abandon al culturii.  

Tocmai de aceea, PNL a gândit o schemă de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume-fructe și cartofi ce ar 
urma să fie instituită pentru o perioadă de 3 ani. Potrivit proiectului, valoarea ajutorului de stat reprezintă 20% din valoarea 
producției comercializate și se acordă în tranșe trimestriale, dar nu poate depăși anual 100.000 de euro în cazul persoanelor 
juridice și persoanelor fizice înregistrate fiscal conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 
respectiv 300.000 de euro în cazul cooperativelor și grupurilor/organizațiilor de producători. 

Consolidarea şi dezvoltarea sectorului privat, prin promovarea unor programe de investiţii pentru producătorii agricoli, 
prin introducerea unor măsuri financiar fiscale și asigurarea de oportunități în vederea valorificării producției agricole pe piață 
de către fermieri reprezintă o prioritate pentru PNL. Consider că doar prin astfel de măsuri vom putea contracara impactul 
negativ asupra securităţii alimentare în timpul unei situaţii de criză! Este important, așadar, să protejăm agricultura autohtonă 
cu măsuri care să asigure atât continuitatea producției, cât  și securitatea locurilor de muncă din acest sector economic 
strategic. 

Prin noi înșine pentru România!       Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Explotarea zăcământului de la Caragele este imperioasă pentru securitatea noastră energetică 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Funcționalitatea unui stat este sondabilă prin măsura în care acesta își îndeplinește funcțiile cu care a fost învestit de 

către oamenii în interesul cărora lucrează și pe care îi reprezintă în relațiile cu alte state. Când discutăm despre principala 
atribuție pe care statul român o are, majoritatea dintre noi, în mod legitim, vom identifica apărarea țării în înțelesul său militar. 
Însă, ultimul an, cu precădere ultimele luni, ne-au demonstrat că securitatea energetică a țării este la fel de importantă precum 
cea militară convențională. Conform Strategiei Naționale de Apărare 2020-2024, România trebuie să își asigure securitatea 
energetică prin dezvoltarea de capacităţi de producere a energiei, creşterea eficienţei energetice, dezvoltarea proiectelor menite 
să asigure diversificarea accesului la resurse și transformarea țării noastre într-un actor important pe piața energetică.  
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 Alături de exploatarea gazului de pe platoul nostru continental din Marea Neagră, țara noastră stă pe o adevărată mină 
de aur energetică, neexploatată încă, și anume zăcământul de gaze de la Caragele, județul Buzău. Descoperit în 2016 de 
Romgaz, hidrocarburile de la Caragele reprezintă cel mai mare zăcământ onshore de gaze naturale descoperit în ultimii 30 de 
ani în România, totalizând aproximativ 30 de miliarde de metri cubi, cantitate ce ar putea asigura consumul nostru intern 
pentru cel puțin doi ani. Chiar dacă acum, odată cu declanșarea războiului împotriva statului ucrainean, majoritatea Europei 
realizează dimensiunea reală a jugului rusesc și falimentul politicii conciliatoriste, nu trebuie să uităm că Rusia a avut mereu o 
poziție monopolistă în privința resurselor și a traseelor energetice, a șantajat constant statele europene folosind arma energiei, a 
creat conflicte înghețate în regiunile ce puteau oferi trasee energetice alternative.  

O astfel de situație obligă statul român să ia toate măsurile necesare pentru a-și garanta securitatea și independența 
energetică. Exploatarea zăcământului de la Caragele este vitală pentru realizarea intereselor noastre politice, economice și de 
securitate. Din nefericire, din 2016, estimările privind debutul exploatării se amână de la an la an, ceea ce nu ne face decât să 
contabilizăm pierderi constante în contul intereselor noastre. Chiar dacă Romgaz a făcut un efort bugetar imens, cumpărând 
participația Exxon din Marea Neagră, exploatarea hidrocarburilor de la Caragele trebuie prioritizată și începută în cel mai scurt 
timp, ea putându-ne oferi o foarte mare parte din cele 3-4 miliarde de mc de gaz pe care suntem obligați să îi importăm anual 
din Rusia și Kazahstan. Zăcământul de la Caragele, alături de gazele din Marea Neagră, sunt pârghii esențiale pe care România 
le poate folosi în scopul consolidării influenței sale regionale, dar și al creșterii rezilienței energetice a statelor din vecinătatea 
sa, în special a celor aflate în proximitatea geografică a Rusiei.  

Vă mulțumesc!          Deputat  
Gabriel-Ioan Avrămescu 

*** 
 

România liberală a viitorului - digitală, competitivă și modernă 
 
„România Digitală - România Liberală” este mai mult decât un concept al Partidului Național Liberal, fiind un crez care 

transmite hotărârea noastră de a moderniza din punct de vedere informațional România, ca parte integrantă a dezvoltării și 
modernizării țării. 

Întotdeauna guvernările liberale au acționat concret în vederea adoptării și aplicării unor reforme îndrăznețe și au 
contribuit esențial la evoluția societății și a economiei, mai ales în perioadele dificile. 

În prezent, ne confruntăm cu multiple crize regionale și internaționale, în fața cărora avem nevoie de decizii exemplare, 
responsabile și de progres, prin valorificarea tuturor elementelor care ne pot propulsa spre dezvoltarea și creșterea gradului de 
bunăstare al românilor. 

Modelul liberal de creștere economică este axat, în mod esențial, pe susținerea cercetării, inovării și digitalizării, 
reforma acestor domenii fiind un pas extrem de important pentru depășirea cu succes greutățile actuale. 

Reforma digitală și implementarea noilor tehnologii, atât în ceea ce privește instituțiile statului, cât și în ceea ce privește 
dezvoltarea, cu precădere, a relațiilor acestora cu cetățeanul, constituie un ingredient solid ce constituie șansa României de a 
găsi soluții la marile provocări cu care ne confruntăm.Criza energetică înregistrată la nivel global, războiul existent la granițele 
noastre, ne afectează pe fiecare, iar conducerea liberală a statului acționează convingător pentru a face față provocărilor, astfel 
încât oamenii să fie cât mai puțin prejudiciați, din toate punctele de vedere, social, economic și financiar. 

Avem de recuperat o serie de decalaje față de statele din Uniunea Europeană, care au aplicat din timp progresele digitale 
și noile tehnologii în redimensionarea serviciilor publice oferite de stat populației. Politica PNL de definitivare a reformei 
digitale este însă concludentă și aplicată, astfel încât sunt convinsă că vom putea recupera în timp scurt diferențele dintre noi și 
țările europene dezvoltate. 

Prioritățile strategice ale Executivului condus de PNL sunt concludente, acestea cuprinzând serviciile publice digitale, 
competențele digitale, digitalizarea sectorului privat și conectivitatea prin rețele de mare viteză. România deține în prezent 
instrumentele și fondurile necesare pentru a implementa aceste patru dimensiuni cheie, prin marile proiecte de transformare 
digitală pe care Guvernul României le are în lucru. 

Sunt optimistă că toate proiectele incluse în programul integrat de transformare digitală a României vor fi puse cât mai 
curând în practică, astfel încât angajamentul PNL, ca România viitorului să fie digitală, competitivă și modernă, să fie realizat 
cu succes.          Deputat 

Cristina Burciu 
*** 
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Defrișarea „aurului verde” al României, un atentat la siguranța națională 
 

Despăduririle, sau mai exact totalitatea acţiunilor prin care pădurile sunt înlăturate complet de pe anumite suprafeţe, au 
crescut nejustificat în România, în loc să asistăm la o ameliorare a fenomenului. Cauzele principale ale despăduririlor şi 
defrişărilor masive ale pădurilor sunt determinate atât de tăierile haotice, cât şi de administrarea iresponsabilă a fondurilor 
silvice.  

Suntem încă departe de a face ordine în sistemul silvic autohton, defrișările comise fără discernământ îmbogăţind un 
număr restrâns de oameni și aducând prejudicii imense statului. Tăierile ilegale de păduri sunt generate, în principal, de 
permisivitatea legislaţiei din domeniu, deoarece, pentru hoţii care prăduiesc fondul forestier naţional, justiţia a decis, în 
majoritatea covârşitoare a cazurilor, neînceperea urmăririi penale. Astfel, s-a ajuns în situaţia ca după 1990 să fie tăiate peste 
100 de milioane de metri cubi de lemn, efectele fiind cuantificate în pagubele enorme produse comunităţilor locale, inundaţii 
devastatoare şi scurgeri de torenţi, care au distrus totul în calea lor. 

