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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 18.11.2022) 

Totalul iniţiativelor legislative 2191 

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 285 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 434 

525 

– votate  
 

523 

             din care: - înaintate la Senat        60 

                            - în procedura de promulgare   54 

                            - promulgate** 275 

                            - respinse definitiv 134 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1659 

a) pe ordinea de zi 416 

b) la comisii  
 

1221 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

2 

3) Desesizări 18 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 4 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3 

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

 
  Cele 523 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      225 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
                                122 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    21 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    82 de proiecte de legi 
                       298 de propuneri legislative 
in careern:n care 
 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022  

** În anul 2022 au fost promulgate 312 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 18.11.2022)                                                                                               

 
Totalul iniţiativelor legislative 1797 

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 285 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 96 

138 

– votate  
 

136 

             din care: - înaintate la Senat       37 

                            - în procedura de promulgare  35 

                            - promulgate*  35 

                            - respinse definitiv  29 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1659 

a) pe ordinea de zi 416 

b) la comisii  
 

1221 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

2 

3) Desesizări 6 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 4 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 3 

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

 
 Cele 136 de iniţiative legislative votate privesc: 

                         
63 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                                   din care: 
                                  32 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  25 de proiecte de legi 
                         73 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 

* În anul 2022 au fost promulgate 312 legi, dintre care 277 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, 14 și miercuri, 16 noiembrie 2022 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 70  

Rămase la votul final 

9 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         18               

20        

   - votate 20 
                      - la Senat   2 

                      - la promulgare 10 

                      - respinse definitiv   8 

 Retrimise la comisii                  2 

 
 
 

Cele 20 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 pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                       12 propuneri legislative 
   
         
 
 
   
 
 

 
 

Ives   
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D. Situația proiectelor de lege/ propunerilor legislative adoptate/respinse de 
Camera Deputaților în săptămâna 14 – 18 noiembrie 2022 

(ședința din 16 noiembrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu)  
 
 

I. Proiecte de lege/propuneri legislative adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   
 
1. PL-x 332/2022 - Lege privind instituirea „ Zilei sportului românesc” în prima duminică din luna iunie  

 

2. PL-x 392/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 
alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 
naționale nr.1/2011,   precum și a altor acte normative  

 

3. PL-x 95/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare 
a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind 
COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19                                             

 

4. PL-x 97/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 
privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri  

 

5. PL-x 385/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul 
operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 
cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene  

 

6. PL-x 628/2022 - 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                        

 

7. PL-x 682/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.131/2022 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la 
benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea 
Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO  e-Transport şi de 
abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

 

8. PL-x 299/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor 
de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în 
perioada de programare 2021-2027  

 

9. PL-x 112/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice   
 

10. PL-x 29/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006  
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II. Propuneri legislative respinse de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se  

transmit spre dezbatere Senatului: 

 

1. Pl-x 497/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011  
 

2. Pl-x 453/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011  
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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 21 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: 
 

4 
0 
3 
4 

Camera 
Deputaţilor:  

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

3 
12 
0 

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

0 
0 
3 
3 

Total: 33 0  
 

16 
  

 
17 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                 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 21 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 
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 -  OZ 
Plen JUR și 
INFOCOM 
 

Raport depus 
pe 
14.11.2022 
(508/R/2022) 



 

Nr. 
crt 

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

4 

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  

 
 
 
 

5 

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 

6 

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 

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 



 

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
09.11.2017 

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 
 



 

Nr. 
crt 

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

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 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
27.06.2022 
 

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 

706/2022 
 

Proiect de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de 
Semnalări şi participarea României la Sistemul 

Asigurarea cadrului juridic naţional necesar participării României la 
schimbul de date cu statele membre ale Spaţiului Schengen, cu scopul 
de a contribui la întărirea cooperării între autorităţile române 

CD -  JUR și 
APĂR 
pt. raport 

TDR: 
16.11.2021 
 



 

Nr. 
crt 

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

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 

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.  

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 
447/2022 

 
L 

629/2022 
 
 

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 -  Adoptată 
pe 11.10.2022 
S -  Adoptată 
pe 14.11.2022 

 

3 

PLx 
439/2022 

 
L 

630/2022 
 
 

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 -  Adoptată 
pe 11.10.2022 
S -  Adoptată 
pe 14.11.2022 

 

4 

PLx 
443/2022 

 
L 

Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Prima finanţare programatică pentru politici de 
dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru 

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 

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 

643/2022 
 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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.  

5 

PLx 
438/2022 

 
L 

682/2022 
 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD - Adoptată 
pe 31.10.2022 
S - JUR 
pt. raport 

TDR: 14.11.2022 
 

6 

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 

7 
PLx 

448/2022 
 

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte 
normative referitoare la căutarea automatizată în 
sistemul automatizat pentru identificarea datelor 

Modificarea cadrului legal relevant, în scopul 
respectării condiţiilor aplicabile principiului 
disponibilităţii, prin includerea datelor dactiloscopice 

CD -  Adoptată 
pe 31.10.2022 
S -  JUR și 

TDR: 29.11.2022 



 

Nr. 
crt 

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

L 
681/2022 

 

dactiloscopice. (poz. I-b-4)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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.  

APĂR 
pt. raport 
comun 

8 

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 

9 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 
 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată 
pe 26.06.2017 
CD -  Adoptată 
pe 08.11.2022 

La SG din data de 
14.11.2022 și 
anunțat în plenul 
Senatului, pentru 
exercitarea 
dreptului de 
sesizare asupra 
constitutionalității 
legii. 

10 

PLx 
628/2022 

 
 

L 
483/2022 

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 -  Adoptată 
pe 16.11.2022 
 

 

11 

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 

12 

PLx 
185/2022 

 
L 

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-

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 

Legea nr. 
300/2022 



 

Nr. 
crt 

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

391/2022 a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

13 

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 

Legea nr. 
303/2022 

14 

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 

Legea nr. 
304/2022 

15 

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 

Legea nr. 
305/2022 

16 

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 
 

Legea nr. 
307/2022 

17 

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 

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  Adoptată 
pe 19.10.2022 

Legea nr. 
308/2022 



 

Nr. 
crt 

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

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. 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

( la data de  17  noiembrie 2022 ) 
 

I.  În perioada  14 - 17 noiembrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte, din  care 4 rapoarte 
suplimentare.                           

Comisiile permanente au depus 83 avize. 
Cele 20 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare                       17 
♦ rapoarte de respingere                      3 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                     7 
♦ Ordonanțe ale Guvernului                                                       2 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative                                 11                                

 

  Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1187 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  128  pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  13 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  1312 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 619 522 

♦ rapoarte suplimentare 73 52 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 17 

TOTAL 721 591 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                           ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  14 -  17 noiembrie 2022 

I. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
476/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 
pentru organizarea Loteriei 
bonurilor fiscale, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de 
a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscal – raport comun 
cu Comisia pentru industrii 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015, în sensul 
schimbării mecanismului de selectare a valorii 
câştigătoare a bonului fiscal, în scopul înlocuirii valorii 
unice câştigătoare, extrase din intervalul 1-999, inclusiv, 
cu două valori câştigătoare ale bonului fiscal, aferente 
intervalelor 1-99 inclusiv, respectiv 100-999, inclusiv. De 
asemenea, se propune ca, din numărul maxim de 100 de 
premii care se pot atribui în prezent, potrivit legii, un 
număr maxim de 80 de premii să fie distribuit pentru 
recompensarea deţinătorilor de bonuri fiscale câştigătoare 
din intervalulul 1-99, iar un număr de maxim 20 de premii 
să fie distribuit pentru recompensarea deţinătorilor de 
bonuri fiscale câştigătoare din intervalul 100-999. 
Totodată, soluţiile legislative preconizate au în vedere 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999, urmărindu-se, în principal, definirea 
bacşişului în vederea evidenţierii acestor sume pe bonul 
fiscal, cu scopul delimitării clare a acestora de veniturile 
încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor 
sau prestarea serviciilor direct către populaţie şi asigurării 
fiscalizării bacşişului, potrivit Codului fiscal. Astfel, 
bacşişul se defineşte ca fiind orice sumă de bani oferită în 
mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea 
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către 
operatorii economici care desfăşoară activităţi 
corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – „Restaurante”, 
5630 - „Baruri” 

1 senator 
8.11.22 
15.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(515/R din 
16.11.22) 

2 PLx 
628/2022 

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-

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, abrogarea 
Legii nr.170/2016, precum şi modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.193/2002. Potrivit expunerii de 
motive proiectul vizează, printre altele, extinderea 
facilităţii privind scutirea de impozit a profitului investit şi 
pentru investiţiile în active utilizate în activitatea de 

Guvern 
15.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(516/R din 
16.11.22) 



 

fiscale – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

producţie şi procesare, activele reprezentând 
retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de a 
dezvolta noi capacităţi de producţie, şi de a le moderniza 
pe cele existente, reglementarea regimului fiscal aplicabil 
dividendelor plătite de o persoană juridică română unei 
alte persoane juridice române/persoane juridice rezidente 
într-un alt stat membru al UE precum şi a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor 

3 PLx 
682/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.131/2022 privind 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2022 pentru 
susţinerea acordării de reduceri ale 
preţurilor la benzină şi motorină şi 
pentru modificarea art.18 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2022 pentru 
instituirea Sistemului naţional 
privind monitorizarea 
transporturilor rutiere de bunuri cu 
risc fiscal ridicat RO e-Transport şi 
de abrogare a art.XXVIII din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum 
şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – 
raport comun cu Comisia pentru 
industrii 

Extinderea, până la 31 decembrie 2022, a posibilităţii 
acordării unei reduceri de preţ în cuantum de 0,5 lei/litru, 
inclusiv TVA, de către operatorii economici care 
comercializează benzină şi motorină către clienţii finali - 
persoane fizice şi juridice care achiziţionează carburanţii 
pentru consumul propriu, precum şi instituirea unui 
mecanism de sprijin de la bugetul de stat, de 0,25 lei/litru, 
inclusiv TVA, pentru operatorii economici care acordă 
această reducere 

Guvern 15.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(517/R din 
16.11.22) 

4 PLx 
84/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.4/2022 pentru 
completarea art.52 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice – raport comun cu 
Comisia pentru cultură 

Reglementarea, crearea cadrului legal pentru realizarea de 
plăți anticipate de până la 100% din fonduri publice în 
vederea achiziționării drepturilor de difuzare a filmelor, 
acțiunilor culturale și evenimentelor de importanță 
deosebită și/sau majoră, precum și a cotizațiilor la 
organismelor internaționale. 

Guvern 
18.10.22 
25.10.22 
15.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(519/R din 
16.11.22) 



 

 
II. Comisia pentru industrii 

5 PLx 
277/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.53/2022 privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative – raport 
comun cu Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.129/2019, în sensul 
instituirii obligaţiei anumitor entităţi raportoare de a 
notifica Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor în termen de 15 zile de la data începerii, 
suspendării sau încetării activităţii care intră sub incidenţa 
dispoziţiilor actului normativ de bază 

Guvern 
7.09.22 
15.11.22 

Raport de 
aprobare 

(520/R din 
17.11.22) 

6 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 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(501/RS din 

16.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
476/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 
pentru organizarea Loteriei 
bonurilor fiscale, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de 
a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscal – raport comun 
cu Comisia pentru buget 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015, în 
sensul schimbării mecanismului de selectare a valorii 
câştigătoare a bonului fiscal, în scopul înlocuirii valorii 
unice câştigătoare, extrase din intervalul 1-999, 
inclusiv, cu două valori câştigătoare ale bonului fiscal, 
aferente intervalelor 1-99 inclusiv, respectiv 100-999, 
inclusiv. De asemenea, se propune ca, din numărul 
maxim de 100 de premii care se pot atribui în prezent, 
potrivit legii, un număr maxim de 80 de premii să fie 
distribuit pentru recompensarea deţinătorilor de bonuri 
fiscale câştigătoare din intervalulul 1-99, iar un număr 

1 senator 
8.11.22 
15.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(515/R din 
16.11.22) 



 
 

de maxim 20 de premii să fie distribuit pentru 
recompensarea deţinătorilor de bonuri fiscale 
câştigătoare din intervalul 100-999. Totodată, soluţiile 
legislative preconizate au în vedere completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999, 
urmărindu-se, în principal, definirea bacşişului în 
vederea evidenţierii acestor sume pe bonul fiscal, cu 
scopul delimitării clare a acestora de veniturile încasate 
de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau 
prestarea serviciilor direct către populaţie şi asigurării 
fiscalizării bacşişului, potrivit Codului fiscal. Astfel, 
bacşişul se defineşte ca fiind orice sumă de bani oferită 
în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea 
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către 
operatorii economici care desfăşoară activităţi 
corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – 
„Restaurante”, 5630 - „Baruri” 

2 PLx 
682/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.131/2022 privind 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2022 pentru 
susţinerea acordării de reduceri ale 
preţurilor la benzină şi motorină şi 
pentru modificarea art.18 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2022 pentru 
instituirea Sistemului naţional 
privind monitorizarea 
transporturilor rutiere de bunuri cu 
risc fiscal ridicat RO e-Transport şi 
de abrogare a art.XXVIII din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum 
şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – 
raport comun cu Comisia pentru 
buget 

Extinderea, până la 31 decembrie 2022, a posibilităţii 
acordării unei reduceri de preţ în cuantum de 0,5 
lei/litru, inclusiv TVA, de către operatorii economici 
care comercializează benzină şi motorină către clienţii 
finali - persoane fizice şi juridice care achiziţionează 
carburanţii pentru consumul propriu, precum şi 
instituirea unui mecanism de sprijin de la bugetul de 
stat, de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, pentru operatorii 
economici care acordă această reducere 

Guvern 
15.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(517/R din 
16.11.22) 



 

 
III. Comisia pentru agricultură 

                             
   IV.  Comisia pentru mediu 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 488/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii 211/2011 privind 
regimul deşeurilor 

Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în sensul majorării 
limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute pentru anumite 
contravenţii, precum şi majorarea limitelor pedepsei închisorii 
prevăzute pentru infracţiunile reglementate la art.63 din lege, 
respectiv, completarea acestui articol cu noi fapte ce constituie 
infracţiuni 

52 parlam. 19.10.22 

Raport de 
respingere 
(514/R din 
16.11.22) 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 260/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.51/2022 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii crescătorilor din 
sectoarele bovine, suine şi avicol în 
contextul crizei economice generate 
de pandemia COVID 19 

Instituirea unei scheme de ajutor de stat, în vederea 
compensării pierderilor cauzate de pandemia de 
COVID-19. Proiectul vizează speciile, beneficiarii, 
criteriile de eligibilitate, documentele justificative, 
durata schemei şi valoarea ajutorului de stat, precum 
şi regulile procedurale pentru implementarea 
schemei de ajutor de stat 

Guvern 8.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(511/R din 
15.11.22) 

2 PLx 573/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.120/2022 privind modificarea 
unor acte normative care 
reglementează programele de sprijin 
pentru zona montană – raport 
comun cu Comisia pentru turism 

Modificarea unor acte normative care reglementează 
programele de sprijin pentru zona montană. 
Proiectul vizează asigurarea securităţii alimentare 
prin susţinerea producătorilor autohtoni, dezvoltarea 
unui sector agroalimentar durabil şi competitiv 
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi asigurării unor 
condiţii de viaţă în mediul rural apropiate de cele 
din mediul urban, promovarea producţiei autohtone 
şi ecologice şi valorificarea produselor tradiţionale 
şi montane cu valoare adăugată, având în vedere 
necesitatea îndeplinirii obligaţiilor ce revin 
României, în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene 

Guvern 
8.11.22 
9.11.22 

Raport de 
aprobare  

(521/R din 
17.11.22) 



 

 
V. Comisia pentru muncă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 679/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.263 din 16 decembrie 
2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice 

Modificarea şi completarea Legii nr.263/2010, urmărindu-
se includerea dansatorilor şi a soliştilor de balet în 
categoria persoanelor a căror vârstă standard de pensionare 
poate fi redusă până la 40 de ani pentru femei şi 45 de ani 
pentru bărbaţi, alături de balerini şi acrobaţi, respectiv 
includerea soliştilor de balet în enumerarea din anexa nr.4 
(Lista cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale 
căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale) 

21 
deputați 8.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(510/R din 
15.11.22) 

2 PLx 590/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate – 
raport comun cu Comisia 
pentru sănătate 

Modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005, în sensul ca indemnizaţia de concediu 
medical impus de incapacitatea temporară de muncă să fie 
achitată integral, din prima zi de concediu medical, din 
Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

2 deputați 18.10.22 
15.11.22 

Raport de 
respingere 
(512/R din 
16.11.22) 

3 PLx 112/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.30 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

Completarea Legii nr.263/2010, urmărindu-se stabilirea 
unei noi categorii de locuri de muncă drept locuri de muncă 
în condiţii speciale, respectiv cele din sectorul construcţii 
maşini, pentru personalul care desfăşoară activităţi în 
turnătoriile de oţel, fontă, aliaje neferoase, precizie şi 
cuzineţi, precum şi forje. Totodată, se preconizează şi 
asimilarea, ca stagiu de cotizare în condiţii speciale de 
muncă, a perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2021, în 
care salariaţii au desfăşurat activităţi în sectorul construcţii 
maşini, în locuri de muncă încadrate conform legislaţiei 
anterioare în grupa I de muncă. De asemenea, se propune 
recalcularea pensiilor, la cerere, pentru persoanele cu 
drepturi de pensie deja stabilite, care dovedesc stagii de 
cotizare realizate în activităţile desfăşurate în sectorul 
construcţii maşini, în locuri de muncă încadrate anterior 
datei de 1 aprilie 2001 în grupa I de muncă şi asimilate 
condiţiilor speciale de muncă potrivit prezentei propuneri. 