Despăduririle sunt cel de-al doilea factor major al creşterii nivelului de gaze cu efect de seră în atmosferă, după arderea 
combustibililor fosili. Fenomenul este atât de complex, încât tăierile de păduri din România au atras atenţia inclusiv 
americanilor de la NASA, care au finanțat  un studiu de cercetare a suprafeţelor de pădure rase de pe fața pământului.  

Rezultatele au arătat că a dispărut circa 2,4% din suprafeţele de pădure din țară, o cifră enormă având în vedere că 
pădurile româneşti se situează sub media europeană. Cele mai multe despăduriri sunt localizate în Apuseni, judeţul Suceava şi 
Secuime, zone unde au fost şi cele mai mari retrocedări. Americanii au stabilit fără echivoc că în Munţii Rarău, Gutâi, zona 
Bran şi Zărneşti, pădurile au fost defrişate în cantităţi imense, iar în rezervaţia Pietrosul Rodnei a dispărut întreaga bandă 
mărginaşă pe 5 km lungime şi 0,5 km lăţime.  

Mai mult, România riscă să rămână fără pădure în următorii 10 ani, potrivit unei cercetări a Greenpeace. Prestigioasa 
organizaţie a avertizat că în fiecare an dispar 28.000 de hectare de pădure şi în fiecare oră sunt retezate trei hectare!  

Principalele soluţii împotriva defrişării sunt multiple, dar prioritară, consider eu, este modificarea legislaţiei. Un prim şi 
important pas este educarea şi informarea oamenilor a căror decizii influenţează direct sau indirect soarta pădurilor. Educaţia 
trebuie iniţiată promovată şi în rândul tinerilor, cei care, în funcţie de ce păduri va mai moşteni România, vor trebui să fie 
responsabili de păstrarea lor peste generaţii. 

Responsabilizarea generală se va putea face însă doar prin pedepse direct proporţionale cu prejudiciile despăduririlor, 
respectiv considerând infracţiunile silvice drept un atentat la siguranţa naţională. Modificarea Codului Silvic trebuie să prevadă 
sancţiuni adecvate efectelor devastatoare ale tăierilor de păduri, deoarece, în caz contrar, situaţia se va perpetua, va scăpa de 
sub control, şi în continuare nimeni nu va fi găsit vinovat. De asemenea, măsurile trebuie îndreptate şi împotriva celor care 
sunt plătiţi de statul român să aibă grijă de fondurile forestiere. În acest moment, mafia lemnului are deja 30.000 de dosare 
penale deschise, dar justiţia nu prea are temei legal şi motive pentru condamnarea jefuitorilor de păduri. 

Îmi exprim speranţa că Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă va face dreptate şi în sectorul putred al 
administrării pădurilor şi va găsi cele mai potrivite metode pentru a rezolva marele jaf naţional al aurului verde al României! 

 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
Statele-agresoare, provocare la adresa democrației 

Dragi colegi,  
În momentul în care Federația Rusă a atacat Ucraina, amenințându-i integritatea teritorială și punând sub semnul 

întrebării legitimitatea sa, am realizat cu toții care este una dintre cele mai proeminente amenințări la adresa securității 
regionale: statele-agresor („rogue states”). Ele încalcă asumat principiile dreptului internațional, acționează agresiv și perturbă 
stabilitatea și coeziunea securității colective. În raport cu Alianța Nord-Atlantică, dar și cu fiecare stat democratic din arealul 
european, Federația Rusă este și a fost considerată un stat-agresor, al cărui scop este bazat pe un fundament de iluzii și 
distorsionări ale istoriei. Dacă ne uităm atent la aliații săi pe plan extern, putem observa un numitor comun: toți sunt state-
agresoare care interferează cu actualul status quo și duc un război fie cu vecinii săi, fie cu propria populație.  

Au existat suspiciuni de câteva luni cu privire la o potențială susținere militară acordată Moscovei de către Iran, un stat 
care încalcă drepturile omului, subminează valorile comunității internaționale și reprezintă un adăpost pentru organizațiile 
teroriste. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat dur decizia Teheranului de a furniza drone și chiar rachete 
balistice Federaţiei Ruse pentru a-i asigura dominația asupra Ucrainei. Orice stat care susține obiectivele lui Vladimir Putin nu 
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dorește doar să rescrie istoria într-un mod violent, dar dovedește și o lipsă de respect pentru eforturile de cooperare în vederea 
stabilizării fiecărei zone de interes geopolitic din lume. Iranul se confruntă de luni de zile cu proteste împotriva conducerii și a 
încălcării drepturilor omului pe care o practică. Întrucât Federația Rusă a suferit înfrângeri pe mai multe fronturi în Ucraina, 
Kremlinul a primit ajutor militar din partea Iranului. Fluxul crescut de arme de la Teheran are ca scop compensarea acestor 
pierderi suferite de armata rusă, conform declarațiilor făcute de oficiali ai Administrației Biden. Oficialii Pentagonului au 
comunicat faptul că Federaţia Rusă a folosit drone iraniene în atacurile aeriene, dar Ucraina a avut un răspuns admirabil și 
neașteptat, reușind să doboare o parte din acestea. Vladimir Putin a fost luat prin surprindere de nivelul de susținere externă 
acordată Kievului, precum și de nivelul de pregătire al armatei soldaților și reziliența poporului ucrainean ce a fost pus în 
situații-limită în ultimele luni.  

Există acum alte suspiciuni referitoare la un nou potențial furnizor de muniție al Kremlinului. Statele Unite au obținut 
informații, conform unui think-tank din Washington, care atestă faptul că Phenianul aprovizionează în secret Moscova 
cu obuze de artilerie pentru războiul din Ucraina, citând imagini obținute de sateliți comerciali. La doar două zile după 
publicarea anunțului, un tren a intrat în Federaţia Rusă dinspre Coreea de Nord, iar proiectul 38 North, care 
monitorizează evoluțiile din Coreea de Nord, a dezvăluit că este pentru prima dată în ultimii ani când o astfel de mișcare 
feroviară este observată pe această rută.  

Singurii susținători ai activităților ilegitime ale Kremlinului sunt alte state-agresoare, care, din cauza comportamentului 
lor atât pe scena internă, cât și pe cea internațională riscă izolare diplomatică. Denunțăm opresiunea asupra popoarelor din 
toată lumea! Strategiile de destabilizare a coeziunii regionale și globale precum șantajul nuclear, energetic și utilizarea 
insecurității alimentare ca metodă de coerciție indică lipsa de grijă și respect a liderilor autoritari pentru oamenii din țările lor. 
Orbiți de iluzii ale impunerii în regiunile geopolitice de care aparțin, statele-agresoare constituie un risc și în același timp o 
vulnerabilitate la adresa securității internaționale.  

Când democrația reală este în pericol, oamenii au de suferit. NATO, UE, ONU furnizează cadrul legal care să limiteze 
agresiunile pe care le fac state precum Federaţia Rusă, Iran și Coreea de Nord. Individual, fiecare membru al comunității 
internaționale ia măsurile necesare pentru a limita orice șansă a acestor state de a avea succes. Devotamentul României în 
cadrul organizațiilor din care face parte ne valorifică și expune valorile naționale pe care le avem și pe care luptăm să le 
menținem intacte. Iar dacă rămânem fideli parcursului curent, vom reuși să îndeplinim obiectivele aferente Strategiei Naționale 
de Apărare.  

Vă mulţumesc!        Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Rolul determinant al tinerei generații în definirea viitorului României 
 

Sunt încredințată că participarea tinerilor noştri în toate sferele de activitate este vitală dezvoltării societăţii româneşti, 
construită pe valori precum democraţia, toleranţa şi bunăstarea.  

Cred cu tărie că noua generație are toate argumentele pentru a deveni un segment proactiv al proceselor care au loc, atât 
în societate, cât şi în viaţa politică, economică şi socială.  

Sunt convinsă că tinerii vor reprezenta şi în viitor pilonii dezvoltării României, în ciuda dificultăţilor inerente 
întâmpinate de-a lungul perioadei post-decembriste și, mai ales, în ultimii doi ani de pandemie și crize succesive.  

Noua generație are acum ocazia să își valorifice uriaşul potenţial, creativitatea şi talentul de care dispune, pentru că este, 
indiscutabil, capabilă să se dezvolte armonios, să evolueze în spirit sănătos din punct de vedere uman și social, pentru ca mai 
apoi să devină cetăţeni responsabili. 

Încurajez maximizarea implicării tuturor tinerilor în acțiunile decizionale legate de dezvoltarea acestui sector, astfel 
încât programele care le sunt adresate să fie cu adevărat adaptate necesităţilor lor reale.  

Îi îndemn să fie creativi, dinamici și implicați în tot ceea ce fac, inclusiv pe scena politică. Știu că nu este ușor pentru 
nimeni în această perioadă să fie activ, mai ales în politică, dar trebuie să fie determinați, miza fiind propriul viitor.  

Sunt convinsă însă că, prin simțul răspunderii și prezența în sferele decizionale, tinerii vor avea un cuvânt greu de spus 
în viitoarele politici publice adoptate la nivel județean, regional și național. 

Consider că statul român trebuie să garanteze şi să stimuleze participarea decizională a tinerilor, printr-o serie de politici 
publice destinate lor, precum şi prin alocarea resurselor necesare implementării acestora. 
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Vă provoc, dragi tineri, să fiţi pozitivi, curajoşi şi înţelepţi, pentru că, aşa cum frumos spunea Aristotel, „Numai 
obiceiurile bune formate în tinereţe sunt cele care contează cu adevărat!”. 
 

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Solicitare de informatii privind motivele anulării unor licitații pentru fonduri de vânătoare 

 

Stimate domnule ministru, 
Scoaterea la licitație, potrivit legii, a unor fonduri de vânătoare a generat multiple controverse și chiar acuzații privind 

încălcări flagrante ale legii. În acest sens, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 
- Care au fost motivele suspendării licitației fondurilor de vânătoare în luna decembrie 2020?? 
- Când  a fost reluată procedura de licitație pentru fondurile de vânătoare a căror licitație a fost suspendată?  
- Care este valoarea de pornire la licitație a acestor fonduri și care este valoarea de adjudecare dupa licitație? 
- Care este valoarea tarifului pierdut de statul român și de proprietarii de terenuri din cauza suspendării licitațiilor în 

luna decembrie a anului 2020, cine se face vinovat și care sunt măsurile luate pentru recuperarea acestor valori? Am 
rugămintea ca toate informațiile să fie evidențiate pe fiecare fond cinegetic în parte. 

- Care este motivul pentru care nu este numit/desemnat un secretar de stat responsabil pe domeniul silvic? 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,    Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 

Adresată Domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Obținerea cu întârziere a avizelor de la Administrația Națională Apele Române  
pentru unele proiecte de investiții 

Stimate domnule ministru, 
Primăria Satu Mare are în curs de implementare proiectele ”Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul 

Nou din municipiul Satu Mare” și ”Transformarea zonei degradate malurile Someșului între cele două poduri în zonă de 
petrecere a timpului liber pentru comunitate”, ambele finanțate prin Programul Operațional Regional, cu termen de finalizare 
anul 2023. 

Cele două proiecte se află în faze incipiente de implementare, existând riscul nefinalizării acestora în termenul stabilit 
contractual și, implicit, dezangajarea totală sau parțială a fondurilor europene alocate. 

În data de 27.10.2022, primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi, a declara că principala cauză a întârzierilor 
acumulate este obținerea cu întârziere a avizelor de la Administrația Națională Apele Române. Concret, edilul a menționat: ”la 
pasarela pietonală ne-au ținut vreo nouă luni de zile, iar la proiectul privind amenajarea malurilor Someșului ne-au ținut vreo 
13 luni”.  

Domnule ministru, în contextul în care Administrația Națională Apele Române este acuzată că a cauzat întârzieri 
considerabile în derularea a două proiecte cu finanțare europeană foarte importante pentru municipiul Satu Mare, periclitând 
implementarea conformă a acestora, vă rog să dispuneți măsurile necesare pentru verificarea modalității de acordate a avizelor 
în cauză, iar ulterior, în termen util, să-mi comunicați următoarele elemente: 

- data înregistrării solicitărilor de emitere a avizelor, pentru fiecare proiect în parte; 
- eventuale solicitări de completare a documentației, termenul în care s-a răspuns la acestea; 
- data emiterii avizelor; 
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- cauze ale întârzierilor în emiterea acestora; 
- alte aspecte pe care le considerați relevante pentru înțelegerea situației. 
 Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,       Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 

Adresată doamnei Ligia Deca,  ministrul Educației      
 

Măsuri pentru combaterea abandonului școlar în județul Caraș-Severin 
Stimată doamnă ministru, 
Potrivit informațiilor furnizate de către Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, în anul școlar 2021-2022, 

aproximativ 500 de elevi și preșcolari se aflau în risc ridicat de abandon școlar, majoritatea provenind din mediul rural.  
În ciuda măsurilor implementate de conducerile unităților de învățământ și de ISJ Caraș-Severin, abandonul școlar 

rămâne încă foarte ridicat, între cauzele care determină acest fenomen fiind condițiile economice modeste ale familiilor din 
care provin copii. Cu toate acestea, prin efortul guvernelor PNL din ultimii ani, resursele financiare care se vor aloca 
programelor anti-abandon școlar vor fi semnificative în următorii ani. În aceste condiții, vă solicit, doamnă ministru, să aduceți 
următoarele precizări: 

- Care este numărul total de elevi beneficiari ai Programului ”masă la școală” din județul Caraș-Severin în anul școlar 
2022-2023 ?  

- Câte microbuze școlare pentru transportul elevilor, care vor fi achiziționate prin PNRR, vor fi distribuite către unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin?   

- Care va fi volumul total de finanțare nerambursabilă alocat unităților școlare din județul Caraș-Severin pentru 
programele de prevenire și combatere a abandonului școlar? 

- Ce soluții aveți în vedere pentru copiii care, din motive independente de ei, au împlinit vârsta de 9-10 ani, nu au fost 
niciodată înmatriculați în sistemul național de învățământ și nu pot fi înscriși în clasa pregătitoare sau clasa I? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,      Deputat 

Dumitru Rujan 
*** 

Adresată  domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii     
   

Lipsa cronică a investițiilor la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) 
Stimate domnule ministru, 
Un raport recent al Curții de Conturi a României denumit ”Performanța activității aeroportuare în perioada 2014-2019” 

arată că: ”lipsa de implicare și asumare a factorilor decizionali din cadrul CNAB, au dus la zero investiții în infrastructura 
aeroportuară, deși prin bugetele de venituri și cheltuieli ale companiei au fost alocate sume importante pentru modernizarea 
acesteia”. Mai mult, prin raportul Curții de Conturi se subliniază managementul deficitar, orientat către creșterea cheltuielilor 
de personal: ”amânarea programelor investiționale s-a suprapus creșterii nejustificate a numărului de angajați și dublării 
cheltuielilor de personal în 2019 față de 2014.” 

Așa se explică de ce, în anul 2022, mii de zboruri au fost anulate/întârziate pe Aeroportul Otopeni, afectând sute de mii 
de pasageri, iar majoritatea companiilor aeriene au refuzat să acorde compensații călătorilor prejudiciați, invocând problemele 
generate de slaba capacitate a CNAB. În condițiile în care România dispune de finanțări importante nerambursabile, iar CNAB 
are în buget alocate fonduri pentru investiții, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

- Care este motivul pentru care Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu (AIBBAV) este subutilizat, 
deși ar putea să preia o parte importantă din sarcina Aeroportului Henri Coandă, pentru curse economice sau de linie? Este 
important de precizat faptul că în raportul Curții de Conturi se subliniază că rezultatul financiar negativ al Aeroportului 
Băneasa provine din subutilizare. 

- Ce investiții s-au realizat în anul 2022 la nivelul Companiei Naționale Aeroporturi București și ce investiții sunt 
programate în anul 2023 pentru: a) creșterea capacității aeroportuare; b) creșterea siguranței; c) evitarea anulării/întârzierii 
unor zboruri? 
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- Aveți în vedere să deschideți Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu pentru cât mai multe zboruri 
operate către rute din Europa? Dacă răspunsul este afirmativ, vă rog să precizați termenul. Dacă răspunsul este negativ, vă rog 
să precizați motivele. 

Solicit formularea răspunsului în scris.      Deputat 
Cu deosebită apreciere,     Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
Adresată domnului Bogdan LucianAurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 
Solicitare de informații privind practicile statelor UE/SEE în privința identificării persoanelor 

Stimate domnule ministru, 
În perioada de preaderare la Uniunea Europeană, România a făcut progrese semnificative pentru a armoniza și 

moderniza documentele de stare civilă, cărțile de identitate, permisele de conducător auto etc, fiind adoptate modele 
compatibile din Uniunea Europeană.  