46 parlam. 15.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(513/R din 
16.11.22) 

4 PLx 526/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice 

Modificarea şi completarea Legii nr.17/2000. Intervenţiile 
legislative preconizate vizează, în principal, Reglementarea 
mecanismului de asigurare a cheltuielilor de finanţare a 
îngrijirii de lungă durată ca măsură de asistenţă socială 
pentru îngrijirea la domiciliu, în centrele de zi sau 

Guvern 15.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(514/R din 
16.11.22) 



 

rezidenţiale, acordând o importanţă crescută îngrijirii la 
domiciliu şi în centrele de zi, prin stabilirea contribuţiei de 
la bugetul de stat de minim 10% din standardul minim de 
cost, corelarea prevederilor legii în ceea ce priveşte 
respectarea partajării responsabilităţii finanţării dreptului 
de îngrijire de lungă durată ca măsură de asistenţă socială 
şi ca serviciu public descentralizat, între autorităţile 
administraţiei publice locale şi centrale, completarea art.20 
cu precizări privind respectarea „principiului resursa 
financiară urmează beneficiarulˮ în finanţarea serviciilor 
sociale, respectarea principiului prevenţiei care presupune 
acordarea cu prioritate a îngrijirii în comunitate (la 
domiciliu şi în centrele de zi), pentru prevenirea agravării 
situaţiei de dependenţă şi, implicit, prevenirea 
instituţionalizării, actualizarea unor concepte, precum 
„îngrijirea de lungă duratăˮ sau „beneficii socialeˮ, 
definirea centrului de zi de asistenţă şi recuperare, 
clarificarea angajărilor de către autorităţile administraţiei 
publice locale a personalului de îngrijire cu timp parţial de 
lucru sau normă întreagă 

5 PLx 628/2022 

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 – raport 
comun cu Comisia pentru 
buget 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, abrogarea 
Legii nr.170/2016, precum şi modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.193/2002. Potrivit expunerii de 
motive proiectul vizează, printre altele, extinderea 
facilităţii privind scutirea de impozit a profitului investit şi 
pentru investiţiile în active utilizate în activitatea de 
producţie şi procesare, activele reprezentând 
retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de a 
dezvolta noi capacităţi de producţie, şi de a le moderniza 
pe cele existente, reglementarea regimului fiscal aplicabil 
dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte 
persoane juridice române/persoane juridice rezidente într-
un alt stat membru al UE precum şi a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor 

Guvern 15.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(516/R din 
16.11.22) 

6 PLx 346/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.59/2022 pentru modificarea 
unor acte normative în 
domeniul străinilor – raport 
comu cu Comisia juridică și 
Comisia pentru apărare 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014, în sensul 
creării posibilităţii de depunere a solicitărilor de eliberare a 
avizelor de angajare/detaşare la oricare dintre formaţiunile 
teritoriale pentru imigrări ale Inspectoratului General 
pentru Imigrări, modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002, în sensul extinderii termenului în 
care străinul poate solicita eliberarea vizei de lungă şedere 
pentru angajare în muncă, de la data obţinerii de către 

Guvern 
21.06.22 
27.09.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare 

(522/R din 
17.10.22) 



 

 
VI. Comisia pentru sănătate 

 

angajator, a avizului de angajare, de la 60 la 180 de zile, 
precum şi al extinderii termenului de soluţionare de către 
Centrul Naţional de Vize a cererilor pentru eliberarea 
vizelor pentru angajare în muncă, de la 10 zile prevăzute în 
prezent, la 20 de zile 

7 PLx 415/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.90/2021 privind unele 
măsuri din domeniul pensiilor 
publice 

Suplimentarea cu 1000 de posturi a organigramei Casei 
Naţionale de Pensii Publice, în vederea asigurării 
numărului de personal necesar pentru îndeplinirea 
procedurii de evaluare şi recalculare a pensiilor din 
sistemul public de pensii, prevăzută la art.157 alin.(2) din 
Legea nr.127/2019, precum şi reglementarea unor aspecte 
referitoare la procedura de concurs pentru ocuparea acestor 
posturi 

Guvern 15.11.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 
(388/RS din 

16.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
549/2019/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.143/2000 privind prevenirea și 
combaterea traficului și consumului 
ilicit de droguri, precum și a Legii 
nr.194/2011 privind combaterea 
operațiunilor cu produse susceptibile de 
a avea efecte psihoactive, altele decât 
cele prevăzute de acte normative în 
vigoare – raport comun cu Comisia 
juridică și Comisia pentru apărare 

Modificarea şi completarea Legii nr.143/2000, 
precum şi a Legii nr.194/2011, în sensul 
redefinirii noţiunilor de „substanţe aflate sub 
control naţional” şi de „droguri”, al majorării 
pedepselor pentru o parte dintre infracţiunile 
prevăzute în cuprinsul celor două acte normative, 
precum şi al incriminării deţinerii de produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără 
drept, în scop de consum propriu 

66 parlam. 
1.03.22 
7.10.22 
7.11.22 

Raport de 
aprobare 

(509/R din 
14.10.22) 

2 PLx 590/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate – raport 
comun cu Comisia pentru muncă 

Modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005, în sensul ca 
indemnizaţia de concediu medical impus de 
incapacitatea temporară de muncă să fie achitată 
integral, din prima zi de concediu medical, din 
Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate 

2 deputați 18.10.22 
15.11.22 

Raport de 
respingere 
(512/R din 
16.11.22) 

3 Plx 139/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea alin.(2) de la art.391 din 
Legea 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

Modificarea alin.(2) al art.391 din Legea 
nr.95/2006, în vederea reducerii vârstei standard 
de pensionarea a medicilor, cu luarea în 
considerare a orelor de muncă efectuate de către 
aceştia în gărzile suplimentare 

5 parlam. 15.11.22 

Raport 
supliementar 
de respingere 
(441/RS din 

15.11.22) 



 

VII. Comisia pentru cultură 

 
VIII. Comisia juridică  

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 84/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea OUG nr.4/2022 
pentru completarea art.52 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice – raport 
comun cu Comisia pentru 
buget 

Reglementarea, crearea cadrului legal pentru realizarea de 
plăți anticipate de până la 100% din fonduri publice în 
vederea achiziționării drepturilor de difuzare a filmelor, 
acțiunilor culturale și evenimentelor de importanță 
deosebită și/sau majoră, precum și a cotizațiilor la 
organismelor internaționale. 

Guvern 
18.10.22 
25.10.22 
15.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(519/R din 
16.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1  PLx 553/2022 

Proiect de Lege privind protecţia 
sistemelor informatice ale autorităţilor 
şi instituţiilor publice în contextul 
invaziei declanşate de Federaţia Rusă 
împotriva Ucrainei – raport comun cu 
Comisia pentru apărare și Comisia 
pentru tehnologia informației 

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 

Guvern 
25.10.22 
1.11.22 
8.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(508/R din 
14.11.22) 

2 PLx 
549/2019/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.143/2000 privind prevenirea 
și combaterea traficului și consumului 
ilicit de droguri, precum și a Legii 
nr.194/2011 privind combaterea 
operațiunilor cu produse susceptibile 
de a avea efecte psihoactive, altele 
decât cele prevăzute de acte 
normative în vigoare – raport comun 
cu Comisia pentru sănătate și 
Comisia pentru apărare 

Modificarea şi completarea Legii nr.143/2000, 
precum şi a Legii nr.194/2011, în sensul 
redefinirii noţiunilor de „substanţe aflate sub 
control naţional” şi de „droguri”, al majorării 
pedepselor pentru o parte dintre infracţiunile 
prevăzute în cuprinsul celor două acte normative, 
precum şi al incriminării deţinerii de produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără 
drept, în scop de consum propriu 

66 parlam. 
1.03.22 
7.10.22 
7.11.22 

Raport de 
aprobare 

(509/R din 
14.10.22) 



 

3 PLx 426/2022 
Proiect de Lege pentru modificarea 
art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetăţeniei 
române nr.21/1991 

Completarea art.8 alin.(1) din Legea cetăţeniei 
române nr.21/1991, astfel încât sa se permită 
persoanei căsătorite cu un cetăţean român şi care 
convieţuieşte în străinătate cu acesta de cel puţin 
10 ani de la încheierea căsătoriei, să solicite 
statului român dobândirea cetăţeniei române 

32 parlam. 15.11.22 

Raport de 
aprobare 

(518/R din 
16.10.22) 

4 PLx 277/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.53/2022 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – 
raport comun cu Comisia pentru 
buget 

Modificarea şi completarea Legii nr.129/2019, în 
sensul instituirii obligaţiei anumitor entităţi 
raportoare de a notifica Oficiul Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în 
termen de 15 zile de la data începerii, suspendării 
sau încetării activităţii care intră sub incidenţa 
dispoziţiilor actului normativ de bază 

Guvern 
7.09.22 
15.11.22 

Raport de 
aprobare 

(520/R din 
17.11.22) 

5 PLx 346/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2022 pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul străinilor – 
raport comu cu Comisia pentru 
muncă și Comisia pentru apărare 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014, 
în sensul creării posibilităţii de depunere a 
solicitărilor de eliberare a avizelor de 
angajare/detaşare la oricare dintre formaţiunile 
teritoriale pentru imigrări ale Inspectoratului 
General pentru Imigrări, modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.194/2002, în sensul 
extinderii termenului în care străinul poate 
solicita eliberarea vizei de lungă şedere pentru 
angajare în muncă, de la data obţinerii de către 
angajator, a avizului de angajare, de la 60 la 180 
de zile, precum şi al extinderii termenului de 
soluţionare de către Centrul Naţional de Vize a 
cererilor pentru eliberarea vizelor pentru 
angajare în muncă, de la 10 zile prevăzute în 
prezent, la 20 de zile 

Guvern 
21.06.22 
27.09.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare 

(522/R din 
17.10.22) 

6 PLx 605/2022 

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

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

62 parlam. 15.11.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare 
(479/RS din 

16.11.22) 



 

 
IX. Comisia pentru apărare 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1  PLx 553/2022 

Proiect de Lege privind protecţia 
sistemelor informatice ale autorităţilor 
şi instituţiilor publice în contextul 
invaziei declanşate de Federaţia Rusă 
împotriva Ucrainei – raport comun 
cu Comisia juridică și Comisia 
pentru tehnologia informației 

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 

Guvern 
25.10.22 
1.11.22 
8.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(508/R din 
14.11.22) 

2 PLx 
549/2019/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.143/2000 privind prevenirea 
și combaterea traficului și 
consumului ilicit de droguri, precum 
și a Legii nr.194/2011 privind 
combaterea operațiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte 
psihoactive, altele decât cele 
prevăzute de acte normative în 
vigoare – raport comun cu 
Comisia pentru sănătate și 
Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.143/2000, 
precum şi a Legii nr.194/2011, în sensul 
redefinirii noţiunilor de „substanţe aflate sub 
control naţional” şi de „droguri”, al majorării 
pedepselor pentru o parte dintre infracţiunile 
prevăzute în cuprinsul celor două acte normative, 
precum şi al incriminării deţinerii de produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără 
drept, în scop de consum propriu 

66 parlam. 
1.03.22 
7.10.22 
7.11.22 

Raport de 
aprobare 

(509/R din 
14.10.22) 

3 PLx 346/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2022 pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul străinilor 
– raport comu cu Comisia pentru 
muncă și Comisia juridică 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014, 
în sensul creării posibilităţii de depunere a 
solicitărilor de eliberare a avizelor de 
angajare/detaşare la oricare dintre formaţiunile 
teritoriale pentru imigrări ale Inspectoratului 
General pentru Imigrări, modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.194/2002, în sensul 
extinderii termenului în care străinul poate solicita 
eliberarea vizei de lungă şedere pentru angajare în 
muncă, de la data obţinerii de către angajator, a 
avizului de angajare, de la 60 la 180 de zile, 

Guvern 
21.06.22 
27.09.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare 

(522/R din 
17.10.22) 



 

 
X. Comisia pentru tehnologia informației 

 
XI. Comisia pentru turism 

      

precum şi al extinderii termenului de soluţionare 
de către Centrul Naţional de Vize a cererilor 
pentru eliberarea vizelor pentru angajare în 
muncă, de la 10 zile prevăzute în prezent, la 20 de 
zile 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1  PLx 553/2022 

Proiect de Lege privind 
protecţia sistemelor informatice 
ale autorităţilor şi instituţiilor 
publice în contextul invaziei 
declanşate de Federaţia Rusă 
împotriva Ucrainei – raport 
comun cu Comisia juridică și 
Comisia pentru apărare 

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 

Guvern 
25.10.22 
1.11.22 
8.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(508/R din 
14.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 573/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.120/2022 privind 
modificarea unor acte 
normative care 
reglementează programele 
de sprijin pentru zona 
montană – raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură 

Modificarea unor acte normative care reglementează 
programele de sprijin pentru zona montană. Proiectul vizează 
asigurarea securităţii alimentare prin susţinerea producătorilor 
autohtoni, dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil şi 
competitiv pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi asigurării 
unor condiţii de viaţă în mediul rural apropiate de cele din 
mediul urban, promovarea producţiei autohtone şi ecologice şi 
valorificarea produselor tradiţionale şi montane cu valoare 
adăugată, având în vedere necesitatea îndeplinirii obligaţiilor 
ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene 

Guvern 
8.11.22 
9.11.22 

Raport de 
aprobare  

(521/R din 
17.11.22) 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

Avem datoria să le oferim tuturor copiilor din România o copilărie fericită 
Stimate colege, 
Stimați colegi, 
România se confruntă cu o realitate tristă când vine vorba despre copii. Potrivit celor mai recente date, țara noastră are 

cei mai mulți copii din Uniunea Europeană expuși la sărăcie și excluziune socială. Aproape un sfert din copiii din Uniunea 
Europeană sunt expuși riscului de sărăcie și, implicit, de excluziune socială. Cea mai ridicată pondere a copiilor aflaţi în 
această situaţie o are România (41,5%), urmată de Spania la mare distanță (33,4%) şi Bulgaria (33%). 

Sărăcia în rândul copiilor rămâne o problemă gravă în România și este un fenomen care nu favorizează o societate 
durabilă, inclusivă și echitabilă. Sărăcia în timpul copilăriei poate avea repercursiuni și asupra vieții de adult. 

Avem datoria să le oferim tuturor copiilor din România o copilărie fericită.  
Ce înseamnă asta? 
O copilărie fericită este copilăria trăită în siguranță și pace, alături de familia ta. Fără sărăcie, violență și frică. Înseamnă 

părinții care știu să te asculte când ai un necaz și știu să te încurajeze, când obstacolul pare de netrecut.  
Copilăria fericită este atunci când ai timp și de școală, și de joacă, iar dreptul la educație îți este garantat și asigurat.  
Așa, cu bunătate, căldură și șanse egale de dezvoltare, cresc, învață și se formează oamenii onești, cu suflet bun, 

oamenii fericiți. Și acești oameni, la rândul lor, vor avea copii fericiți. 
Aceeași atenție, afecțiune și dragoste pe care o primesc copiii în cadrul familiilor trebuie să o resimtă și copilașii aflați 

în centrele de plasament. Ei au dreptul la oportunități egale cu ceilalți copii, au dreptul la o viață mai bună, la perspectiva unui 
viitor mai luminos. 