În scopul elaborării și fundamentării unor intervenții legislative, vă solicit, domnule ministru, să-mi acordați sprijinul și 
să-mi comunicați în câte state din UE/SEE legislația națională permite identificarea persoanei, la controlul instituțiilor învestite 
cu exercițiul autorității publice (structuri de ordine publică) sau la accesare unor servicii publice, atât cu ajutorul cărții de 
identitate, cât și cu ajutorul permisului de conducător auto. Care sunt acele state? 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,        Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 

Adresată domnului Marius Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale   
 

Precizări privind motivele pentru care sute de mii de dosare de pensii/salarii au fost recalculate  
în temeiul sentințelor judecătorești 

 Stimate domnule ministru, 
  România, în baza angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, trebuie să finalizeze 

reforme importante în domeniul pensiilor publice și al salarizării publice. Din păcate, proiectele legislative de reformă 
așteptate de societate întârzie să fie făcute publice de Ministerul muncii și solidarității sociale. În același timp, ca urmare a 
deselor modificări ale Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a neaplicării integrale a Legii nr.127/2019 
privind sistemul public de pensii, precum și al neaplicării integrale a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, a fost pronunțate sute de mii de sentințe în favoarea pensionarilor/salariaților, adâncind și mai puternic 
dezechilibrele și inechitățile din sistemul public. 

 Pentru a se evita ca cele două reforme asumate prin PNRR să producă noi inechități în sistemul public de 
pensii/salarizare, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- Câte pensii de asigurări sociale de stat au fost recalculate, în ultimii 3 ani, în temeiul unor sentințe judecătorești 
definitive? Care a fost motivul pentru care casele teritoriale de pensii au calculat într-un mod diferit drepturile cuvenite 
pensionarilor? 

- Câți salariați plătiți din fonduri publice au câștigat în instanță drepturi financiare, ca urmare a aplicări parțiale și 
deficitare a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice? Care este valoarea totală a acestor 
drepturi câștigate în instanță și plătite de la bugetele ordonatorilor de credite?  

- Ce măsuri aveți în vedere pentru noile legi ale salarizării/pensiilor, astfel încât să se realizeze o calculare corectă a 
drepturilor financiare cuvenite angajaților/pensionarilor și să se evite ca instanțele de judecată, supraîncărcate cu dosare, să 
devină organe de specialitate în stabilirea cuantumurilor salariilor/pensiilor. 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,         Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 
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Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
 

ICMET Craiova se află în imposibilitatea de a contracta energie electrică pe piața liberă 
 

 Stimate domnule ministru, 
  Institut National de Cercetare - Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova este unul dintre 

institutele cu tradiție, dar și cu recunoaștere în domeniul cercetării, dezvoltării și încercărilor în înaltă tensiune, mare putere și 
joasă tensiune, monitorizarea și diagnosticarea echipamentelor electroenergetice, măsurarea mărimilor electrice și neelectrice, 
electronică de putere, compatibilitate electromagnetice sau aplicații industriale.  

Pentru buna funcționare a institutului, acesta utilizează, în medie, aproximativ 100 Mw lunar. Din cauza contextului 
energetic nefavorabil, furnizorul CEZ Vânzare, cu care ICMET Craiova avea un contract în derulare, a notificat institutul cu 
rezilierea unilaterală a contractului de furnizare și a înaintat o ofertă valabilă 2 luni, în baza unei garanții de 600 mii lei. 
Ulterior, ICMET Craiova a declanșat procedura de achiziție pe piața liberă a cantităților de energie necesare bunei funcționări, 
însă, sub pretextul că furnizorii nu au contractate cantități suficiente de energie, ICMET Craiova a reușit să încheie un contract 
de furnizare doar pentru 2 luni, cu furnizorul E.On.  

Începând cu luna octombrie, ICMET Craiova caută furnizor de energie, însă niciunul dintre furnizorii din Oltenia nu a 
înaintat o ofertă, invocând aceeași lipsă a cantităților contractate și imposibilitatea avansării unei oferte. Având în vedere că 
lipsa unui contract de furnizare pune în pericol toate proiectele aflate în derulare la ICMET Craiova, vă solicit, domnule 
ministru, să avansați o propunere/soluție pentru cazul acestui institut.  

Atașez prezentei copia memoriului primit la biroul meu parlamentar.  
Solicit formularea răspunsului în scris.       Deputat 
Cu deosebită apreciere,              Nicolae Giugea 

*** 
 

Adresată  domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale   
 

Măsuri de sprijin pentru crescătorii de animale – sectorul bovinelor 
 Stimate domnule ministru,  
 În contextul inflaționist actual, una dintre majorările cele mai abrupte ale prețurilor produselor alimentare a fost 

înregistrat în domeniul laptelui și al produselor lactate. Între cauzele principale ale creșterii prețurilor se află majorarea 
prețurilor energetice și creșterea puternică a prețurilor furajelor.  

În acest sens, potrivit celor mai recente date furnizate de către Institutul Național de Statistică, efectivele de bovine la 
nivel național au scăzut cu 12.315 de capete, reprezentând -0,7%.  Din fericire, Regiunea de Nord-Est, care deține cel mai 
mare efectiv de bovine la nivel național, respectiv de 24,5%, a înregistrat o sensibilă creștere a efectivelor în primăvară, de 0,1 
puncte procentuale. Cu toate acestea, urmărind evoluția nefavorabilă a importurilor de lapte brut, este evident că statul român 
trebuie să intervină de urgență pentru sprijinirea acestui sector. Având în vedere aspectele semnalate, vă solicit, domnule 
ministru, următoarele informații:   

- Ce măsuri imediate aveți în vedere să adoptați pentru a sprijini crescătorii de bovine din România să continue 
activitatea de creștere a animalelor și de producție a laptelui? 

- Ce măsuri aveți în vedere pentru a facilita colectarea laptelui și de la crescătorii mici de bovine, care dețin 3-5 capete 
și care nu au posibilitatea de a livra zilnic tot laptele produs către unitățile procesatoare din România? 

- Având în vedere faptul că fermierii livrează laptele produs la prețuri medii de cca. 2 lei, iar laptele procesat se vinde la 
consumatorul final cu prețuri de peste 8 lei, vă rog să precizați ce măsuri ați dispus pentru a corecta această deficiență a pieței? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,      Deputat 

Ioan Balan 
*** 
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Adresată doamnei Adela Cojan, președinte interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  
 

Decontarea concediilor medicale pentru IMM-uri 
Stimată doamnă preşedinte,  
Mediul de afaceri a avut, în ultima perioadă, o serie de nemulțumiri referitoare la decontarea concediilor medicale, 

acuzând întârzieri de mai multe luni, sau, în unele cazuri, de peste un an. Pentru a elimina aceste disfuncționalități, s-a propus 
eliminarea obligației ca firmele mici și mijlocii să achite, din fonduri proprii, indemnizaţia de concediu medical pentru primele 
cinci zile de concediu medical, deoarece agenții economici o consideră inechitabilă.  

După cum sunt sigură că știți, în ultimii ani au existat multe situații în care statul nu a dispus de sumele necesare pentru 
a acoperi concediile medicale ale angajaților din mediul privat. Obligațiile de plată ale CNAS depășeau trei miliarde de lei, în 
luna aprilie a acestui an. Întârzierile majore la decontarea sumelor către firme au condus la reacții negative în lanț, deoarece 
IMM-urile au întârziat, la rândul lor, plățile către angajați și furnizori.  

Vă întreb respectuos care este situaţia actuală a decontărilor concediilor medicale către IMM-uri, atât la nivel național, 
cât și în judeţul Teleorman?  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Maria Stoian 

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

Situația copiilor instituționalizați din județul Teleorman 
Stimate domnule ministru,  
De-a lungul anilor, presa europeană a dedicat numeroase articole negative României pe tema fostelor orfelinate și a 

situațiilor delicate în care se aflau copiii instituționalizați. Între timp, orfelinatele au fost restructurate și s-a trecut la îngrijirea 
minorilor în structura caselor de tip familial.  

Vă întreb cu respect:  
1. Care este situaţia actuală a orfelinatelor din România, respectiv dacă mai există asemenea instituții, atât la nivel 

național, cât și în județul Teleorman?  
 2. Care este evoluția copiilor orfani din ultima perioadă, respectiv numărul lor, în România și punctual în Teleorman?  
3. În ce mod are grijă statul de acești copii instituționalizați, din punctul de vedere al asigurării unui trai decent?  
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Șapte medici de la Spitalul Județean Galați sunt cercetați pentru ucidere din culpă 
Stimate domnule ministru, 
În data de 3 noiembrie 2022 în spațiul public a apărut informația că șapte medici de la Spitalul Județean din Galați sunt 

cercetați pentru ucidere din culpă, o acuzație extrem de gravă, ce reprezintă o pată neagră asupra sistemului de sănătate 
românesc.  

Acești medici de la Spitalul Județean Galați sunt cercetaţi în două dosare privind pacienți internați: un bărbat a fost 
mutat între spitale, iar o tânără a fost diagnosticată greșit. Ambele cazuri s-au întâmplat în urmă cu un an, iar în ambele cazuri 
pacienții au decedat.  

Domnule ministru, această situație a generat neîncredere în sistemul sanitar gălățean, dar, în același timp, a produs o 
gravă reducere de personal în cadrul unității spitalicești, având în vedere că cei șapte medici nu au voie să profeseze.  

Având în vedere toate aceste aspecte, aș dori să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) A fost demarată o anchetă la nivelul Ministerului Sănătății cu privire la situația de la Galați? 
2) Ați avut discuții cu reprezentanții Consiliului Județean Galați sau ai conducerii Spitalului Județean Galați cu privire la 

această situație? Dacă da, care au fost concluziile acestora? 
3) Care sunt soluțiile pentru a acoperi lipsa de personal medical, având în vedere suspendarea activității celor 7 medici? 
Menționez că doresc răspunsul în scris. 
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Vă mulțumesc!         Deputat  
George-Cătălin Stângă 

*** 
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Dezvoltarea fermelor rurale din judeţul Teleorman 
Stimate domnule ministru, 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, iniţiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,  prevede ca un număr 

de 185.000 de ferme de subzistenţă să fie sprijinite cu suma de 1.500 euro/fermă. De asemenea, urmează a fi pregătiţi 
profesional un număr de 570.000 fermieri. Între obiectivele PNDR mai figurează şi înfiinţarea unui număr cât mai mare de 
microîntreprinderi în mediu rural. 

Vă întreb respectuos: 
1. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească fermele şi microîntreprinderile din mediul rural pentru a primi 

finanţarea din partea MADR? 
2. Care este situaţia fermelor rurale înfiinţate în România și în judeţul Teleorman în ultimii doi ani și în ce stadiu sunt 

acestea?  
3. Care este deficitul actual de fermieri, atât la nivel național, cât și în județul Teleorman? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Maria Stoian 

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

Situaţia rampelor de depozitare a deşeurilor care funcţionează fără autorizaţie 
Stimate domnule ministru, 
Depozitarea deşeurilor de diferite tipuri, în condiţii nedăunătoare pentru mediu şi în cea mai mare siguranţă, pentru a nu 

produce poluare, se află printre obiectivele prioritare ale oricărei ţări care are în vedere o dezvoltare durabilă şi arată o 
preocupare constantă pentru problemele de mediu şi, implicit, pentru sănătatea populaţiei. 

Pentru România, activitatea de depozitare a deşeurilor ar trebui să fie cu atât mai responsabilă cu cât, în cadrul Uniunii 
Europene, standardele sunt foarte ridicate în această privinţă, după cum foarte bine cunoașteți. În foarte multe dintre localităţile 
României, chiar în  municipiile reşedinţă de judeţ, subiectul depozitării deşeurilor este însă unul destul de controversat, din 
cauza faptului că rampele de gunoi nu au autorizaţie de funcţionare şi, în plus, acestea constituie adevărate focare de infecţie. 

Vă rog să îmi răspundeți: 
1. Ce măsuri se impun în situaţia prezentată, în condiţiile în care vorbim despre o problemă care necesită o rezolvare 

promptă? 
2. Care este situaţia rampelor de gunoi funcţionale în prezent fără autorizaţie, atât la nivel naţional, cât şi, punctual, în 

judeţul Teleorman? 
Solicit răspuns scris.         Deputat 

Maria Stoian 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Insolvenţa firmelor clujene 
Stimate domnule ministru, 
Cele mai recente date ale Registrului Comerțului arată că, în primele 11 luni din 2021, în România au intrat în 

încapacitate de plată 5.374 de companii. Dintre acestea,  doar 3.265 de firme aveau bilanţul depus pe anul anterior. Aceste 
societăți au afaceri cumulate în valoare de 6,1 miliarde lei. Informațiile respective mai relevă că, în perioada menționată, au 
intrat în insolvență nouă companii cu afaceri de peste 100 de milioane de lei. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este situația firmelor intrate în insolvență, conform datelor oficiale pe care le dețineți în ultima perioadă, atât la 

nivel național, cât și în județul Cluj? 
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2. Ce măsuri aveţi în vedere pentru dinamizarea activităţii firmelor de tip IMM nou înfiinţate? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Investiţiile din sectorul medical al judeţului Cluj 
Stimate domnule ministru, 
Unităţile spitaliceşti din ţară, şi punctual din judeţul Cluj, au în continuare nevoie de sprijin financiar pentru a efectua 

lucrări de modernizare, şi implicit, de creştere a capacităţii paturilor existente, acestea fiind în multe situaţii insuficiente.  
Până la finalizarea Spitalului Regional Cluj, consider că conducerea Ministerului Sănătăţii trebuie să îşi îndrepte atenţia 

şi spre necesităţile unităţilor sanitare mai mici.  
Vă întreb respectuos: 
1. Care este valoarea investiţiilor realizate în acest an de către Ministerul Sănătăţii în unităţile medico-sanitare din 

judeţul Cluj? 
2. Ce previziuni investiţionale aveţi pentru anul viitor, respectiv care sunt lucrările de refacere şi modernizare aflate în 

derulare şi în stadiul de proiect în unitățile spitalicești din județul Cluj? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Coridorul maritim umanitar destinat grânelor 
Stimate domnule ministru,  
Vestea ieșirii Federației Ruse din acordul privind exportul de cereale ucrainene din data de 29 octombrie a tulburat 

comunitatea internațională și a ridicat semne de întrebare cu privire la valoarea promisiunilor pe care Kremlinul le face. 
Anunțul fusese făcut de către Ministerul rus al Apărării, care a invocat un așa-zis atac terorist al Kievului asupra navelor Flotei 
Mării Negre din Sevastopol, cel mai mare oraș din Peninsula Crimeea. Acordurile de la Istanbul asigură o continuitate a 
exporturilor de cereale din Ucraina către țările sărace. Semnate anul acesta, sub egida ONU și a Turciei, acordurile au facilitat 
exportul  a peste nouă milioane de tone de cereale. Resursele erau blocate în porturile ucrainene din momentul în care 
Federaţia Rusă a decis invadarea Ucrainei. 

Ulterior, în urma medierii efectuate de ONU și Turcia, Moscova și-a revocat decizia, declarând că a ajuns la un 
compromis cu autoritățile din Ucraina prin care coridorul maritim care asigură transportul de cereale între sudul Ucrainei și 
Turcia va fi utilizat „exclusiv în conformitate cu prerogativele” acordurilor de la Istanbul.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Cât de probabil este ca Federaţia Rusă să părăsească iar acordurile? 
2. Ce consecințe au existat exact în urma deciziei Federaţiei Ruse de a părăsi acordurile?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,          Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Angel Tîlvăr, ministrul Apărării Naționale 
 

Achiziția de avioane F-16 din Norvegia 
Stimate domnule ministru,  
La sfârșitul săptămânii trecute a fost semnat contractul de achiziție a 32 de avioane F-16 în configurația M6.5.2, 

motoare de rezervă și suport logistic de la Guvernul Regatului Norvegiei. Conform contractului, primele aeronave vor 
veni în România începând cu anul 2023. Acest contract este consecința unui proiect aprobat de către MApN în luna 
iunie și reprezintă mai exact un transfer de capabilitate între două state membre ale NATO. Scopul primordial este 
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maximizarea capacității de apărarea a României, precum și asigurarea contribuției naționale la apărarea spațiului aferent  
Alianței Nord-Atlantice. 

MApN a realizat această achiziție cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii. Avioanele urmează a fi livrate 
României în stare operațională. Ca și fonduri estimate pentru achiziție, este vorba despre circa 388 de milioane de euro (costul 
aeronavelor propriu-zise) și în total 454 milioane euro, fără TVA, ce corespund și serviciilor adiționale (de exemplu, instruirea 
personalului).  Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  

1. Vor fi efectuate și alte achiziții asemănătoare în viitorul apropiat, în contextul persistării conflictului ruso-ucrainean?  
2. Dacă da, cu ce țări ar putea spori România cooperarea în domeniul apărării?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Riscul unei noi epidemii 
Stimate domnule ministru,  
Statele Unite ale Americii se confruntă cu o situație îngrijorătoare care se referă o epidemie provocată simultan de trei 

virusuri respiratorii: gripă, COVID-19 şi virus respirator sincitial. Unul dintre aspectele grave este faptul că un număr 
semnificativ de pacienți afectați de această epidemie sunt copii, iar unitățile de primiri urgențe întâmpină greutăți din cauza 
numărului mare de îmbolnăviri din ultima perioadă.  