Cred că trebuie sporit considerabil nivelul investițiilor naţionale în domeniul protecţiei sociale și al sprijinirii eforturilor 
statului de a urmări și a monitoriza progresele înregistrate în vederea reducerii sărăciei. 

Trebuie să întârim politicile care pot contribui la reducerea sărăciei în rândul copiilor şi aici mă refer la politica de 
coeziune, care să ne ajute să eliminăm diferenţele de dezvoltare între urban şi rural, între zonele dezvoltate şi mai puţin 
dezvoltate.  

Este în interesul pe termen lung al fiecărui stat să investească în copii și în protecția socială ce ține cont de 
particularitățile lor, pentru a preveni, gestiona și depăși sărăcia care le amenință bunăstarea.  

Toţi copiii au dreptul la un nivel de trai care să le asigure dezvoltarea deplină. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
Reglementarea unui preț corect la energia electrică, un pas important spre predictibilitatea bugetară a fiecărui roman 

 
PSD susține în cadrul coaliției de guvernare reglementarea prețului energiei, astfel încât acesta să fie sustenabil atât 

pentru populaţie, cât şi pentru economie.  
Fluctuațiile actuale ale prețurilor sunt deranjante pentru agenții economici, deoarece companiile nu pot avea 

predictibilitate, în sensul că nu își pot elabora planuri de afaceri nici măcar pentru o perioadă scurtă de timp, din cauza 
instabilității pieței.  

Este evident că, în lipsa unor informații cât mai apropiate de adevăr, afacerile agenților economici sunt afectate, atât pe 
termen mediu, cât și pe termen lung.  
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În aceste condiții, în accepțiunea PSD, avem nevoie de o reglementare cel puțin parțială, dacă nu totală, a prețurilor la 
energia electrică. Suntem pentru adoptarea unei decizii corecte în acest sens, prin impunerea unui preț sustenabil şi previzibil, 
deoarece o măsură clară va influența determinant inclusiv construirea bugetului de stat pentru anul viitor. 

Partidul Social Democrat apreciază că nici un român nu trebuie să achite facturi exorbitante, iar pentru categoriile 
vulnerabile ale populației, acestea trebuie compensate. De asemenea, propunerea de reglementare a preţurilor la energia 
electrică va conduce la apariția unor beneficii suplimentare pentru oameni și economie, pe lângă cele deja acordate de Guvern. 

Implementarea acestei măsuri va aduce țării noastre suma de 2,2 miliarde de euro, pentru compensarea facturilor la 
energie. Întârzirea reglementării va avea ca efect nedorit neutilizarea și pierderea fondurilor europene alocate României în 
acest sens. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Veniturile pensionarilor cu pensii mici trebuie să crească 
Stimaţi colegi, 
România, ca și alte țări din lume, traversează o perioadă plină de provocări, iar inflația se află la un nivel foarte mare. 

Deși prognoza pentru inflație a fost revizuită de BNR la aproximativ 16%, trebuie subliniat că inflația pentru persoanele cu 
venituri mici este mult mai mare.  

Există creșteri importante la produsele de bază și la facturile pentru utilități, ceea ce afectează în mod disproporționat 
puterea de cumpărare a românilor cu venituri mai mici. 

De aceea, PSD consideră necesară o majorare diferențiată a pensiilor în anul 2023, astfel încât seniorii cu pensii mici să 
fie protejați. Modelul propus de PSD pentru creșterea diferențiată a veniturilor pensionarilor este echitabil și nu contravine 
Constituției. Având în vedere că unii lideri politici care s-au exprimat public pe subiectul pensiilor nu au înțeles propunerea 
social-democrată privind creșterea veniturilor pensionarilor în anul 2023 țin să subliniez următoarele aspecte: 

1. PSD este de acord cu o creștere de până la 15% a sumelor alocate în total, în 2023, pentru pensionari. Însă distribuirea 
acestor bani suplimentari trebuie să se facă diferențiat, astfel încât cei cu venituri mici să beneficieze de creșteri mai mari, 
întrucât aceștia sunt afectați mai puternic de creșterea prețurilor. În acest context economic foarte dificil, este absolut revoltător 
ca pensiile speciale să crească cu 15% cum s-ar întâmpla pe modelul PNL. PSD nu poate fi acord cu acest lucru! Sumele 
disponibile în buget trebuie folosite în primul rând pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici. 

2. Propunerea PSD de a crește diferențiat veniturile pensionarilor nu contravine Constituției, pentru că nu implică 
majorări diferite ale punctului de pensie. Nu trebuie confundată creșterea punctului de pensie cu creșterea veniturilor 
pensionarilor! Creșterea diferențiată a veniturilor se realizează prin măsuri de sprijin acordate doar pensionarilor cu venituri 
mici, în plus față majorarea punctului de pensie cu un procent egal pentru toți pensionarii. 

3. În actualul context economic, o majorare nediferențiată veniturilor pensionarilor ar fi profund inechitabilă PSD nu 
poate fi de acord ca la o pensie specială de 18.000 de lei să se acorde o sumă suplimentară de 10 ori mai mare decât la o pensie 
medie de 1.800 de lei. 

4. Decidenții trebuie să țină cont că inflația se resimte mai puternic la pensionarii cu venituri mici, în cazul cărora 
alimentele și medicamentele au o pondere mai mare în totalul cheltuielilor. Așadar, în perioade de criză economică, pe lângă 
principiul contributivității, conform căruia fiecare primește după cum a contribuit, trebuie să ținem cont și de principiul 
solidarității sociale, care prevede ca cei vulnerabili să fie sprijiniți mai mult. 

Având în vedere toate aceste aspecte este evident că veniturile pensionarilor cu pensii mici trebuie să crească mai mult, 
iar acest lucru se poate face fără încălcarea Constituției. De asemenea, PSD va promova întotdeauna principiul solidarității 
sociale, mai ales în situații de criză. 

Astfel, PSD va lupta pentru creșterea veniturilor pensionarilor cu pensii mici.  
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
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Cardul european de sănătate, un instrument gratuit pentru asigurarea sănătății optime  
a fiecărui român care se deplasează în Europa 

 
Românii au dreptul la un sistem de sănătate riguros, corect şi predictibil, cu servicii prompte şi de calitate, și atunci când 

călătoresc în străinătate, atât în vacanțe, cât și în interes de serviciu. În acest context, utilizarea cardului european de sănătate 
are efecte benefice, pe termen mediu şi lung, pentru toţi beneficiarii sistemului public de sănătate.  

De-a lungul timpului, au fost numeroase cazuri în care românii aflați dincolo de granițele țării au avut serioase probleme 
de sănătate și, în lipsa acestui instrument, au fost nevoiți să achite sume imense de bani pentru a se însănătoși, sau, mai rău, nu 
s-au putut trata din cauză că nu au dispus de banii necesari. 

Cardul european de sănătate este absolut necesar conaționalilor noștri care se deplasează, în scop personal sau 
profesional, în țările de pe continent. Apreciez că, pentru reușita oricărei călătorii, este esențial ca oamenii să fie asigurați că 
totul va fi sub control, mai ales acum, în perioada pandemiei și a apariției a tot felul de noi virusuri și afecțiuni necunoscute.  

Consider remarcabil că a sporit exponențial informarea românilor asupra a ceea ce au de făcut în vederea unei vacanțe, a 
unei călătorii sau vizite de lucru fără probleme în străinătate. Astfel, peste 230.000 de români au solicitat în prima parte a 
acestui an cardul european de sănătate. Acesta este pus la dispoziție, în mod gratuit, de către Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, în scopul asigurării serviciilor medicale peste hotare. 

Este foarte important ca românii să știe că obținerea cardului european de sănătate este relativ simplă, fiind nevoie doar 
de solicitarea documentului de la Casa județeană de sănătate aferentă domiciulului solicitantului. În prezent, cererile se pot 
depune și online, doar prin încărcarea în sistem a unei cereri și a cărții de identitate. De asemenea, o altă modalitate este prin 
accesarea site-ului cardeuropean.ro, unde sunt prezentate informații detaliate. Cardul este eliberat în șapte zile lucrătoare și are 
un termen de valabilitate de doi ani. 

Prin folosirea cardului european de sănătate sunt asigurate servicii de urgență nu doar în toate țările din Uniunea 
Europeană, ci și în Marea Britanie și Elveția.  

În opinia mea, acest card european este extrem de util tuturor românilor care se deplasează în străinătate, indiferent de 
motivul călătoriilor. Trăim într-o lume în continuă mișcare, cu diferite schimbări bruște pe toate palierele, cu războaie, atentate 
și calamități, astfel încât garanția unor intervenții prompte și de calitate în caz de urgențe medicale este un argument 
extraordinar pentru păstrarea stării de sănătate optime a fiecăruia. 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
Declarație politică 

Stimate doamne și stimați domni deputați, 
Dragi colegi, 
De câteva zile tot aud în spațiul public, mai ales din zona colegilor de la PNL, că propunerea PSD de creștere 

diferențiată a veniturilor pensionarilor ar fi neconstituțională și chiar inechitabilă. De aceea cred că trebuie să am această 
intervenție pentru a clarifica lucrurile pentru cei care nu au înțeles ceea ce propune PSD.  

Avem pe de o parte propunerea PNL pentru o creștere cu 15% a punctului de pensie. Asta înseamnă că și cel cu pensia 
medie de 1.800 de lei, și cel cu pensia uriașă de 18.000 de lei va benefica de aceeași creștere procentuală.  

În termeni reali, cei cu pensia uriașă vor avea o creștere uriașă de 2.700 de lei, aproximativ 540 de euro în plus, în 
buzunar. Doar creșterea e mult mai mare decât pensia medie din România. În total, cu această creștere, pe care PNL vrea să i-o 
dea cu mare generozitate, cel cu pensie deja mare va depăși 20.000 lei pe lună.  

În schimb, cel cu pensia medie, care are acum 1.800 de lei, va primi în plus de zece ori mai puțin, adică doar 270 de lei. 
Deci cel care abia face față inflației, primește de 10 ori mai puțin decât cel care deja este foarte îndestulat și nu mai are pe ce să 
cheltuie banii. Asta e justiția socială pe care ne-o propun colegii de la PNL.  

PSD a spus cât se poate de clar că suntem de acord cu o majorare cu 15% a banilor alocați pensionarilor. Însă 
distribuirea acestui surplus trebuie să se facă diferențiat, astfel încât cei care o duc mai greu să fie sprijiniți într-o măsură mai 
mare, iar cei care deja o duc foarte bine să primească și ei un plus, dar nu la fel de mare.  

La această propunere a PSD, unii colegi au spus că e neconstituțională și că ar fi și inechitabilă susținând că cei care au 
contribuit mai mult au dreptul să primească mai mult. 

Cei care spun asta fac o gravă confuzie între pensie și venituri. Ei nu înțeleg că una e să crești diferențiat punctul de 
pensie, ceea ce ar fi într-adevăr neconstituțional și cu totul altceva înseamnă să crești diferențiat veniturile pensionarilor. Prin 
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venituri se înțelege nu doar pensia propriu-zisă, ci și alți bani primiți de acești pensionari fie sub formă de vouchere, fie sub 
diverse alte forme și măsuri de sprijin.  

Așadar, soluția PSD este de a crește diferențiat veniturile pensionarilor, nu punctul de pensie, cum greșit s-a înțeles de 
unii. Asta înseamnă că în același buget de +15% pentru 2023, putem crește punctul de pensie cu o valoare mai mică, dar egală 
pentru toți, iar diferența rămasă o putem distribui sub forma unor programe de sprijin către pensionarii cu venituri mici, cum 
am făcut și anul acesta.  

Astfel, pensiile mici pot crește cu 20% sau chiar 30%, dacă acceptăm ca cei bogați să se mulțumească cu o creștere mai 
mică de 15%. Așa ar fi echitabil în această perioadă dificilă. 

Știu cealaltă acuză a unor politicieni care spun că o astfel de majorare diferențiată ar fi inechitabilă, pentru că cei care au 
contribuit mai mult merită mai mult. Da, stimați colegi, acesta e principiul contributivității. Dar dincolo de a fi riguroși în 
aplicarea acestui principiu ar trebui să fim puțin și oameni, să încercăm să ne punem și în locul celor cu venituri mici. Nu 
putem spune pur și simplu că nu ne pasă. Gândiți-vâ ce poate face un pensionar cu 1.500 de lei în această perioadă cu creșteri 
explozive, mai ales la alimente și la utilități. Chiar nu mai suntem oameni? Aplicăm la sânge principiul contributivității fără să 
ne pese de cei care ar putea fi puși în situația absolut dureroasă de a alege între medicamente și alimente? Nu am spus că nu ne 
mai întoarcem la acea epocă, în care frigiderul pensionarilor rămânea gol, pentru a putea plăti rețeta primită de la medic?  

Ca să revenim la exemplul nostru, cheltuielile cu alimentele, medicamentele și utilitățile reprezintă în cel mai bun caz 
100% din veniturilor pensionarilor cu pensie mică. Pentru cei cu pensii mari, aceste cheltuieli abia ating 10% din venituri. Vi 
se pare echitabil? Eu zic că nu! 

Eu spun, stimați colegi, că în această perioadă cu creșteri mari de prețuri mai ales la produsele de bază, de care ai nevoie 
pentru a putea trăi, trebuie să fim puțin și solidari, nu doar să aplicăm la sânge anumite principii. Solidaritate înseamnă să oferi 
un sprijin mai mare pentru pensionarii cu venituri mici, care abia fac față pentru a-și ține traiul de zi cu zi, și a așa plin de 
restrângeri și de frustrări. 

Deci haideți să fim buni creștini, să ne gândim și la aproapele nostru care nu a avut aceeași șansă în viață ca cel care o 
duce bine. Nu mă refer aici la leneși sau la chiulangii. Ei nu primesc nimic dacă nu au contribuit măcar stagiul minim de 
cotizare. Mă refer aici la cei care au muncit din greu, pe câmp, în fabrici, pe șantiere. La cei care au muncit cinstit și care 
merită măcar un trai decent la bătrânețe.  

Susțineți deci propunerea PSD pentru o creștere diferențiată - atenție! - a veniturilor pensionarilor, nu a punctului de 
pensie.  

Vă mulțumesc.         Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
Viitorul UE nu este politică electorală locală! 

Stimați colegi parlamentari, 
Cuvintele următoare nu sunt adresate doar social-democraților suedezi, ci tuturor politicienilor din Europa care înțeleg 

sintagma universală „United we stand, divided we fall!” 
Ceea ce este cu adevărat trist este că viitorul Uniunii Europene pare să stea „la mâna” orgoliilor unor partide politice cu 

interese electorale mici și vremelnice. 
Recent am explicat mecanismele subtile din politica internă a Țărilor de Jos (Olanda) din care a rezultat rezoluția-

recomandare ca guvernul olandez să respingă aderarea noastră la Schengen. Zilele acestea apar semnale din partea unor partide 
din Suedia. Dacă la extremiștii de dreapta ne așteptam să aibă poziții aiuritoare, „surpriza” a venit din partea social-
democraților suedezi. Mai ales că în urmă cu puțin timp conducerea lor îl asigura pe președintele PSD Marcel Ciolacu de 
sprijinul pentru țara noastră. 

Politica nu este balet, ci lupta pentru putere și influență. Acesta este și motivul pentru care social democrații suedezi 
transmit astfel de mesaje. Au nevoie să arate că fac „jocurile” pe scena lor politică și „joacă” cartea „străinilor care ne vin în 
case” la concurență cu extrema dreapta. Nu este treaba mea, dar cred sincer că este o carte politică sinucigașă electoral pentru 
ei. Ceea ce mă preocupă mai mult decât jocurile politice locale din țările UE este că aceste „hărțuieli” partinice pun în pericol 
structura întregii Uniuni. Mult mai mult decât își imaginează ei... 