José Romero, din cadrul Centrului Naţional pentru Imunizare şi Boli Respiratorii, alături de alți specialiști recunosc 
faptul că sistemul de monitorizare a vizitelor la urgenţe sau pentru îngrijiri ambulatorii a înregistrat în prezent „o activitate 
intensă în Statele Unite în această perioadă a anului”. În ceea ce privește simptomatologia, aceasta poate fi similară de la o 
boală la alta şi există riscul ca bebelușii sau persoanele vârstnice să poată dezvolta cazuri grave. Au început să apară situații 
similare și în Europa, întrucât Franța se confruntă cu o epidemie de bronşiolită, cauzată de infecția cu virusul respirator 
sinciţial (VRS). 

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Există riscul ca România să experimenteze același fenomen? 
2. În acest caz, veți recomanda reintroducerea obligativității purtării măștii de protecție în anumite spații?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

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

Stagnarea numărului de femei cu funcții importante 
Stimată doamnă ministru,  
România se numără printre țările în care egalitatea între femei și bărbați se află la cel mai scăzut nivel, motiv pentru care 

Președintele Klaus Iohannis a încurajat adoptarea de politici publice care să se focuseze special asupra acestei situații 
nefavorabile. 

Conform discursului său din cadrul conferinței internaționale organizate de Senat- „Femeile parlamentar din România și 
promovarea egalității de gen ca angajament național”, trebuie încurajate și recunoscute cât mai des contribuțiile femeilor în 
viața publică pentru a demonstra dorința de modernizare și obținere a prosperității pe piața muncii. Întrucât Uniunea 
Europeană are o politică și obiective clare de încurajare a egalității de gen, România s-a angajat să reducă semnificativ 
inegalitățile în plan economic și social, să asigure accesul la oportunități egale de dezvoltare și să combată stereotipurile care 
conduc la violență de gen, dar este nevoie de eforturi sporite în acest sens.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ce măsuri pentru combaterea violenței de gen credeți că sunt cele mai eficiente?  
2. Anticipați că își va îmbunătăți România poziția în clasament în cursul anului viitor referitor la numărul de femei cu 

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

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

 
Achiziție de trenuri electrice 

Stimate domnule ministru, 
România ar fi trebuit să achiziționeze, prin PNRR, 20 de unități electrice multiple interregionale (UEM-IR-2), conform 

unui comunicat de presă din august. Recent, procedura de achiziție a fost anulată automat în sistemul de achiziții publice-
SICAP. Autoritatea de Reformă Feroviară (ARR) a transmis printr-un comunicat de presă că nici una din cele cinci firme 
înregistrate nu a depus o ofertă, motiv pentru care procesul de achiziție nu a putut merge mai departe.  

ARR a explicat că vor fi analizate potențiale soluții de reluare a procedurii în cel mai scurt timp posibil pentru a nu 
interfera cu strategia de reformare a sistemului feroviar și a se încadra în continuare în jaloanele PNRR. În plus față de 
achiziția propriu-zisă, procedura presupunea și achiziționarea accesoriilor de mentenanţă și instruirea personalului pentru a 
întreprinde anumite activități: exploatarea, operarea trenurilor, transportul, asigurarea, punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică 
în perioada de garanţie, conform informațiilor apărute în spațiul public. Trenurile electrice ar urma să circule pe o serie de rute 
de pe rețeaua feroviară publică electrificată sau în curs de electrificare.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ce soluții sunt plauzibile pentru a rezolva această situație?  
2. În cât timp se va efectua și electrificarea căilor feroviare care nu sunt încă electrificate?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Necesitatea revizuirii normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal 

pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 
1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, la Anexa nr.1: Normative de personal pentru asistenţa medicală 
spitalicească, pct. C pentru asistenţa la paturi numărul prevăzut de infirmiere este de 1 post la 20-25 paturi / tură.  

Deși aceste cifre au fost considerate inițial ca asigurând necesarul de personal pentru asistența pacienților, activitatea 
deosebit de dificilă și solicitantă a personalului auxiliar din unitățile spitalicești, respectiv a infirmierelor din anumite secții 
spitalicești (gastroenterologie, oncologie, ortopedie), demonstrează că numărul prevăzut în normativ este mult subdimensionat 
pentru asigurarea unor servicii de asistență medicală de calitate. Spre exemplu, peste 62% dintre patologii sunt reprezentate de: 
hemoragiile digestive, cirozele decompensate cu encefalopatie hepatică, cancerele gastrice complicate cu hemoragie, pacienți 
cu etilism cronic în sevraj, deseori contentionati la pat, la care se adaugă un număr însemnat de vârstnici, imobilizați la pat, 
lucru care reflectă pe deplin necesitatea revizuirii normativului de personal, respectiv a infirmierelor. 

Având în vedere faptul că îngrijirea spitalicească a pacienților depinde în mod crucial de capacitatea personalului 
medical și a personalului auxiliar de a acorda asistență de cea mai bună calitate fiecărui pacient, vă solicit, domnule ministru, 
să precizați dacă aveți în vedere să modificați normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, în sensul 
creșterii numărului de infirmiere pentru asistență la paturi. Este important de notat faptul că, din punct de vedere financiar, 
efortul bugetar ar fi nesemnificativ, însă calitatea îngrijirii pacienților ar crește considerabil. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,         Deputat 

Cristina-Agnes Vecerdi 
*** 
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Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 
 

Asigurarea capacității administrative și tehnice a statului român pentru realizarea obiectivelor în domeniul instalațiilor 
sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil 

Stimate domnule ministru, 
Instalațiile sub presiune, instalațiile de ridicat și aparatele consumatoare de combustibil reprezintă instalații cu grad 

ridicat de risc în utilizare, funcționarea lor fiind reglementată potrivit dispozițiilor Legii nr.64/2008, această lege reglementând 
instalațiile din domeniul clasic și instalațiile din domeniul nuclear, iar instituția responsabilă cu asigurarea măsurilor pentru 
funcționarea în condiții de siguranță a acestora este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR). 

În actualul context energetic, domeniul nuclear a devenit unul deosebit de important în sensul asigurării independenței 
în domeniul producerii energiei electrice, România angajându-se pe drumul dezvoltării capacităților de producție în acest 
domeniu, bornele importante fiind: retehnologizarea Unității 1 de la CNE Cernavodă la 30 de ani de la punerea în funcțiune, 
realizarea instalației de extragere a tritiului din apa grea (CTRF), pentru menținerea securității nucleare la cele mai înalte 
standarde, aprobarea de către Guvern a Acordului de sprijin privind proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă precum și 
intenția Guvernului de achiziție, montare și utilizare a reactoarelor mici modulare (SMR). 

Prin adresa nr.10575/2022 a fost adusă la cunoștință situația extrem de dificilă în care își desfășoară activitatea ISCIR, 
situație generată de lipsa de personal calificat în cadrul mai multor structuri pe fondul salariilor mici oferite în raport cu nivelul 
de specializare și experiență necesar. 

Printre funcțiile acestei instituții se numără cea de autoritate, care asigură controlul respectării prevederilor referitoare la 
condiţiile de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor, precum şi urmărirea şi controlul 
regimului de autorizare şi verificarea tehnică a instalaţiilor / echipamentelor și cea de reglementare, prin care se asigură 
elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru domeniul său de activitate. Îndeplinirea acestor funcții devine aproape 
imposibil de realizat cu 2 inspectori de specialitate în domeniul nuclear, inclusiv șeful structurii (ambele fiind pensionate și 
rămase în activitate), cu 3 inspectori de specialitate în domeniul supravegherii pieței dintre care unul desfășoară activitate de 
achiziții publice (șeful structurii fiind și el pensionar și rămas în activitate) și cu niciun inspector de specialitate în structura de 
reglementare. Totodată structurile de achiziții publice, audit public intern și laborator nu au niciun angajat iar inspecțiile 
teritoriale au personal insuficient.  

Având în vedere aspectele menționate mai sus, vă rugăm să ne comunicați: 
1. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere astfel încât Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat să își poată duce la îndeplinire funcțiile și atribuțiile și România să își îndeplinească 
obiectivele propuse în domeniul energeticii nucleare, în domeniul combustibililor alternativi, în domeniul supravegherii pieței 
și în celelalte sfere de activitate specifice? 

2. Care este calendarul de implementare a măsurilor al măsurilor avute în vedere? 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Oana-Marciana Özmen 
*** 

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

Unitățile spitalicești incluse în Programul național de supraveghere  și control a bolilor transmisibile prioritare 
 
Stimate domnule ministru, 
Chiar dacă, la acest moment, pandemia de Covid-19 a fost depășită, iar îmbolnăvirile și decesele cauzate de infecția cu 

virusul Sars-Cov-2 au devenit insignifiante în comparație cu perioada dificilă pe care am traversat-o în anii 2020-2021, totuși 
evoluția acestei maladii trebuie supravegheată și ținută sub control. De aceea este foarte importantă existența centrelor de 
testare RT-PCR în cadrul unităților spitalicești din România și includerea cât mai multor astfel de unități în Programul național 
de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare, care vizează direct activități desfășurate la nivelul unităţilor de 
specialitate pentru identificarea virusului SARS COV-2. 

Având în vedere aceste aspecte, doresc să vă întreb, domnule ministru, următoarele: 
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1. Spitalul de Urgență din Petroșani este inclus în lista unităților de specialitate care implementează activitate de testare 
RT-PCR pentru detecția virusului Sars-Cov-2 și secvențiere pentru identificarea și caracterizarea virusului Sars-Cov-2 în 
cadrul Programului național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare? Dacă nu, care sunt justificările pentru 
neincluderea acestuia? 

2. Câte unități spitalicești sunt înscrise, în acest moment, în lista unităților de specialitate care implementează activitate 
de testare RT-PCR pentru detecția virusului Sars-Cov-2 și secvențiere pentru identificarea și caracterizarea virusului Sars-Cov-
2 în cadrul Programului național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare, defalcat pe județe? 

3. Are Ministerul Sănătății în vedere modificări la nivelul legislației primare sau secundare pentru a facilita includerea și 
altor unități de specialitate în Programului național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare? 

Menționez că solicit răspuns scris. 
Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 

Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  

 
Creșterea bugetului Ministerului Transporturilor pentru investițiile realizate  

de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru anul 2023 
Stimate domnule ministru, 
Este o perioadă în care lucrați intens la alcătuirea bugetului României pentru anul 2023, iar în acest proces, alocările de 

fonduri pentru fiecare minister în parte sunt cruciale în vederea derulării și finalizării investițiilor și nu numai. 
 Sunt convins că vă este cunoscut faptul că România, în comparație cu restul statelor din vestul Europei, este codașă la 

infrastructura rutieră. De altfel, suntem un stat membru al Uniunii Europene cu cel mai mic număr de kilometri de autostradă 
și în același timp, fruntaș în ceea ce privește numărul de accidente și oameni decedați pe drumurile țării noastre. 

 Investițiile în infrastructura rutieră sunt cruciale în următorii ani, iar CNAIR are nevoie de o susținere substanțială, 
prin alocarea de fonduri substanțiale, astfel încât să putem realiza proiectele asumate de coaliția de guvernare. Cred că și 
dumneavoastră sunteți unul din milioanele de români care doresc să circule sigur, rapid și economic în România. 

În ultimii ani, CNAIR a deblocat o serie lungă de proiecte de investiții, un efort extraordinar făcut pentru a reduce 
decalajele dintre regiunile României, dar și față de restul Europei, în domeniul infrastructurii rutiere. 

În altă ordine de idei, în anul 2018, a fost inițiat un proiect de lege care se referă la eliminarea taxei pe podurile 
dunărene, taxă de pod care prejudiciază activitatea agenților economici, a investitorilor și mai ales a antreprenorilor din 
județele Constanța și Tulcea. Fiecare produs care intră sau iese din Dobrogea suportă această taxare suplimentară care în final 
se regăsește în produsele finite, fapt ce duce la o distorsionare și lezează tot ce este produs în Dobrogea, prin această taxă 
suplimentară.  

Având în vedere și faptul că țara noastră se confruntă cu o serie de crize suprapuse, una fiind creșterea și fluctuația 
prețului la energie, se pune o presiune suplimentară asupra agenților economici din aceste două județe. Pentru a restitui acest 
echilibru și a da posibilitatea antreprenorilor din Dobrogea să fie la fel de competitivi precum cei de dincolo de Dunăre, 
Ministerul Finanțelor poate lua decizia crucială, care înseamnă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pentru 
proiectele CNAIR pentru anul 2023. Una din soluțiile temporare pentru eliminarea taxei de pod este ca sumele încasate de pe 
urma acesteia să fie completate printr-o mărire bugetară pentru ministerul în speță pentru anul următor. Prin acest demers, 
agenții economici din Dobrogea, care așteaptă, de mai bine de 20 ani, eliminarea acestei duble taxări, ar putea beneficia de un 
sprijin direct, pentru ca produsele să poată deveni competitive pe piața din România și nu numai.   

De aceea, vă adresez următoarea întrebare: 
• Ce posibilități are Ministerul de Finanțe privind majorarea bugetului de investiții pentru Ministerul Transporturilor în 

vederea continuării proiectelor de investiții derulate de CNAIR, astfel încât să poată fi eliminată taxa pe podurile dunărene? 
Sunt convins că veți căuta o soluție, astfel încât să puteam veni în sprijinul agenților economici din județele Constanța și 

Tulcea, dar și al dobrogenilor, în aceste vremuri dificile. 
Vă solicit un răspuns în scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu deosebită considerație,       Marian Crușoveanu 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații 

 
Interesul reprezentanților Comisiei de la Veneția în cadrul întâlnirii cu parlamentarii români  

față de organizarea inspecției judiciare din Legile Justiției 
 
Când s-a discutat pachetul de Legi ale Justiției în Parlament, USR a cerut de nenumărate ori, pe de o parte să alocăm 

suficient timp fiecărui subiect, pe de altă parte să așteptăm recomandările Comisiei de la Veneția înainte de adoptarea formei 
finale.  

Coaliția PSD-PNL-UDMR s-a comportat în maniera, de acum bine cunoscută, în ceea ce privește justiția din România. 
Nu i-a păsat nici de argumentele Opoziției, nici de cele venite din partea asociațiilor de profil din domeniu, a specialiștilor sau 
a opiniei publice. În frunte cu domnul ministru Predoiu, liderii PSD și PNL au ieșit pe rând și au susținut că măsurile lor 
respectă toată cerințele europene și internaționale.  

Să ne reamintim însă ce s-a întâmplat. Comisarul european pe Justiție a declarat că urmărește cu atenție modul în care 
au loc dezbaterile în acest caz. În continuare intrarea României în Schengen se află sub semnul întrebării, problemele din 
justiție reprezentând una dintre sensibilități.  

Revenind la zi. Luni am avut o discuție cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. O să încep cu finalul întâlnirii, când 
întrebările din partea Comisei s-au referit la răspunderea magistraților și organizarea inspecției judiciare. Acest lucru după ce 
în intervenția mea am punctat exact modul defectuos în care, în noua lege, inspectorul-șef are puteri depline, putând să întoarcă 
oricând la 180 de grade decizia inspectorului-raportor. Practic, în loc să împărțim responsabilitatea decizională pentru a evita, 
de exemplu, orice tip de influență, o concentrăm într-o singură persoană.  

Dacă parlamentarii PSD-PNL-UDMR nu ar fi votat pe repede înainte și conform directivelor de partid stabilite în 
prealabil, ci s-ar fi implicat cu adevărat în dezbateri, și-ar fi dat seama că îngrădirea independenței justiției cu speranța unui 
control politic indirect, înstrăinarea magistraților prin ignorarea opiniilor primite de la ei sau lipsa de aliniere la standardele 
europene vor îngreuna drumul României către implementare unui sistem de justiție specific unui stat de drept democratic. S-a 
dovedit, și atunci și acum, că procedura accelerată nu este compatibilă cu discutarea unor legi atât de importante, care vor avea 
efecte în lanț în viitor.  

Iată, astăzi vedem cu toții cum sistemul de justiție este pe cale să intre în colaps prin zecile, în curând sutele, de cereri de 
pensionare din parte magistraților nemulțumiți. Fenomenul se manifestă de câțiva ani și în loc să găsim soluții, actuala 
majoritate politică a adăugat alte elemente de presiune și intimidare. Mai mult, ca urmare a problemelor din ultimii ani, mai 
ales începând din 2017, cu care se confruntă magistrații, vom rămâne fără juriști care să se înscrie la concursurile de admitere 
în magistratură.  

Doamnelor și domnilor parlamentari PSD-PNL-UDMR, este mare nevoie să vă asumați întreaga răspundere și să 
renunțați la încercările de control ale justiției pentru a reforma cât mai repede sistemul și pentru ca România să nu mai fie 
arătată cu degetul pe plan extern.  