Europa este puternică doar unită. Cu interese comune (economice, sociale, militare, ideologice) care să aducă 
prosperitate cetățenilor europeni. Ca și într-o familie însă, când fiecare frate începe să își rupă din averea întregii familii câte o 
bucată și își pune garduri peste garduri, familia se destramă. Cum își imaginează suedezii și olandezii (poate și alții, cine mai 
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știe?) că se vor simți românii și bulgarii dacă vor fi respinși deși au toate drepturile la liberă circulație în UE? Onorați sau 
trădați? Privilegiați sau tratați cu dublă măsură? Se vor simți mai europeni sau izgoniți? 

Aderarea României și a Bulgariei la Spațiul Schengen nu este o „invenție” sau un „moft”; accederea în Schengen este un 
drept stipulat în tratatele de aderare la UE care ar trebui să fie aplicat imediat ce țările respective au îndeplinit condițiile 
tehnice. România le îndeplinește din 2011. 

Unii occidentali poate nu realizează cât de important a devenit Estul Europei. Și nu doar acum, cu războiul din Ucraina, 
dar în ultimii zece ani. Când economia occidentală stagna sau era în recesiune, România avea creștere economică. După o 
pandemie virală, România a ieșit cu creștere economică de 6% în timp ce prognozele optimiste ne dădeau cu doar 2,4%. Estul 
Europei are talentul, motivația și forța de a împinge Europa mult mai departe decât ar putea toate țările singure. Însă, românii 
și bulgarii nu pot fi luați „de-a gata”! 

Libera circulație este un principiu fundamental al Uniunii Europene pe care noi l-am acceptat la pachet cu toate 
obligațiile și îndatoririle asumate la aderare. Și nu ne dorim decât echitate. 

Niciodată viitorul nu s-a construit cu interese și gândire pe termen scurt. Social democrația ne obligă la viziune, la a 
privi în viitor. Altfel, nu vom rămâne decât cu gustul amar la ceea ce ar fi putut fi Uniunea Europeană dacă... 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Silviu-Nicu Macovei 
*** 

PSD este întotdeauna de partea oamenilor! 
Stimați colegi,  
Există partide pentru care cuvinte precum piața, companie sau profit reprezintă profesiunea de credință și focusul 

activităților politice pe care le întreprind. Așa cum observați, din vocabularul lor principal lipsește cuvântul oamenii! Aceste 
partide se revendică întotdeauna ca fiind de dreapta.   

Și mai există partide, precum Partidul Social Democrat, pentru care cetățenii - cei mulți, cum li se spune, oamenii care 
muncesc de dimineața până seara, uneori și în două locuri - reprezintă singura lor rațiune de a fi. Din acest motiv, sunt mândru 
că fac parte din PSD, singurul partid care pune înainte de orice interesele legitime ale românilor! 

Ce a contat pentru guvernul de dreapta în pandemie? Oamenii? Cu siguranță nu! A contat să achiziționeze zeci de 
milioane de vaccinuri despre care știau că vor rămâne nefolosite și se vor strica, doar pentru a burduși, din sărăcia noastră, 
conturile unor corporații străine. A trebuit să vină un ministru PSD la Sănătate pentru a opri această aberație. 

Ce a contat pentru guvernul alianței de dreapta când a forțat așa zisa liberalizare a pieței de energie? Oamenii? Evident 
că nu! Tot ce i-a interesat a fost să dea unora ocazia de a realiza profituri nesimțite, pe spinarea oamenilor muncitori și de a 
crește artificial prețurile. A fost nevoie de presiuni și eforturi susținute în Coaliție, din partea PSD, pentru a-i convinge pe cei 
de la PNL să treacă, totuși, cumva, de partea românilor afectați. 

Ce a contat când dreapta a negociat, vorba vine, condițiile asumate, sau impuse țării noastre prin PNRR? A contat 
agricultura văduvită, tot de ei, de irigații? Sau au contat firmele la care, caz unic, le-au dat bani cu dedicație în însuși textul 
Planului? Sau au contat contractele de consultanță ulterioară pe care și le-au aranjat pentru ei și ai lor?  Au contat pensionarii 
pe care voiau să îi țină zeci de ani cu pensiile blocate la cel mai josnic nivel? Pe cei de dreapta nu i-a interesat așa ceva! A fost 
nevoie să vină un ministru PSD la Muncă pentru a arăta că un guvern poate și trebuie să fie de partea celor mulți, sau 
năpăstuiți și că, dacă se vrea, așa cum PSD a vrut, orice se poate schimba sau renegocia dacă este pentru binele părinților sau al 
bunicilor noștri! 

Ce a contat pentru cei de dreapta când PSD cerea, legitim, corect și realist, creșterea pensiilor? Din păcate, nu oamenii, 
altfel nu s-ar fi opus. Iar acum, după ce luni de zile s-au împotrivit ideii, tot ei vin și jonglează cu procentele, într-un dispreț 
total pentru bieții pensionari care nu mai știu încotro să se uite, când totul, dacă PSD era ascultat, putea fi clarificat și stabilit 
de luni de zile, spre binele oamenilor și nu al vreunui partid.   

Din toate aceste motive, reiese clar că România are mare nevoie de PSD la guvernare într-o perioadă de crize suprapuse! 
Din toate aceste motive, românii văd și știu că reprezentăm singurul partid pentru care ei, românii, sunt singurii care contează. 
Din toate aceste motive, sunt mândru de eforturile dar și de rezultatele obținute de PSD pentru oameni.  

Vă mulțumesc pentru atenție!     
Deputat 

Ioan Mang 
*** 
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Populismele ieftine și intervențiile brutale în mecanismele pieței, total incompatibile cu PSD 
Dragi colegi, 
PSD, partidul pe care îl reprezint în Parlamentul României, a guvernat întotdeauna în folosul tuturor românilor, și nu 

doar în favoarea anumitor clase sociale, spre deosebire de celelalte formațiuni politice, care au deținut, în mod succesiv, 
puterea. Iar performanțele pe care le-am impus prin cele mai potrivite decizii politice, de-a lungul timpului, nu doar că ne 
recomandă în continuare în fața societății, ci se constituie și în experiența necesară pentru depășirea efectele atât de grele ale 
crizelor actuale. Trebuie să vă reamintesc că, din băncile opoziției, PSD a avut cele mai eficiente soluții și pentru depășirea 
crizei financiare care a debutat în 2008.  

Alături de PNL la guvernare, în acest moment, din nou PSD face uz de toate metodele pentru a diminua, în cel mai 
responsabil mod, declinul economiei și chiar redresarea acesteia. Și nu este vorba doar de răspunsurile noastre la gama de 
probleme dificile, contemporane, ci și de banii sub formă de investiții care vor fi injectați în economie.  

Din fericire, vom avea la dispoziție, pentru anul viitor, cel mai mare buget de investiții din ultimii 32 de ani. Din 
nefericire, deja se prefigurează pe linia orizontului politic comun cu partenerii noștri de guvernare o serie de tendințe populiste. 
Să glisezi dincolo de linia care face demarcarea clară dintre nevoile stringente ale populației, ce trebuie rezolvate cât mai rapid 
și echitabil, și diversele orgolii sau interese pentru polarizarea capitalului electoral chiar și când nu este timp pentru așa ceva 
denotă un oarecare diletantism și oportunism. Iar antidotul PSD pentru acest populism indezirabil și inutil îl constituie evitarea 
oricărui război al orgoliilor și al intereselor politice în favoarea seriozității și a stabilității bugetare. Consider că este necesar să 
ne comportăm rațional și să fim, concomitent, aproape de toți românii, dovedind deschidere și cinste la împărțirea banilor 
publici.   

Deciziile luate în viteză, populismul de dragul unor voturi iluzorii, intervenția brutală în mecanismele pieței sunt 
principalele capcane în care unii dintre partenerii noștri de guvernare pot cădea. Tocmai de aceea nu trebuie abordat bugetul în 
mod populist. Ci trebuie edificat pe noile coordonate politice grație cărora am reușit și am dezamorsat cu grijă sporită și chiar 
și cu succes efectele generate de piața liberă din energie, pe care dreapta a cultivat-o o perioadă mult prea îndelungată și care 
nu s-a soldat cu rezultate în favoarea poporului. Iar în acest moment este imperios necesar ca eforturile noastre, ale celor de la 
PSD, pentru redimensionarea obiectivelor de țară să se concentreze, în continuare, în jurul intereselor naționale. România are 
resurse și trebuie să învățăm să le administrăm cum trebuie în favoarea noastră. Acum este momentul să urmăm și trendurile 
externe de redeschidere a minelor și să nu lăsăm energia la mâna unora care urmăresc doar profitul cu orice preț, chiar în 
detrimentul întregii noastre societăți. Mai mult, trebuie să investim în dezvoltarea de noi capacități de producție a energiei. 

PSD își dorește să pună pe agenda coaliției diverse noi măsuri vitale pentru toate zonele decizionale, mai ales că 
investițiile în energie, dar și în alte domenii strategice au înregistrat unele decalaje, iar birocrația sufocă, de multe ori, și unele 
plasări de capitaluri, iar cele care trec de acest catalizator nociv ajung să se deruleze prea încet pentru viteza evoluției 
societății. 

O veste deosebit de bună o reprezintă și oportunitatea oferită de către Planul Național de Redresare și Reziliență prin ale 
cărui jaloanele asumate vom putea depăși decalajele de implementare a anumitor reforme importante.  

Iar PSD se angajează ca România să facă pași și mai apăsați ca să ajungă la stadiul calității vieții din statele dezvoltate 
ale Europei. Noi, social-democrații, suntem conștienți că pentru a atinge acest deziderat, țara noastră are nevoie de un mediu 
de afaceri viabil, stabil și predictibil. Tocmai din acest raționament fundamental, vom aloca și mai mulți bani pentru investiții.  

Pachetul de măsuri „Sprijin pentru România” prevede că 60% din fonduri sunt destinate investițiilor în economie și 
sprijinirea locurilor de muncă. Tot din registrul măsurilor concrete ale PSD pentru menținerea unui nivel de trai decent al 
românilor face parte și dislocarea a aproximativ 90 miliarde de euro, în speță 10 miliarde de euro încă disponibile din perioada 
de programare 2014-2020 care ia sfârșit anul viitor, plus alte 80 miliarde de euro care provin din PNRR și din perioada de 
programare 2021-2027. Per total, toate aceste sume destinate susținerii investițiilor reprezintă cel mai pertinent și eficient 
răspuns pentru succesiunea crizelor pe care le traversăm în prezent. La fel și dimensionarea echitabilă a bugetului de stat atât 
pentru pensii, cât și pentru alte cheltuieli. Cu astfel de soluții fezabile ale PSD, este evident că vom avea un buget care va pune 
pe primul loc românii copleșiți de aceste crize multiple. 

Noi avem răspunsurile cele mai rezonabile pentru fiecare român în parte pentru diminuarea efectelor nocive ale crizelor 
atât pentru viitorul apropiat, cât și pentru un orizont de timp larg! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 
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Toleranța, factor fundamental al păcii, democrației și consolidării statului de drept 
 
Prin Rezoluţia 51/95 din anul 1996, Adunarea Generală a ONU invită statele membre să celebreze în fiecare an, la 16 

noiembrie, Ziua Internaţională a Toleranţei.  La 16 noiembrie 1995, statele membre ale UNESCO au adoptat, în cadrul 
Conferinţei generale de la Paris, „Declaraţia principiilor toleranţei”, care defineşte termenul de toleranţă ca fiind respectul, 
acceptarea şi aprecierea diversităţii şi bogăţiei culturale, precum și a modalităţilor de exprimare a calităţii fiinţei umane. 

Marcarea Zilei Internaţionale a Toleranţei are menirea să reamintească omenirii că intoleranţa este generatoare de 
violenţă şi, totodată, îndeamnă comunităţile să trăiască în pace şi respect. 

Toleranța este încurajată prin cunoașterea, deschiderea spiritului, comunicare și libertatea gândirii, conștiinței și 
credinței. Toleranța este armonia în diferențe, ea nefiind doar o obligație de ordin etic, ci o necesitate politică și juridică. 
Toleranța este o virtute care face posibilă pacea și contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii. 

Toleranța nu este nici concesie, nici condescendență, ori indulgență, este, mai ales, o atitudine activă generată de 
recunoașterea drepturilor universale ale persoanei umane și libertăților fundamentale ale altora. În nici într-un caz, toleranța nu 
poate fi invocată pentru a justifica violarea acestor valori fundamentale. Toleranța trebuie să fie practicată de către toată lumea, 
respectiv indivizi, grupuri și state. 

Toleranța este responsabilitatea care susține drepturile omului, pluralismul (inclusiv, pluralismul cultural), democrația și 
statul de drept. Ea implică respingerea dogmatismului și absolutismului și confirmă normele enunțate în instrumentele 
internaționale cu privire la drepturile omului. 

În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranța nu înseamnă nici a tolera nedreptatea socială, nici 
a renunța la propriile convingeri, nici a face concesii în această privință. Ea semnifică acceptarea faptului că ființele umane, 
care se caracterizează natural prin diversitatea aspectului lor fizic, prin situația lor, felul de exprimare, comportamentele și 
valorile lor, au dreptul de a trăi în pace și de a fi ceea ce sunt. 

Toleranţa este un principiu de bază al democraţiei în societăţile multietnice şi multiculturale. Cu toate acestea, 
intoleranţa continuă să afecteze vieţile a milioane de oameni din întreaga lume. Intoleranţa poate lua forma marginalizării 
grupurilor vulnerabile şi excluderii acestora din orice fel de participare la viaţa socială şi politică.  

Educaţia este mijlocul cel mai eficient pentru prevenirea intoleranţei. În centrul tuturor eforturilor de promovare a 
toleranţei trebuie să fie dialogul, atât dintre indivizi, cât şi dintre diferite culturi şi civilizaţii. În lipsa dialogului, diversitatea 
culturală este pusă în pericol. Cred că suntem obligați să învăţăm să ne respectăm şi să recunoaştem drepturile şi convingerile 
altora. 

Toleranța este responsabilitatea de a susţine drepturile şi libertăţile esențiale ale omului, democraţia şi statul de drept. 
Este cel mai puternic fundament pentru pace și reconciliere, un principiu de bază al dezvoltării durabile ce asigură 
supravieţuirea societăţilor. 

Suntem la nivel global într-o perioadă de schimbări majore, rapide şi de multe ori năucitoare, mai ales din cauza 
războiului din Ucraina. În acest context, toleranța trebuie să ne călăuzească pe un drum comun, cel al solidarității și în spiritul 
unui viitor predictibil. 

Susțin toleranţa ca o condiţie esenţială a păcii și democraţiei și sunt sigură că este necesară și pe scena politică 
autohtonă.  

Deputat 
Rodica Nassar 

*** 
Planul Naţional Strategic a fost transmis Comisiei Europene! 

Stimaţi colegi,  
Declaraţia mea politică se numește ”Planul Naţional Strategic a fost transmis Comisiei Europene" și se referă la forma 

finală a PNS transmisă către Comisia Europeană de către ministrul PSD al Agriculturii Petre Daea. Chiar dacă au existat 
întârzieri în privinţa Planului Naţional Strategic al României, din cauza fostului ministru de dreapta Adrian Oros, odată cu 
intrarea PSD la guvernare şi preluarea Ministerului Agriculturii s-a reuşit recuperarea întârzierilor. 

Ministerul Agriculturii a purtat numeroase negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene, în vederea clarificării tuturor 
observaţiilor formulate de experţi europeni şi astfel s-a reuşit transmiterea Planului Naţional Strategic pentru aprobarea finală. 

Ministrul PSD al Agriculturii a avut un dialog continuu cu fermierii şi cu structurile asociative din domeniu, pentru a 
realiza cel mai important document pentru agricultura şi dezvoltarea rurală din România. Acest document prevede obiectivele 
clare pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare şi a satului românesc.  
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Astfel, subvenţiile pe unitatea de suprafaţă şi pe cap de animal, sumele destinate investiţiilor în irigaţii, independenţa 
energetică, dotarea cu tehnică agricolă şi industria alimentară vor contribui la creşterea şi diversificarea producţiei în vederea 
asigurării hranei, creşterea veniturilor şi reducerea impactului negativ asupra mediului. 

În vederea realizării acestor obiective, Planul Naţional Strategic 2023-2027, aduce agriculturii româneşti 15,8 miliarde 
de euro. Planul prevede circa 6 miliarde de euro pentru investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală, 9,78 miliarde de euro 
pentru acordarea subvenţiilor în agricultură şi 151,7 milioane euro pentru măsuri de piaţă. 

Pentru Partidul Social Democrat şi ministrul Petre Daea domeniul agricol este prioritar. Deja se lucrează la actele 
normative pentru realizarea cadrului legislativ şi a softului necesar accesării sumelor prevăzute pentru fiecare an din Planul 
Strategic Naţional 2023-2027. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Nicu Niță 

*** 
Revolta muncitorilor brașoveni din 15 noiembrie 1987 

Stimați colegi, 
Există în viața unui popor momente unice prin care se marchează prezența dinamică a actorilor sociali implicați în 

transformarea societății. Deși, istoria a depins mereu de participarea lor, eroii n-au fost suficient de impozanți încât să confere 
prin simpla lor invocare, întreaga dimensiune a temporalității de referință. O astfel de situație comportă evocarea muncitorilor 
brașoveni care la 15 noiembrie 1987 au prefațat prin revolta lor anticomunistă evenimentele din decembrie 1989. Acești 
veritabili exponenți ai nemulțumirii generate de dictatura comunistă a lui Nicolae Ceaușescu, merită a fi recuperați din filele 
trecutului și curajul lor necesită raportare perpetuă. 

În acea zi de duminică, erau planificate simulacrele de alegeri pentru deputații Marii Adunări Naționale. Muncitorii de 
la uzina de autocamioane ,,Steagul Roșu” au încetat lucrul, în mod spontan, ca expresie a faptului că salariile nu le fuseseră 
plătite. Starea de agitație și protestele s-au amplificat, iar în jurul orei 8, patru mii de muncitori erau adunați la porțile acestei 
unități. Sub impulsul unor lideri ad-hoc s-a luat decizia de a se îndrepta cu toții spre sediul Comitetului județean al P.C.R. spre 
a-și expune doleanțele. Coloana care pleacă efectiv în acest loc va număra doar 400 de protestatari, dovada a faptului că frica 
și teroarea erau omniprezente în societatea românească. Revendicările sociale cum ar fi „Vrem mâncare și căldură”, „Vrem 
lumină și căldură“ și „Pâine fără cartelă” au fost însoțite de intonarea imnului „Desteaptă-te române”. În centrul orașului s-a 
creat joncțiunea cu grupuri de mii de oameni veniți de la Fabrica Tractorul Brașov, fabrica Hidromecanica, elevi, studenți. 
Protestul devine politic, scandările „Jos Ceaușescu, Jos comunismul” fiind repetate din mii de piepturi. Clădirea Comitetului 
Județean de Partid și sediul primăriei au fost luate cu asalt. Portretele Ceaușeștilor au fost aruncate în stradă. Au fost distruse 
mobilierul, aparatura, s-au spart geamuri, iar membrii nomenclaturii au fost agresați. Un foc uriaș a fost aprins cu documentele 
de partid și cu înregistrările de propagandă ale regimului comunist. Represiunea nu s-a lăsat așteptată, si până seara forțele de 
Securitate și Armata au împrăștiat prin forță revolta. Arestările a 61 de persoane și condamnarea lor pentru „ultraj contra 
bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice” reflectă parțial represiunea reală. 

Stimați colegi, actele de curaj ale muncitorilor brașoveni sunt un reper al rezistenței romanești în fata ororilor provocate 
de regimul comunist. Din păcate ele sunt amintite din ce în ce mai rar, accentuându-se cumva starea de apatie generalizată care 
este mai confortabil de gestionat de orice guvernare. Recursul la istorie este însă inerent oricărei societăți care se vrea a fi 
funcțională. Lecțiile trecutului trebuie învățate spre a corecta derapajele prezentului. Nemulțumirile sociale sunt încă actuale 
pe fondul general al contextului geopolitic, al fricilor generalizate și al nesiguranței induse de stări de lucruri neclare. Avem 
datoria de a omagia pe eroii din 15 noiembrie 1987 și de a reține din protestul lor nota comună a valorilor care trebuie apărate 
perpetuu Libertatea, Demnitatea, Prosperitatea. Fără aceste caracteristici transpuse real în viața de zi cu zi, discursul politic va 
fi anulat, iar eroii vor fi aruncați în neant.  

Vă mulțumesc.         Deputat 
Ana-Loredana Predescu 

*** 
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Cetăţile dacice din munţii Orăștiei îşi recapătă locul pe care îl merită 
 
Marcăm, azi, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România. Este momentul să ne reamintim ce mare 

responsablitate ne revine ca parlamentari de a păstra intactă moştenirea milenară, culturală, istorică şi spirituală a României. O 
tradiție spirituală bazată pe o dorință constantă de libertate și independență națională. 

Aș dori mai întâi să subliniez faptul că pe 2 decembrie se împlinesc 23 de ani de când Cetățile dacice din Munții 
Orăștiei au fost incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Acest demers a constituit de fapt baza pe care am reușit să 
construim ceea ce există acum.  

Și la început situația era cu adevărat foarte gravă. Toate cetățile dacice din Munții Orăștiei se confruntau cu probleme 
multiple: lipsa securității, structuri în ruină, ziduri dislocate, vandalism, urme de braconaj arheologic, căi de acces inadecvate 
sau în stare proastă, monumente acoperite de vegetație, lipsa controlului afluxului turistic, absența regulilor de vizitare, la care 
se adăuga lipsa activităților de cercetare, conservare și restaurare. 

Într-o primă etapă, de la sfârșitul anului 2012, Sarmizegetusa Regia a trecut în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara și rezultatele pozitive s-au văzut imediat. S-a înființat Administrația sitului istoric Sarmizegetusa Regia, a fost 
instituită paza și supravegherea permanentă, a fost instalată supraveghere video, a fost înființat un Consiliu Științific 
Consultativ, a fost elaborat și aplicat regulamentul de vizitare a sitului și multe alte măsuri administrative. Toate au dus la 
creșterea spectaculoasă a afluxului turistic, dar într-o atmosferă civilizată în care vestigiile nu au fost puse în pericol de a fi 
profanate sau distruse.  

Pornind de la acest exemplu, am dorit să extindem bunele practici și la celelalte cinci cetăți dacice: Bănița, Costești-
Blidaru, Costești-Cetățuie, Piatra Roșie și Căpâlna.Pentru conservarea lor, împreună cu parlamentarii social-democrați din 
Hunedoara, am promovat în legislativul României Legea nr.23 din 2020 privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii 
Orăştiei. 

Notabil este faptul că, după apariţia legii, Ministerul Afacerilor Interne cu sprijinul Jandarmeriei Române asigură 
măsurile de ordine publică pentru toate cetăţile dacice din Munţii Orăştiei.  

Promulgarea legii a permis de asemenea progrese imediate şi pe alte direcţii. Consiliul Judeţean Hunedoara cu sprijinul 
direct al preşedintelui Laurenţiu Nistor şi cu aportul Direcţiei Generale de administrare monumente şi promovare turistică a 
judeţului Hunedoara au început procedurile de preluare în administrare a siturilor Costeşti-Blidaru, Costeşti-Cetăţuie, Piatra 
Roşie şi Băniţa. Au fost găsite de asemenea surse de finanţare locale sau prin fonduri europene pentru revigorarea şi 
economică a acestor obiective cultural-istorice. 

Astfel, la situl arheologic Sarmizegetusa Regia, Consiliul Judeţean Hunedoara a demarat un proiect de 2,2 milioane euro 
prin care se restaurează complet incinta fortificată. Peste jumătate din suma alocată provine din fonduri norvegiene 
nerambursabile. Tot Consiliul Judeţean Hunedoara a iniţiat la Sarmizegetusa Regia în cadrul proiectului „Capitala Daciei - 
muzeu viu al patrimoniului cultural european”, o campanie de cercetări arheologice. 

De asemenea, Consiliul Judeţean Hunedoara în parteneriat cu Primăria Municipiului Orăştie derulează un proiect ce are 
ca obiect înființarea Muzeului Civilizației Dacice. Proiectul are o valoare de peste 5 milioane euro, fiind finanțat din fonduri 
europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Nu a fost neglijată nici infrastructura rutieră din Ţinutul Orastiei care deserveşte monumentele dacice. Astfel că tot prin 
grija Consiliului Judeţean Hunedoara va fi modernizat drumului județean DJ 705A Orăștie - Costești, cu finanțare din fonduri 
nerambursabile. Şi nu în ultimul rând în zona cetăţii dacice de la Costeşti va fi asfaltat şi drumul care începe la tabăra din satul 
Costești din comună Orăștioara de Sus și care duce până la cetatea dacică. Accesul turiştilor va fi astfel mult mai uşor şi prin 
dezvoltarea domeniului turistic economia zonei va primi un imbold necesar pentru dezvoltare locală. 

Care este scopul final? Să recunoaștem cu onestitate că noi, românii, suntem un popor credincios dar uman, natural, 
viguros, optimist.  Iar bunul simţ este forma dominantă în viaţa noastră spirituală. 

Să ne reamintim mereu cuvintele lui Mihai Eminescu despre daci. Să ne reamintim mereu că suntem descendenții “unui 
popor de eroi, plin de nobleţe, de iubire de patrie şi libertate. Și să purtăm mereu în suflet ideea vie că “a fi descendentul unui 
asemenea popor n-a fost şi nu va fi ruşine niciodată." 

Având toate acestea în minte și în inimă, să înțelegem și să onorăm memoria celor mai viteji și mai drepți dintre traci și 
să transmitem acest mesaj generațiilor care vin după noi. 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
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Creșterea pensiilor mici este obligatorie și urgentă pentru protejarea celor vulnerabili, în prag de iarnă 
 
Partidul Social Democrat susține sprijinirea categoriilor vulnerabile în această perioadă de criză. Astfel, în cadrul 

coaliției de guvernare, cerem majorarea punctului de pensie și a pensiei minime cu 10-15%, de la 1 ianuarie 2023. Totodată, 
potrivit doctrinei social-democrate, noi credem că se impune, în actualul context socio-economic, să-i ajutăm mai mult pe cei 
care au venituri mici, decât să majorăm proporțional pensiile celor care nu poartă grija creșterilor de prețuri la utilități sau nu-și 
pun problema încălzirii pentru iarna aceasta.   

În fața marilor provocări, trebuie să dovedim solidaritate și echitate socială, adică să-i ajutăm pe cei care au cu adevărat 
nevoie. PSD face acest lucru și în ceea ce privește costurile din energie. Luptăm pentru prețuri mai mici, atât pentru cetățeni, 
cât și pentru companii. Acest lucru se va reflecta în costurile finale pe care le suportă românii și ne-am asumat datoria de a-i 
proteja în contextul acestor crize globale. 

Deciziile neinspirate ale guvernării de dreapta ne-au adus în situația aberantă în care categoriile vulnerabile au fost și 
mai mult defavorizate, iar o serie de băieți deștepți obțin un profit excepțional, speculativ, pe seama contribuabililor de bună 
credință. PSD a venit la guvernare ca să oprească această bătaie de joc! 

Partidul Social Democrat a venit la guvernare pentru a proteja românii și pentru a se asigura că toți vor trece cu bine de 
aceste crize. Deciziile pe care le-am luat în acest an au dovedit asta, măsurile pe care le-am luat în sprijinul cetățenilor și al 
economiei autohtone au dovedit asta, politicile de încurajare a investițiilor au dovedit asta.  

Creșterea pensiilor mici este obligatorie și urgentă pentru protejarea celor vulnerabili, în prag de iarnă. PSD a promis 
seniorilor României că nu vor fi nevoiți să aleagă între mâncare, medicamente și utilități. Vom avea grijă de părinți și bunici, 
este obligația noastră să asigurăm un trai decent tuturor celor care au muncit o viață întreagă, contribuind la România pe care o 
știm noi astăzi.  

Vă mulțumesc.      Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
PSD a reușit să determine Coaliția de guvernare să reglementeze piața energiei  

și să protejeze consumatorii casnici și operatorii economici 
Stimați parlamentari, 
Vreau să vă anunț că în sfârșit guvernul și colegii de la PNL au înțeles necesitatea unei reglementări adecvate a pieței 

energiei, soluție pentru care PSD a insistat încă de la începutul anului. E normal ca populația și economia să fie sprijinite cât 
mai bine posibil. Iar PSD susține reglementarea energiei simplu și echitabil, astfel încât nimeni să nu plătească prețuri mai 
mari, iar categoriile vulnerabile să facturi mai mici pentru categoriile vulnerabile.  

PNL se poate ascunde în spatele oricăror denumiri, cum spun dânșii că e vorba de osemi-reglementare a pieței energiei 
pentru a-și menaja orgoliul, însă de fapt e clar că abandonează, conceptul liberalizării, care s-a dovedit catastrofal pentru piața 
energiei și revine la soluțiile propuse de PSD. 

Este salutară decizia agreată în coaliție de a susține soluția PSD pentru reglementarea pieței de energie. Chiar dacă nu 
deține Ministerul Energiei, PSD s-a implicat activ și a venit cu soluții pentru rezolvarea problemelor acute din acest domeniu. 
PSD și-a atins cele trei obiective politice cu privire la reglementarea pieței de energie: protejarea consumatorilor casnici, 
salvarea economiei naționale, oprirea inflației, peste 70% din inflația din România a fost determinată de prețurile la energie.  

Totodată s-a acceptat impunerea unui preț maxim de 1,3 lei/KWh pentru a pune capăt speculei din piața de energie care 
ridicase prețurile până la 12 lei/KWh. Așadar, va fi stimulată economisirea prin prețuri mai mici pentru cei care se încadrează 
în anumite praguri de consum. Mai mult decât atât, modelul PSD permite utilizarea a 2,2 miliarde de euro fonduri europene 
pentru combaterea sărăciei energetice. 

Este important de precizat că toți consumatorii casnici cu un consum până în 100 KWh/lună vor plăti 0,68 lei/KWh, cei 
cu un consum până 255 KWh/lună vor plăti 0,8 lei/KWh, cei care consumă până în 300 KWh/lună vor plăti primii 255 de 
KWh cu 0,8 lei/KWh, iar diferența cu 1,3 lei KWh/lună. În ceea ce privește consumatorii casnici cu un consum peste 300 
KWh/lună vor plăti 1,3 lei/KWh. IMM-urile, școlile, unitățile sanitare, lăcașele de cult, instituțiile publice, producătorii de 
medicamente vor plăti 1 leu/KWh. Agenții economici vor plăti 1,3 lei/KWh. De asemenea este important că 80% din producția 
de energie din România va fi supusă prețului plafonat de 1,3 lei/KWh, iar 20% va fi lăsată pentru libera negociere pe piața 
bursieră. 

Acum decizia de a implementa tot acest mecanism într-un proiect de lege revine Ministerului Energie. Orice alte 
propuneri legislative care nu corespund acestor decizii nu vor avea susținere politică a colegilor de la PSD. 
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Toată lumea a văzut în ce dezastru am intrat pe baza liberalizării susținute de guvernările anterioare ale Dreptei. Soluția 
de reglementare propusă de PSD a fost discutată și agreată cu marii operatori din piața de energie și trebuie cât mai repede 
pusă în practică astfle încât fiecare familie și companie din România să știe pe ce se bazează când își calculează costul 
facturilor și a nivelului de trai pentru anul următor. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
Pași concreți pentru realizarea unor parcuri eoliene în arealul Mării Negre 

 
Am participat zilele trecute la vizita de lucru a membrilor Grupului de lucru offshore wind din cadrul Comisiei pentru 

industrii și servicii a Camerei Deputaților în Regatul Scoției.  
În cadrul acesteia, au fost programate întâlniri cu o serie de reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului scoțian, 

autorități locale, universități, precum și exponenți ai mediului de afaceri. De asemenea, în program au figurat vizite la 
obiective economice de top din Scoția, îndeosebi din domeniul energetic. 

Misiunea Delegației Comisiei parlamentare române a fost de a observa la fața locului mecanismele implementate de țara 
componentă a Regatului Unit în ceea ce privește producerea energiei și măsurile aferente crizei actuale a acesteia.  

O componentă pe care România dorește să o abordeze în cel mai scurt timp, în cadrul demersurilor de a deveni 
independentă energetic, este dezvoltarea unor parcuri de turbine eoliene în Marea Neagră. Din acest punct de vedere, am văzut 
la fața locului un parc eolian amplasat în Marea Nordului, ferma de eoliene offshore Flotation Energy, în apropiere de 
Aberdeen, și am discutat despre funcționarea acestuia cu responsabilii competenți în domeniu, mai ales că, în prezent, Scoția 
are cel mai mare parc de eoliene offshore din lume. 