Deputat 
Oana Murariu 

*** 
Coaliția PSD-PNL destabilizează sistemul energetic al României 

 

Stimate domnule/doamnă președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În timp ce Europa este în pragul unei crize energetice fără precedent, Coaliția PSD-PNL destabilizează sistemul 

energetic al României prin aprobarea ordonanței care închide minele de cărbune și termocentralele. Practic, prin ordonanța de 
urgență privind decarbonizarea sistemului energetic românesc, PSD și PNL închid minele și termocentralele înainte să pună 
ceva în loc. Este de-a dreptul revoltător cum coaliția de guvernare nu a dorit să își asume aprobarea prin lege a unui plan 
coerent pentru decarbonizarea sistemului energetic, așa cum a solicitat în mai multe rânduri Uniunea Salvați România.  
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USR a propus ca închiderea minelor și a termocentralelor să se facă doar după ce în sistem au fost introduse noi 
capacități de producție, însă toate amendamentele USR au fost respinse. În contextul în care toate statele membre ale Uniunii 
Europene vor să scape de dependența de gazul rusesc, România își îngroapă o parte importantă a sistemului energetic. Să nu 
uităm că, în prezent, cărbunele asigură peste 20% din energia zilnică necesară la nivel național. Impactul va fi dezastruos 
pentru zonele miniere și din cauza disponibilizărilor preconizate, dar mai ales pentru că în ultimii 30 de ani nu s-au dezvoltat 
soluții alternative pentru aceste zone, în marea lor majoritate dependente de industria minieră.  

Actualul Guvern PSD – PNL și-a demonstrat incapacitatea de a gestiona provocările cu care se confruntă sistemul 
energetic. Specialiștii coaliției minciunii nu sunt în stare să pună în funcțiune nici măcar proiectele hidrotehnice mici, iar două 
minihidrocentrale, la Valea Sadului și Cârtișoara, pe Jiu, la 7 kilometri de aria protejată, stau de 3 ani executate în proporție de 
60-70%. Nimic nu-i împiedică pe cei de la PSD și PNL să le finalizeze și să le introducă în sistemul energetic național. Nimic 
în afară de propria lor incompetență. 

În timp ce în România, PSD și PNL se joacă cu sistemul energetic, în alte țări europene guvernele implementează 
planuri serioase pentru a asigura stabilitatea energetică și protejarea populației. În Germania, spre exemplu, folosirea 
cărbunelui este permisă și chiar încurajată, în contextul în care țara dorește să scadă cât mai mult dependența de gazul rusesc. 
Pentru a ajuta populația să suporte mai ușor creșterile de prețuri la energie, Spania și Germania au REDUS TVA-ul la gaze!  
Este măsura pe care o cere de multe luni Uniunea Salvați România! 

PSD și PNL mint că vor să stimuleze producția națională de energie, însă în realitate, cu fiecare zi care trece, doar 
îngroapă sistemul energetic național și cresc dependența României de gazul și electricitatea cumpărate din exterior. Putem 
spune că graba cu care au aprobat ordonanța de decarbonizare a sistemului energetic românesc poate fi considerată un atentat 
la siguranța energetică a României.  

Românii trebuie să știe că Europa și angajamentele pe care ni le-am asumat prin PNRR nu ne obligă să închidem 
capacitați, ci ne obligă doar să reducem emisiile. Aceste emisii pot fi reduse și prin retehnologizarea unor capacități sau prin 
înlocuirea unor capacități cu altele pe tehnologii cu emisii reduse. De asemenea, ca răspuns la criza energetică, Comisia a 
adăugat acum componenta RepowerEU, care are exclusiv bani pentru investiții în energie cu accent pe sursele regenerabile. 
România are la dispoziție 1,4 miliarde de euro pentru investiții în capacități noi de producție. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Beniamin Todosiu 
*** 

Declarație politică 
 
Astăzi o să vorbesc despre proiectul de lege privind instituirea centrelor comunitare, unde coaliția PSD-PNL-UDMR-

AUR lovește din nou în goana după sinecuri 
Care ar trebui să fie scopul centrelor comunitare românești? 
• Să sprijine comunitățile românești din afara granițelor țării  
• Să asigurea coeziunea lor  
• Să informeze comunitățile de români asupra aspectelor relevante din România și din statul de reședință 
• Să organizeze proiecte și programe cu caracter cultural, social, educativ, lingvistic și artistic.  
Proiectul de lege creează impresia că este menit să ofere aceste lucruri și să asigure o bună reprezentativitate a românilor 

din Diaspora asta în condițiile în care de facto aceștia sunt masiv subreprezentați în Parlamentul țării. Pare o încercare de a 
”drege busuiocul”. Este un alt exemplu al paralelismului coaliției solide și experimentate cu realitatea situației românilor de 
pretutindeni.  

Am locuit 17 ani în Diaspora și înțeleg acest fenomen. Comunități întregi, unele extrem de numeroase, funcționează de 
ani de zile în afara granițelor țării. Multe dintre ele deja și-au creat structuri comunitare care adresează nevoile spirituale, 
culturale, religioase în locurile unde trăiesc, păstrând legătura afectivă cu țara, dar și aspectele și provocările vieții în țara 
gazdă.  

Noua legislație propune numirea unui director al centrului comunitar, vă spun eu de unde - de la București (vezi 
doamne, acesta trebuie să demonstreze că a fost doar un an afară... și, categoric, să facă un mic concurs în cadrul DRP. Știm 
foarte bine cum sunt realizate acele concursuri.  

Criteriile și procedura sunt clar axate preferințial către persoane venind din mediul instituțional din interiorul țării, și nu 
vizează în principal persoane familiare și ancorate la realitățile nevoilor comunității românilor din zona respectivă.  
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USR a depus un amendament ca directorul și oamenii angajați în centrele comunitare să fie din rândul comunităților de 
români. A fost respins, obiectivul este de a crea noi locuri călduțe și bine plătite la stat pentru rude și speciali.  

Este încă un exemplu că Bucureștiul anticipează mult mai bine nevoile comunităților românești din afara granițelor țării.  
Așa se răsplătește contribuția milioanelor de români din Diaspora care susțin economia națională. Vă reamintesc că doar 

în primele luni ale acestui an au fost trimiși în țară peste 4 miliarde de euro, cu multiple efecte benefice asupra economiei. 
Practic, noile sinecuri sunt deja plătite în avans. Nu numai că contribuția românilor din străinătate este ridiculizată, nu numai 
că sunt masiv subreprezentați în Parlament, acum primesc încă un bonus de ”apreciere” de la centru. Categoric, cu un proces 
deosebit de birocratic pentru a deschide aceste centre. 

Nu cu noi sinecuri se asigură o bună reprezentativitate a românilor din Diaspora, ci printr-o reprezentare corectă în 
Parlament, prin respectarea dreptului la vot și prin acordarea încrederii că se pot organiza și gestiona pe plan local, nu prin 
interpușii trimiși de la centru. 

Diaspora merită mai mult!       Deputat 
Iulian-Stefan Lorincz 

*** 
 

 Întrebare 
 
 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
   Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  

      domnului Raed Arafat, secretar de stat 
 

Locația punctelor de adunare și de primire/repartiție în caz de cutremur și informarea publicului cu privire la acestea 
 

Având în vedere riscul seismic major pe care România îl are, precum și rolul UAT-urilor de a stabili puncte de adunare 
și de primire/repartiție în caz de cutremur  și comunica cetățenilor locația acestora, vă rog să îmi comunicați cu celeritate 
următoarele informații, la adresa diana.stoica@cdep.ro : 

-  adresele (și dacă aveți, și hărți) tuturor punctelor de adunare în următorul format: județ, localitate, stradă, număr 
(elemente de reper/orientare, dacă există) + șef punct. Transmit în anexă cu cap de tabel pentru a fi folosit în răspunsul dvs.; 

- adresele (și dacă aveți, și hărți) tuturor punctelor de primire/repartiție în următorul format: județ, localitate, stradă, 
număr (elemente de reper/orientare, dacă există) + șef punct. Transmit în anexă cu cap de tabel pentru a fi folosit în răspunsul 
dvs.; 

-  demersurile întreprinse (atât de instituțiile pe care le reprezentați, cât și de UAT-uri) cu privire la comunicarea masivă 
către cetățeni a acestor informații (adrese, utilitate, coordonatori etc.); 

-  ce demersuri urmează să întreprindeți în această direcție până la finalul anului.    
Cu stimă,             Anexa 1 
 

Județ Localitate Adresă 
(stradă + număr + alte detalii) 

Șef punct 

    

    

    

 
Deputat 

Diana Stoica 
*** 

 
 