Delegația noastră a cules toate informațiile necesare proiectului României de dezvoltare a acestor tipuri de parcuri 
eoliene în Marea Neagră, având ocazia de a se întâlni și cu autoritățiile locale din Aberdeen, cu parlamentari scoțieni, precum 
și cu ministrul pentru Net Zero, Energie și Transport, Michael Matheson.  

Am fost profund impresionată de ceea ce au realizat scoțienii în materie de parcuri eoliene pe mare, sunt investiții 
absolut remarcabile. A fost, într-adevăr, o experiență extraordinară pentru noi, din care, cu certitudine, avem multe de învățat, 
în vederea definitivării cadrului legislativ pentru producerea energiei eoliene în regim offshore în Marea Neagră, mai ales că 
deține un potențial uriaș pentru dezvoltarea acestor investiții. 

Sunt convinsă că aspectele vizualizate în Scoția vor fi în măsură de a determina Comisia pentru industrii și servicii a 
Camerei Deputaților să preia exemplele de bune practici în materie legislativă și organizațională, astfel încât să inițiem 
modificările legislative necesare adaptabilității României la evoluția globală a crizei energiei. 

 
Deputat 

Elena Stoica 
*** 

Singurul partid din România care ține cu românii este PSD 
 
Când au fost la guvernare cei de Dreapta, care vorbeau de pomenile electorale, și-au dat arama pe față. Asta după ce ani 

de zile au umilit românii arătând cu degetul către ei ori de câte ori PSD, singurul partid din România care ține cu românii, a 
venit cu măsuri în sănătate, agricultură și alte sectoare vulnerabile, măsuri necesare pentru români, pentru economia 
românească. 

Guvernele de Dreapta au sărăcit săracii și îmbogățit bogații. Da, săracul a devenit mai sărac, bogatul mai bogat! Faptele 
sunt evidente, nu mai există dubii. Ani de zile, Dreapta politică din România a făcut opoziție prin sloganuri, instigare, 
dezbinare sau atacuri la adresa tuturor celor care făceau ceva pentru români.  

Noi, românii, avem un proverb: „vorba multă, sărăcia omului”! Viziunea de guvernare și faptele Dreptei puse lângă 
acest proverb nu fac altceva decât să evidențieze adevărul dureros din spatele celor 4 cuvinte transpus în realitate. 

După ani grei de pandemie, guvernarea de Dreapta doar a sporit vulnerabilitatea și incertitudinea cetățenilor, România a 
fost sărăcită energetic și majorarea pensiilor seniorilor blocată pe zeci de ani și incertă. Și nu numai!  

Vreau să-i întreb, cum se simt și unde sunt acum cei din USR care au realizat un PNRR în defavoarea României și a 
românilor? Cei care au alocat în PNRR aproape o jumătate de miliard de euro pentru piste de biciclete prin pădure, câmp sau 
pustietate (în timp ce România are nevoie de dezvoltarea infrastructurii rutiere) și au realizat achiziții supradimensionate de 
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doze de vaccin anti-Covid în loc de investiții în economie sau alocări de bani la pensii. Cei care nu au pus nici măcar 1 euro în 
PNRR pentru irigații pentru consolidarea securității alimentare? 

Cum vă simțiți cei care acum speculați ca la piață procente de majorare a pensiilor, jucându-vă cu sentimentele celor 
aflați la vârsta senectuții și în fața cărora ar trebui să vă arătați respectul?  

Cum se simt sunt cei care au liberalizat piața energiei generând inflație record, au închis și mai închid capacități de 
producție de energie? Dar cei care vor procent egal la pensiile tuturor românilor fără să țină cont că unii pensionari vor 
beneficia de 10 ori mai mult decât alții… (bogatul mai bogat…) 

Da, colegi din Dreapta politică din România, pe dumneavoastră vă întreb cum vă simțiți și vă mai întreb: cum credeți că 
se simt românii? Românii care trebuie protejați de creșterea prețurilor, de inflație, de facturile la energie? Românii a căror 
putere de cumpărare a scăzut, traiul zilnic a devenit tot mai greu și care în mod cert acum trăiau vremuri mult mai dificile dacă 
PSD nu își asuma intrarea la Guvernare într-un moment când Dreapta politică lupta doar pentru acumulare de capital de 
imagine? 

PSD a intrat la guvernare pentru că situația țării devenise dramatică. Haosul sanitar, economic și social trebuia să 
înceteze, iar cineva trebuia să guverneze și pentru români. 

Vremurile sunt grele și sunt necesare eforturi uriașe pentru a le traversa cu bine. PSD va dovedi din nou, ca este unicul 
partid din România care guvernează pentru țară și este singurul partid din România care ține cu românii! PSD va fi cel care va 
majora din nou pensiile și salariilor românilor, va construi autostrăzi, va susține activitățile din agricultură și va readuce 
economia pe un grafic de creștere. 

Deputat 
Ilie Toma 

*** 
Cu inimă din județul Iași: Produsele noastre ieșene merită șansa de a fi valorificate și susținute! 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Șansa dezvoltării Iașului și a întregii regiuni a Moldovei depinde de fiecare dintre noi. De modul în care înțelegem că ne 

stă în putință să ne aducem contribuția. Produsele noastre locale sunt inima a ceea ce avem mai de preț, mai reprezentativ și 
mai important. Sunt o marcă de țară, cu care ne mândrim în întreaga lume și care pot reprezenta motorul economiei locale. 

Pentru aceasta, cu toții, avem nevoie să le valorizăm și să le valorificăm. Este rolul meu, ca reprezentantul 
dumneavoastră în Camera Deputaților a României, să contribui ca legislația să creeze cadrul propice pentru ca produsele locale 
ieșene și din întreaga Românie să își recapete statutul pe care îl merită și să beneficieze de condiții propice și corecte de 
promovare și comercializare. 

Este rolul nostru, al fiecăruia în parte și al tuturor împreună, să facem din produsele noastre locale prima alegere de 
fiecare dată când mergem la cumpărături. 

Alegerea lor înseamnă alegerea pentru comunități prospere, capabile să contribuie la economia locală și la condițiile de 
trai ale tuturor. 

Alegerea lor înseamnă sănătate. Înseamnă continuarea tradițiilor și a valorilor identitare. Înseamnă o șansă pe care o 
acordăm producției interne și economiei locale și naționale independente. 

Alegerea produselor locale înseamnă o alegere pentru Iași și pentru ieșeni. 
În continuarea demersurilor de susținere a produselor și producătorilor locali, vă invit să vă folosiți rolul esențial pe care 

îl aveți pentru ca produsele noastre locale să nu se piardă. 
Folosesc această cale pentru a mă adresa și reprezentanților #HoReCa și sectorului de #distribuție din județul Iași, pe 

care îi invit să folosească în activitatea lor cât mai multe produse locale din Iași și județele Moldovei.  
Fiecare leu investit în produsele locale înseamnă un plus în economia locală și avantaje semnificative pentru întregul 

proces operațional și financiar al afacerii și, implicit, pentru angajații și clienții dumneavoastră. Așa, avem grijă și de mediul 
nostru înconjurător. 

Și, da, așa cum s-a văzut, solidaritatea asigură prosperitate unanimă, iar patriotismul local poate și este nevoie să devină 
o normă și în activitatea economică. 

Cu inimă din județul Iași suntem noi toți!              Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
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Atac sau accident? 
 
În estul Poloniei, la Przewodowo, țară membră NATO, la 10 km de granița cu Ucraina, au căzut două rachete, în 

explozie murind două persoane. 
Deși Kremlinul neagă că ar avea cunoștință despre cele două rachete, iar Pentagonul nu confimă informațiile privind 

rachete rusești, nefericitul eveniment care a avut loc pe teritoriul statului polonez a stârnit îngrijorare în Uniunea Europeană și 
în rândul tărilor NATO, iar potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului polonez, Piotr Muller, Polonia ia în calcul activarea 
articolului 4 din Tratatul NATO, care prevede faptul că: ,,părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, 
este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”. 

Pentru liniștea și pacea pe care ne-o dorim pe teritoriul țării noastre, cât și pe teritoriul întreg continentului, ne dorim că 
în Polonia să fi avut loc un accident care să nu se mai repete și nu un atac. 

Suntem solidari cu poporul polonez, prietenul și aliatul nostrum. 
Cu aleasă considerație și deosebită prețuire, 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
Programul „Masă caldă în școli” se extinde și în județul Alba la 13 unități de învățământ 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,   
În cadrul declarației politice de astăzi doresc să abordez subiectul necesității continuării luptei autorităților locale pentru 

eradicarea abandonului școlar, iar pentru acest deziderat trebuie să luptăm cu toate resursele de care dispunem. Fiecare copil 
trebuie adus la școală. Avem datoria de a ne asigura că prin toate măsurile pe care le adoptăm aici, la nivelul Parlamentului 
României sau la nivelul ministerelor de resort, nu lăsăm nici un copil în urmă.  

Recent, Guvernul a aprobat extinderea programului "Masa caldă în școli". Preșcolarii și elevii vor primi un fel de 
mâncare caldă sau un pachet alimentar în valoare de 15 lei. Nu este foarte mult însă această metodă a înregistrat deja rezultate, 
părinții din mediile defavorizate fiind în sfârșit convinși să își înscrie copiii la școală și să îi trimită la cursuri.  

Prin adoptarea Ordonanței de urgență pentru creșterea numărului de unități de învățământ preuniversitar, dar și evident a 
numărului de elevi, care vor beneficia de programul masa caldă se suplimentează numărul unităților de învățământ care vor 
participa la program, de la 350 la 450 de școli, numărul elevilor beneficiari fiind suplimentat în consecință cu 38.000. 

În județul Alba au fost selectate pentru includerea în acest program, un număr de 13 unități de învățământ din localitățile 
Bucerdea Grânoasă, Unirea, Roșia Montană, Cetatea de Baltă, Blaj, Scărișoara, Albac, Cergău, Hopârta, Vidra, Gârbova, 
Bucium și Ciuruleasa, bugetul alocat județului Alba fiind de aproximativ două milioane șapte sute de mii lei.  

În acest context, salut decizia coaliției de guvernare de a suplimenta fondurile alocate acestui program și de a extinde 
numărul de școli implicate, în speranța că masa caldă la școală va deveni în timp o normalitate pentru elevi, iar abandonul 
școlar va fi redus către 0. 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
Digitalizarea memoriei naționale 

 
Președintele României a promulgat legea pe care am inițiat-o, ce va contribui la mai buna protejare și promovare a 

culturii și identității naționale. Această lege clarifică atribuțiile și obligațiile ce revin instituțiilor publice în materia protejării 
monumentelor de for public și instituie un regim de protecție mai bun. Totodată, are prevederi care sprijină protejarea și 
cultivarea memoriei naționale, iar acestea sunt, poate, cele mai importante, deoarece ele constituie un pas important în direcția 
digitalizării culturii române. 

Sunt multe locurile încărcate de istorie și frumos, a căror memorie a fost ștearsă cu buldozerul pentru a face loc 
betonului cenușiu comunist sau oțelului și sticlei capitaliste. Clădiri în care au trăit sau creat personalități importante ale vieții 
culturale, științifice sau politice, sau care au găzduit evenimente importante pentru istoria noastră, au dispărut pur și simplu, 
fără a lăsa în urma lor vreo dovadă a ceea ce-a fost. O asemenea soartă a avut, de exemplu, casa din București în care a locuit 
Mihail Sadoveanu, din zona Zambaccian, pe locul căreia s-a ridicat un bloc de locuințe. Destine similare au avut casele 
memoriale ale lui Perpessicius, Al. Rosetti, Maria Bănuş. Un alt imobil al cărui pereți au văzut și auzit multe până să fie puși la 
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pământ este fostul Palat Adevărul, în care s-a scris o bună parte a istoriei presei românești. Asta pentru că aceste imobile nu 
beneficiau de protecția pe care o meritau, și nici de atenția publicului. Intenționez să schimb acest lucru, de aceea am inițiat 
această lege, care obligă la montarea de plăci comemorative în locuri legate de mari personalități ale culturii, științei sau vieții 
politice române, acolo unde au avut loc evenimente importante, inclusiv pe fațadele clădirilor construite ulterior demolării 
clădirilor în care personalitatea a locuit sau a avut loc un eveniment istoric. Aceste plăci vor conține, pe lângă câteva informații 
esențiale, un cod QR. Odată scanat, acest cod va redirecționa utilizatorul către o pagină de internet administrată de Ministerul 
Culturii, unde va găsi mai multe informații despre personalitatea sau evenimentul respectiv. Prin conștientizarea importanței 
imobilului respectiv, în situația fericită în care acesta mai există, publicul ar putea fi mai sensibil la soarta acestuia. 

Acesta este un element dintr-un amplu proces de digitalizare, ce va oferi tuturor celor interesați acces la informații 
despre istoria României și personalitățile sale. O experiență imersivă, ce va crea o legătură specială între utilizator și locul 
istoric în care acesta se află. Le vom oferi astfel tinerelor generații, așa-numiților nativi digitali, posibilitatea de a accesa istoria 
națională într-un mod pe care îl consideră firesc, combinând realul cu digitalul. Și poate astfel îi vom face să fie mai conștienți 
cu privire la moștenirea lor istorică și culturală. 

Introducerea plăcilor comemorative cu elemente digitale de tip QR nu este numai o măsură informativă: este, în felul 
său, un gest de presiune pentru recunoașterea memoriei culturale a acestor entități de patrimoniu și pentru introducerea lor, în 
urma declanşării procedurilor de evaluare, pe lista monumentelor istorice. E o şansă la salvgardare, la integritate şi la 
promovarea formelor de patrimoniu tangibil într-o societate virtuală în care creativitatea şi inovaţia sunt principii de ordine în 
dezvoltarea culturii. Totodată, ea nu este vreo inovație care să ne aparțină, ci doar implementarea unei măsuri pe care 
occidentalii o consideră deja naturală. Îmi doresc ca acesta să fie un prim pas în dezvoltarea unei experiențe culturale 
interactive pentru utilizator, inclusiv prin includerea Realității Augmentate.  

Într-o lume care ne cere tot timpul să ne reinventăm, consider că este cu atât mai important să nu uităm cine suntem. 
 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 
Stadiul implementării proiectului EDULIB 

Doamnă ministru,  
Educaţia este, cel mai probabil, unul dintre cele mai subdezvoltate sectoare din România. Implementarea proiectului 

EDULIB poate reprezenta o parte a procesului de transformare digitală accelerată a acestuia, dacă va fi realizat atât la timp, cât 
și cât mai fidel cu țintele propuse. Crearea platformei digitale cu resurse educaționale deschise, integrarea și valorificarea de 
mijloace digitale de tip educațional deschis, precum și dotarea școlilor cu suporturi multimedia, dar și instruirea a peste 5.000 
de cadre didactice pot crea noi premise de studiu. O altă componentă inovativă a EDULIB o reprezintă faptul că aceasta va 
include mecanismele necesare pentru o abordare crosscurriculară a învăţării, care să nu mai fie construită în principal pe 
discipline şi obiecte de studiu, ci pe teme, subiecte, probleme sau provocări care pot să fie încadrate ulterior în anumite 
discipline.  

Având în vedere dezideratele ambițioase ale acestui proiect, vă rog să-mi comunicați care este stadiul implementării 
sale, dar și care sunt școlile din județul Arad care vor fi prinse în acest proiect.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,         Deputat 

Adrian Alda 
*** 
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Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 
 

Investițiile în infrastructura sportivă și folosirea ei pentru recuperarea medicală 
Domnule ministru, 
 Performanțele deosebite ale sportivilor români din 2022 ne-au umplut inimile de bucurie, iar numele României, prin 

intermediul acestor succese mondiale, s-a auzit, din nou, în toate colțurile lumii. Însă, pe cât de mari sunt victoriile acestor 
campioni, pe atât de deficitară este infrastructura sportivă de la noi. În plus, trebuie să vă reamintesc faptul că, la nivelul 
statelor europene dezvoltate, infrastructura sportivă este utilizată pentru antrenament, cât și pentru recuperarea medicală a 
adulților și a copiilor.  

Având în vedere acest aspect, vă rog să-mi precizați câte baze sportive din România sunt folosite și pentru redobândirea 
sănătății și dacă aveți în vedere ca întreaga infrastructură dedicată să fie accesibilă și pacienților pentru recuperare medicală. 
De asemenea, vă rog să mă informați care sunt investițiile în infrastructura sportivă, planificate în perioada 2021-2027, atât 
prin programe operaționale, cât și prin mecanismul european de redresare și reziliență.   

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Adrian Alda 
*** 

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

Copiii din România, cei mai expuşi riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană 
 
Stimată doamnă ministru,  
Potrivit datelor publicate de Eurostat, aproape un sfert (24,4%) dintre copiii din Uniunea Europeană erau expuşi riscului 

de sărăcie şi excluziune socială anul trecut, comparativ cu 21,1% dintre adulţi (18 ani şi peste). Cea mai ridicată pondere a 
copiilor aflaţi în această situaţie o are România (41,5%), urmată la o distanță considerabilă de Spania (33,4%) şi Bulgaria 
(33%).  

Doamnă ministru, copiii care cresc în sărăcie sau excluziune socială întâmpină dificultăţi în a avea o evoluţie bună la 
şcoală, o sănătate bună şi în realizarea potenţialului deplin mai târziu în viaţă.   

Cunoscându-vă preocuparea pentru bunăstarea copiilor, dar și față de cea a familiilor, doresc să îmi transmiteți care sunt 
măsurile pe care ministerul pe care îl coordonați le are în vedere pentru a combate fenomenul sărăciei și excluziunii sociale în 
rândul copiilor.  

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Transfuzia sanguină, donarea de sânge și a componentelor sanguine de origine umană 
Stimate domnule minstru,  
La nivelul statului român deși este nevoie de realizarea a mai multor donații de sânge, numărul donatorilor nu este 

semnificativ deoarece pentru a dona sânge mulți dintre ei trebuie să parcurgă o distanță semnficativă pentru a ajuge la centrele 
de transfuzie.   

Am fost martori în ultimii ani, inclusive în timpul perioadei pandemice sau în cazul incidentelor soldate cu un număr 
mare de victime, cum mulți dintre pacienții români nu puteau fi tratați în spitalele din România din lipsa stocurilor de sânge 
din sistemul medical. Deși, anual, sunt realizate activități de transfuzii și donare sanguină, numărul acestora nu poate completa 
necesarul de sânge din sistemul medical.   

Această situație ar putea fi remediată prin actualizarea unor articole din Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005, în vederea 
permiterii înființării de centre de recoltare la nivelul spitalelor orășenești și municipal, astfel ca donatorii să poată beneficia de 
acces într-o locație fizică mai aproape, cu un program fix de funcționare.   
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În contextul în care sistemul medical se confruntă adesea cu astfel de cazuri de lipsă de donare sanguină sau de alte 
componente sanguine sau de centre de transfuzie regionale sau locale și în calitate de ales în Circumscripția nr.24 - IAȘI, unul 
dintre județele care are numeroase spitale de interes medical național, vă adresez următoarele întrebări:    

1. În prezent, câte dintre centrele de transfuzie existente la nivel național sunt regionale? Vă rugăm ca la această 
întrebare să ne menționați și câte dintre acestea sunt administrate de Ministerul Sănătății și câte dintre acestea sunt private.   

2. Există posibilitatea oraganizării de centre de recoltare permanente în spitalele municipale sau județene sub 
coordonarea Institutului Național de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau" și prin respectarea normelor impuse de 
lege?   

3. Aveți în vedere modificarea legislației în vederea înființării mai multor centre de recoltare la nivelul spitalelor 
municipale la care donatorii să aibă acces?    

4. Ce alte măsuri mai poate lua Ministerul Sănătății pentru a facilita transfuziile sanguine, folosirea acestora în 
tratamentele spitalicești, dar și pentru a crește în perioada următoare numărul de donatori?   

Solicit răspunsul în scris.   
Vă mulțumesc!           Deputat 
Cu deosebit respect,     Vasile Cîtea 

*** 
Adresată domnului Florin-Marian Spătaru, ministrul Economiei 

 
Strategia României de atragere a companiilor care au în vedere relocarea activităților  

de producție din Ucraina și Rusia în alte state din regiune 
Stimate domnule ministru, 
  Având în vedere situația de conflict de la granițele țării noastre și deciziile mai multor companii internaționale de a-și 

închide sau reloca activitățile de producție din Rusia și Ucraina ce strategie ați adoptat la Ministerul Economiei astfel încât 
România să fie una din destinațiile acestor multinaționale?  

La nouă luni de la declanșarea războiului din Ucraina, care este perspectiva atragerii în țara noastră de firme care refuză 
să mai activeze în Rusia, din cauza sancțiunilor economice?  

România a avut propuneri concrete sau au existat întâlniri la nivel oficial pentru extinderea activității acestor companii 
din Ucraina sau Rusia de a-și consolida și crește activitățile de producție în România, chiar dacă deja activează și în țara 
noastră?  

În urma consultării mai multor analize am constatat că reprezentanții companiilor internaționale de consultanță 
consideră România una dintre cele mai atractive țări pentru că dispune de forță de muncă bine calificată, de universități 
performante, de acces la tehnologii înalte și de o piață internă considerabilă care poate absorbi o parte din producția realizată în 
fabricile mutate. Întradevăr a fost solicitată o accelerare a modernizării infrastructurii de transport, ceea ce se poate rezolva în 
următorii ani prin accesarea fondurilor din PNRR și din alte programe europene.  

Am citit totodată câteva rapoarte publice care indică că sunt companii interesate în domenii precum producția de piese 
din metal pentru industria auto în zona Turda, materiale de construcție în zona Huedinului sau procesarea de alimente în zona 
Dejului.  

În cazul în care a fost deja conturată o strategie de atragere a companiilor care părăsesc Rusia, din cauza sancțiunilor 
economice și a Ucrainei din cauza războiului, care sunt domeniile în care companiile străine au început demersurile pentru a se 
muta în România? În acest sens, există interes sau deschidere de a reloca companii din anumite domenii de producție în zona 
de Nord-Est, respectiv județul Botoșani? Din acest punct de vedere vă stau la dispoziție alături de colegii mei parlamentari și 
aleși locali pentru a identifica o strategie de atragere a unor companii importante la nivel european care au activat sau încă 
activează în Rusia și Ucraina și caută o zonă de relocare pentru a continua producția.  

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

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

Stadiul implementării programului RO-NET 
Domnule ministru, 
Proiectul RO-NET, demarat în urmă cu aproape 11 ani, a suferit mai multe amânări privind implementarea lui integrală 

din varii motive, de la cele de ordin administrativ și până la anchetele derulate de procurorii DIICOT care nu s-au soldat, 
totuși, cu prejudicii sau constatarea altor tipuri de infracțiuni. Însă, cu toate că se dorea ca rețeaua de bandă largă de internet să 
acopere 783 de localități din mediul rural, doar 695 de localități, situate în acele ”zone-albe” de pe harta țării, vor beneficia de 
servicii de acoperire cu internet de mare viteză.    

Deși valoarea totală a proiectului a fost de 377,8 milioane de lei, sumă finanțată în proporție de circa 85% din fonduri 
europene, și a fost construită o rețea de fibră optică de 4.968 kilometri, cu aproape 70.000 de noi stâlpi instalați și 695 de 
cabinete PABL, serviciile avansate în bandă largă și infrastructurile necesare pentru furnizarea acestora sunt disponibile, 
preponderent, în regiunile cele mai dens populate. În schimb, zonele care sunt neatractive comercial pentru operatori suferă, în 
continuare, din cauza absenței infrastructurii.  

Vă rog să-mi precizați care este stadiul de realizare a proiectului RO-NET la nivel național, dar și dacă la nivelul 
județului Ialomița a fost realizat acest program și a devenit și funcțional în toate localitățile prevăzute.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,         Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Reglementări în planurile urbanistice 
Stimate domnule ministru,  
Analizând situația existentă la nivelul unităților administrativ-teritoriale din perspectiva reglementărilor adoptate în 

planurile urbanistice, am observat că există o discrepanță ce nu poate fi justificată. Cu titlu de exemplu, facem referire la 
regulamentul aferent municipiului Râmnicu Vâlcea, municipiului Arad, municipiul Bucureşti, dar şi alte zone urbane din ţară 
care au reglementat aceste aspecte; pe de altă parte, în alte zone urbane, precum municipiul Iaşi, lipsesc cu desăvârșire astfel 
de reglementări.   

Față de această situație neunitară existentă la nivel de reglementare în planurile urbanistice adoptate la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Locurile de parcare înierbate pot fi considerate spaţii verzi în cadrul proiectelor depuse de investitori privați sau chiar 
autorităţi publice?  

2. Dacă sunt încadrate la spaţii verzi, cum poate fi calculat procentul de ocupare a terenului în astfel de condiţii. Se ține 
cont de specificațiile tehnice ale pavajului folosit?  

3. Copacii/pomii/arbuştii pot fi trecuți la categoria menţionată anterior în vreun plan urbanistic?  
4. În legislaţie, spațiul verde nu este prevăzut dacă poate fi teren (doar pe sol) sau suprateran, astfel încât poate fi 

considerat spațiu verde o zonă amenajată pe terasa blocului? Dacă spațiile verzi amenajate pe terasele clădirilor sunt 
considerate din punct de vedere urbanistic spații verzi, în ce procent pot fi acestea încadrate?  

5. Spațiul verde aferent reglementărilor urbanistice trebuie să fie în obligatoriu deschis publicului sau această destinație 
o poate avea și un spațiu verde îngrijit de administratorul condominiului, fără a fi accesibil publicului?  

6. Sunt linii de finanţare deschise pentru aceste tipuri de investiţii? Dacă da, câte dintre acestea au fost accesate şi în ce 
zone din ţară?  

7. Au fost demarate controale de către instituţiile statului pentru verificarea respectării procentelor din proiectele de 
dezvoltare depuse la entităţile publice?  

8. Sunt expuse autoritățile emitente ale avizelor de mediu controalelor efectuate de Garda Națională de Mediu?  
Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  
Cu stimă!        Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Situația depozitelor de gaze din România și capacitatea de acoperire a consumului intern din producția locală 
 
Stimate domnule ministru,  
 În baza art. 112 din Constituția României, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care este capacitatea totală a României pentru depozitarea gazelor naturale?  
2. Care este procentul actual de stocare a rezervelor de gaze naturale din capacitatea totală de depozitare?  
3. Care este consumul mediu lunar din ultimii trei ani, pentru lunile de iarnă decembrie,  
ianuarie și februarie?  
4. În estimarea Ministerului Energiei câte zile, în regim de iarnă, cu temperaturi mai mici de zero grade, România ar 

putea acoperi necesarul consumului intern (consuma casnic + consum industrial) din rezervele stocate și din producția internă, 
în scenariul în care importurile ar înceta în totalitate?    

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

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 
Folosirea noii abordări a Uniunii Europene în ceea ce privește depistarea  

cancerului - screening amplificat și superior calitativ 
Stimate domnule ministru, 
Pe data de 20 septembrie 2022, Comisia Europeană a prezentat o nouă abordare pentru a sprijini statele membre să 

amplifice screeningul pentru depistarea cancerului, ca parte a Programului UE de screening pentru depistarea cancerului din 
cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului. Această abordare are la bază cele mai recente evoluții și dovezi 
științifice disponibile și își propune să sprijine statele membre. Astfel, Recomandarea vizează amplificarea screeningului 
pentru depistarea cancerului de sân, colorectal și de col uterin pentru a atinge obiectivul stabilit în Planul european de luptă 
împotriva cancerului de a oferi, până în 2025, astfel de screeninguri la 90% dintre cei care se califică. În plus, screeningul țintit 
ar trebui extins la alte tipuri de cancer, în special la cancerul de prostată, pulmonar și gastric. În acest sens, pentru a facilita 
screeninguri mai bine țintite și mai puțin invazive, recomandarea extinde grupul-țintă în cazul screeningului pentru depistarea 
cancerului de sân astfel încât să includă femeile cu vârsta cuprinsă între 45 și 74 de ani (în comparație cu categoria de vârstă 
actuală, 50 - 69 de ani), îndeamnă ca testarea vizând depistarea virusului papilomului uman (HPV) să vizeze femeile cu vârste 
cuprinse între 30 și 65 de ani, o dată la 5 ani sau mai mult, pentru a depista virusul care crește riscul de cancer de col uterin, 
ținând seama de situația vaccinării împotriva HPV și îndeamnă ca triajul vizând depistarea cancerului colorectal la persoanele 
cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani să fie efectuat prin testare imunochimică a materiilor fecale pentru a determina 
necesitatea potențială de a efectua examinări de control prin endoscopie/colonoscopie.  

De asemenea, Recomandarea acordă o atenție deosebită și insistă asupra accesului egal la screening, nevoilor anumitor 
grupuri socioeconomice, ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor care locuiesc în zone rurale sau îndepărtat, pentru ca 
screeningul pentru depistarea cancerului să devină o realitate în întreaga UE.  La fel de important este ca procedurile de 
diagnostic, tratamentele, sprijinul psihologic și îngrijirea postexternare să fie adecvate și realizate la momentul oportun.  De 
aceea, această Recomandare introduce în plus și o monitorizare sistematică periodică a programelor de screening, inclusiv a 
disparităților, prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cancer și al Registrului privind inegalitățile în 
domeniul cancerului.  

Astfel, în vederea sprijinirii punerii în aplicare, vor fi elaborate orientări ale UE privind screeningul vizând depistarea și 
tratamentul cancerului, cu sprijin financiar din cadrul EU4Health în ceea ce privește cancerul pulmonar, de prostată și gastric, 
iar orientările existente ale UE privind cancerul de sân, colorectal și de col uterin vor fi actualizate periodic.  

Având în vedere importanța celor de mai sus raportate la una dintre cele mai grave boli și necesitatea amplificării 
sprijinului pentru pacienții bolnavi de cancer din România, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați următoarele:  

1. Care sunt măsurile de pregătire pe care le-ați pregătit deja și urmează să fie pregătite pentru a folosi această nouă 
abordare a UE?  
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2. Care sunt măsurile de ordin normativ ce necesită modificare și/sau adaptare pentru ca această nouă abordare să poată 
fi implementată?  

3. Care sunt fondurile necesare și disponibile pentru implementarea prevederilor acestei noi abordări?  
Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Punct de vedere asupra propunerii Comisiei Europene de accelerare a introducerii plăților instant în euro 
 

Stimate domnule ministru, 
În luna octombrie a acestui an, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă ce are drept scop ca plățile instant 

în euro să fie accesibile ca preț, sigure și procesate fără obstacole în întreaga UE, asigurându-se astfel că toți cetățenii și 
întreprinderile care dețin un cont bancar în UE și în țările SEE pot face plăți instant în euro și se aliniază la prioritatea Comisiei 
Europene de a se asigura că economia funcționează în serviciul cetățenilor, se creează un mediu de investiții mai atractiv și se 
elimină barierele care împiedică extinderea plăților instant și a beneficiilor acestora, în condițiile în care, la începutul anului 
2022, numai 11 % dintre toate transferurile-credit în euro din UE erau instant.   

Această propunere, care modifică și modernizează Regulamentul din 2012 privind zona unică de plăți în euro (SEPA), 
cuprinde patru cerințe privind plățile instant în euro, și anume:   

1. garantarea disponibilității universale a plăților instant în euro, prestatorii de servicii de plată din UE care oferă deja 
transferuri-credit în euro având obligația să ofere și versiunea lor instant într-o perioadă de timp definite; 

2. garantarea unor comisioane accesibile pentru plățile instant în euro, prestatorii de servicii de plată având obligația de 
a nu percepe pentru plățile instant în euro un comision mai mare decât cel perceput pentru transferurile-credit tradiționale în 
euro, care nu sunt efectuate instant;  

3. sporirea încrederii în plățile instant, prestatorii având obligația să verifice concordanța dintre numărul contului bancar 
(IBAN) și numele beneficiarului furnizat de plătitor pentru a avertiza plătitorul cu privire la o posibilă eroare sau fraudă înainte 
de efectuarea plății;  

4. eliminarea obstacolelor din calea procesării plăților instant în euro, menținându-se, în același timp, eficacitatea 
verificării persoanelor care fac obiectul sancțiunilor UE, printr-o procedură prin care prestatorii de servicii de plată își vor 
verifica clienții cel puțin zilnic în raport cu listele de sancțiuni ale UE, în loc să verifice fiecare tranzacție în parte.  

Așa cum știți, utilitatea plăților instant este una complexă. Ele le permit persoanelor să transfere bani în orice moment al 
zilei în decurs de zece secunde, mult mai rapid față de transferurile-credit tradiționale, proces care poate dura până la trei zile 
calendaristice, sporesc considerabil viteza și confortul pentru consumatori, contribuie la îmbunătățirea semnificativă a fluxului 
de numerar și generează economii de costuri pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, inclusiv pentru comercianții cu 
amănuntul.   

De asemenea, plățile instant eliberează bani care în prezent sunt blocați la nivelul procesării în sistemul financiar, 
alcătuind așa-numitele „sume în tranzit”, și care pot fi utilizați astfel mai devreme pentru consum sau investiții, în condițiile în 
care aproape 200 de miliarde de euro sunt blocați în fiecare zi.   

Având în vedere importanța și utilitatea celor de mai sus, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați 
următoarele:  

1. Care este punctul de vedere al Ministerului Finanțelor asupra celor de mai sus și modul în care ministerul pe care îl 
gestionați abordează subiectul plăților instant?  

2. Măsurile de ordin normativ și funcțional pe care le-ați luat până în prezent și intenționați să le luați pentru adaptarea 
la un cadru care să încurajeze și să dezvolte sistemul plăților instant.   

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Vasilică Toma 
*** 
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Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 
Cum este România pregătită să folosească cei peste 66 milioane de euro destinați cooperării transfrontaliere  

cu Ucraina în domeniul sănătății, al mediului și al îmbunătățirii capacității administrative? 
 
Stimate domnule ministru, 
La începutul lunii noiembrie a acestui an, Comisia Europeană a adoptat primul program de cooperare transfrontalieră. Și 

anume, Interreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, care va pune la dispoziție peste 66 milioane EUR pentru 
cooperarea transfrontalieră cu Ucraina.   

Interreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina acoperă perioada 2021-2027 și, prin intermediul lui, țara noastră, 
alături de Ungaria, Slovacia și Ucraina vor colabora pentru a asigura accesul egal la asistență medicală și o mai mare reziliență 
a sistemelor lor de sănătate.   

De asemenea, tot prin acest Program al Politicii de Coeziune asemenea, se vor sprijini soluțiile durabile pentru adaptarea 
la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre, iar statele participante vor coopera și pentru a proteja natura, a 
promova infrastructurile ecologice și a consolida turismul durabil.  

Vorbim astfel de o sumă considerabilă, de obiective extrem de importante și, implicit, de o ocazie extraordinară pe care 
România nu o poate rata, motiv pentru care vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați care sunt măsurile pe care le 
luați pentru a vă asigura că fondurile puse la dispoziție prin acest Program vor fi folosite?  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!           Deputat 

Vasilică Toma 
*** 
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 Interpelare 
 
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 tensiune medie 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, Tribunalul și 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 angajat al multinaționalei pârâte, fără sa aplice procedura de desemnare aleatorie.  

În acest sens am primit o sesizare de la reclamantul Nicolae Vasi 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. 16 685/215/2021, 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 18.01.2023.   

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 19.10.2022. 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.  

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 infralegal mai favorabil în România ori 
dacă sunt deasupra legii naționale.                                                                                   

Solicit răspuns scris și oral.  
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 33 - 2022  
Săptămâna 14 - 18 noiembrie 2022  

 

 

52 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
România are nevoie de o dezvoltare durabilă capabilă să reducă decalajele  

între mediul rural și cel urban, între regiunile țării 
Stimate colege / Stimați colegi,  
România parcurge o perioadă extrem de dificilă fiind afectată de crizele regionale și globale. Chiar și în aceste condiții, 

țara noastră are nevoie de o viziune de dezvoltare pe termen mediu și lung pentru a consolida reziliența față de crizele viitoare 
și a crea baza pentru dezvoltarea durabilă și incluzivă a țării. 

România are nevoie de o schimbare a paradigmei de dezvoltare pentru a face față provocărilor secolului XXI. Trăim o 
perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a inegalităților și de crizele geopolitice regionale și globale.  

Dezvoltarea Durabilă este soluția, dar o dezvoltare durabilă care să asigure o reducere a decalajelor dintre urban și rural, 
dintre regiunile țării. Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul societății noastre, dorința realizării unui echilibru între 
aspirațiile cetățeanului născut liber și societatea de care depinde.  

Privim permanent spre viitor, spre moștenirea pe care o lăsăm generațiilor viitoare. Este esențial să ne unim eforturile 
pentru a asigura prosperitate, siguranță și echilibru. 

Societatea noastră a evoluat, iar provocările pe care le întâmpină sunt diferite și trebuie să le abordăm pe fiecare în 
parte. Necesitatea unei viziuni în privința dezvoltării durabile este determinată de asigurarea unui cadru unic și coerent care 
urmează să consolideze politicile publice. 

Dezvoltarea durabilă este o parte esențială a Programului de Guvernare al actualului Executiv al cărui scop principal 
este acela de a asigura o îmbunătățire semnificativă a nivelului de trai pentru toți cetățenii țării noastre, inclusiv pentru acele 
persoane care se află într-o poziție vulnerabilă.  

Stabilirea unei strategii de dezvoltare pe termen lung reprezintă „farul” care ghidează implementarea obiectivelor în 
toate politicile sectoriale ce pot promova dezvoltarea durabilă pe plan național.  

Este nevoie de implicarea tuturor actorilor în realizarea obiectivelor de dezvoltare pe care ni le asumăm ca țară. 
Implicarea fiecărui cetățean este imperativă în realizarea tuturor țintelor pe care ni le propunem.  

Doar așa vom reuși să transformăm România și să asigurăm un viitor durabil generațiilor următoare. 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Cătălin Stângă 

*** 
15 noiembrie 2008 – un moment tragic 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Semnificația zilei de 15 noiembrie are reverberații profunde în memoria colectivă a națiunii române. Majoritatea dintre 

noi ne gândim la curajul celor 300 de muncitori brașoveni care, în momentul în care nimeni nu îndrăznea să pună la îndoială 
eternitatea regimului comunist, au părăsit platformele industriale și au luat cu asalt străzile Brașovului, strigând „Jos 
Ceaușescu”. Deși anul acesta, pe 15 noiembrie, aniversăm faptele curajoase ale participanților la Revolta anticomunistă de la 
Brașov din 1987, pentru noi, hunedorenii, 15 noiembrie este o dată și cu implicații dureroase. Acum 14 ani, pe 15 noiembrie 
2008, în jurul orei 15:00, în Mina Petrila din Valea Jiului, la 1000 de metri adâncime, și-au găsit sfârșitul 13 mineri şi alţi 15 
au fost răniţi în urma unei explozii produse din cauza acumulărilor în exces de gaz metan. Cei care aveau să nu se mai întoarcă 
la familie și la cei dragi au fost: Inginer Brad Iosif, inginer-şef producţie (44 ani), Inginer Holingher Doru, şef Sector I (39 
ani), Stoian Vasile, miner, Sector I (38 ani), Măţan Adrian, ajutor miner front, Sector I (27 ani), Mateş Dan, sondor, Sector VI 
(35 ani), Moş Silviu, miner-şef schimb, sector I (36 ani), Şipoş Cristian, miner, Sector I (34 ani), Alecsa Marcel Alin, sondor, 
Sector VI (36 ani), Frăţilă Daniel, miner-şef de schimb, Sector VI (38 ani), Elekeş Attila, miner galerie, Sector VI (35 ani), 
Inginer Vişan Trandafir, adjunct-şef Sector I (40 ani), Puian Nicolae, miner-şef de brigadă (36 ani). Bâlbă Sorin Mihai, miner-
şef brigadă, Sector IV.  
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 În calitatea mea de deputat hunedorean doresc să le aduc acestora un omagiu. Știu că orice cuvânt este de prisos pentru 
familiile încă îndurerate de groaznica pierdere a unui copil, frate sau soț, dar măcăr atât putem face acum, la 14 ani de la 
evenimente, să le păstrăm memoria vie. Vreau, de asemenea, să aduc un cuvânt de mulțumire și cinstire celor care, 
negândindu-se la propria viața, și-au salvat camarazii din ghearele morții. Toți salvatorii care se aflau în subsol la acel 
moment, sau au coborât în el, sunt eroi. Dumnezeu să îi odihnească pe toți cei care, în fatidica zi de 15 noiembrie 2008, au 
părăsit nedrept de repede această lume!  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Vom continua să protejăm românii și mediul de afaceri de criza prețurilor la energie 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Partidul Național Liberal a demonstrat, cu fiecare ocazie, că este formațiunea politică care va depune mereu toate 

eforturile pentru a veni în sprijinul românilor, mai ales în momentele cele mai dificile pe care țara le va traversa. Astfel, după 
intense negocieri în cadrul coaliției de guvernare, Partidul Național Liberal a reușit să obțină introducerea - în noua OUG 
privind energia, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023 - unor prevederi care să mențină tarifele mici pentru 
consumatorii casnici și reglementarea lor sustenabilă pentru mediul economic. Noua schemă va avea următoarea formă: 

- Am păstrat tarifele mici pentru consumatorii casnici cu consum sub 255 kWh/lună și am adăugat un nou tarif plafonat 
pentru cei cu consum peste 255 kWh/lună (aceștia vor plăti maxim 1,30 lei/kWh). 

- Am menținut tarifele plafonate pentru IMM-uri și am obținut un preț fix pentru marii consumatori industriali (maxim 1 
leu/kWh, respectiv maxim 1,30 lei/kWh). 

Mai mult, noua ordonanță de urgență normează relația dintre actorii din piața electricității, introducând un mecanism 
obligatoriu de achiziție centralizată, la un preț fix de 450 lei/MWh. Trebuie spus clar că măsura este în acord cu Regulamentul 
european 2022/1854, adoptat la ultimul Consiliu pe Energie, în 6 octombrie, care permite guvernelor să intervină în piață (în 
mod nediscriminatoriu) pentru a contracara prețurile ridicate, mecanism care va funcționa până la 31 martie 2025. 

În același timp, un aspect foarte important este creșterea capacității de producție de energie a statului român. Este 
imperios ca România să își poată asigura necesarul de energie din producție proprie, din surse care prezintă un grad mare de 
securitate. Țara noastră tocmai a obținut de la Statele Unite finanțarea necesară pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la 
Cernavodă, care vor fi operaționale în 2029. De asemenea, România este prima țară europeană care va dezvolta civil, în 
colaborare cu SUA, noua tehnologie SMR (reactoare modulare de mici dimensiuni). Aceste două programe (rezultate ale 
Parteneriatului Strategic cu SUA) sunt pași concreți către câștigarea independenței energetice și transformarea României dintr-
un importator de energie, într-un exportator net. Prin aceste proiecte, precum și prin cele operaționalizate astăzi (exploatarea 
gazelor din Marea Neagră) sau cele care vor fi în viitor (zăcământul de la Caragele), țara noastră va deveni un actor regional 
vital din punct de vedere energetic, iar cetățenii români nu vor mai suporta consecințele vicisitudinilor vremurilor 
schimbătoare.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
România trebuie să fie parte a spațiului Schengen 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, în protocolul privind condițiile și aranjamentele referitoare la 

admitere, articolul 4 spune: „Dispozițiile acquis-ului Schengen (...), deși sunt obligatorii pentru Bulgaria și România de la 
data aderării, se aplică pe teritoriul fiecăruia dintre aceste state membre numai în temeiul unei decizii europene adoptate de 
Consiliu în acest sens, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în materie, a 
îndeplinirii pe teritoriul respectivului stat a condițiilor necesare aplicării tuturor părților în cauza din acquis”. Foarte simplu 
spus, admiterea României în spațiul Schengen este o obligație legală a statului român, nu un moft, nu o dorință care să exceadă 
cadrul tratatului, este o obligație asumată. Condițiile privind admiterea noastră la spațiul Schengen au fost confirmate ca 
îndeplinite în repetate rânduri, de zece ani încoace. Vedem zilele acestea că apar unele voci, din țările care trebuie să ne acorde 
votul de admitere în Consiliul JAI, care spun că România nu ar trebui să fie primită. Cea mai recentă discuție vine din Suedia. 
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Trebuie să fim foarte clari: Noul premier suedez și guvernul pe care îl conduce susțin aderarea României la Schengen. La 
reuniunea de joi a Comisiei pentru justiție din Parlamentul suedez, noul guvern a prezentat o propunere prin care Suedia 
sprijină aderarea României, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen. Partidul Social Democrat, partid aflat în opoziție, care și-
a manifestat reticența față de aderarea României, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, face parte din PES, familia 
socialiștilor europeni. 

Suntem optimiști în privința îndeplinirii obiectivului aderării României la spațiul Schengen, dar în același timp rămânem 
prudenți în evaluări și așteptări. La întâlnirea de vineri cu președintele Macron, președintele Iohannis a reiterat faptul că Franța 
este un susținător al României în vederea aderării la Schengen și i-a mulțumit omologului francez pentru tot sprijinul. Șeful 
statului a ținut să precizeze că România  este pregătită să adere, fapt confirmat de rezultatele pozitive ale ultimei evaluări. 
Președintele Iohannis și Guvernul condus de PNL continuă toate demersurile necesare pentru ca aderarea la spațiul Schengen 
să devină o realitate și din ce în ce mai multe state își anunță susținerea.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

Ar fi profund inechitabil ca munca să nu fie stimulată în România! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Îmi aduc aminte cum, cu ceva ani în urmă, prin Oltenia, unii antreprenori români căutau forță de muncă din sursă locală 

și nu reușeau să angajeze pe nimeni, pentru că beneficiile și prestațiile sociale oferite de stat ajungeau să fie mai avantajoase 
față de câștigurile salariale obținute după 8 ore petrecute la un loc de muncă. Pentru această situație oamenii nu aveau chiar 
nicio vină, pentru că orice om rațional ar alege beneficiile sociale mai mari, oferite de stat, în detrimentul muncii. De vină 
pentru această situație au fost și pare că sunt pe cale să fie, din nou, politicienii români.  

Stimați colegi, 
România s-a angajat și vreau să cred că își respectă angajamentul, ca prestațiile sociale oferite de statul român să fie 

acordate țintit, doar către persoanele vulnerabile, nu după socoteli politice ipocrite. De asemenea, vreau să cred că munca va fi 
valorizată printr-o politică salarială pe măsură, astfel încât, între a opta pentru beneficiile sociale și un loc de muncă, statutul 
de angajat să fie mult mai profitabil pentru om și familia lui. Nu pot să ascund faptul că susțin majorarea salariului minim brut 
pe economie până la valoarea de 3000 de lei, această majorare fiind în măsură să acopere nu numai sporul de productivitate 
obținut de economie, ci și inflația din ultimul an. Însă, dacă pentru salariile mici, minime, în care sunt încadrate angajați 
necalificați sau cu un grad minim de calificare, soluția a fost găsită, ce ne facem cu angajații înalt calificați, care au ajuns la un 
grad înalt de profesionalizare după decenii petrecute prin școli, universități și după ani de efort intelectual? N-aș vrea să 
constatăm în anii ce vor urma că toți angajații din economia națională sunt încadrați pe salariul minim și că școala și 
performanța au fost pierdute din vedere. 

Stimați colegi, 
Sper că Ministerul muncii și solidarității sociale să aibă înțelepciunea ca, atunci când va propune noile reforme ale 

salarizării, pensiilor și asistenței sociale, să asigure un maximum de echitate în societate. Pensionarul care a muncit o viață să 
aibă o pensie pe măsură, angajatul bine calificat să fie stimulat printr-un salariu pe măsură, iar persoanele vulnerabile să fie 
singurele beneficiare ale ajutoarelor sociale. Îmi exprim speranța că întârzierea elaborării și adoptării acestor proiecte asumate 
prin PNRR provine din eforturile Ministerului muncii de a răspunde exigențelor pe care le-am exprimat și eu. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

Declarație politică 
Stimați colegi,  
Aeroportul din Iași va avea un nou terminal finanțat din fonduri europene. Administrația liberală a județului Iași pune în 

practică cel mai amplu proiect de dezvoltare al Aeroportului Iași. 
Consiliul Județean Iași și Aeroportul Internațional Iași au demarat lucrările de execuție la fundația viitorului terminal. 

Proiectul de dezvoltare are o valoare totală de aproximativ 328 milioane de lei fără TVA. Din această sumă, 85% reprezintă 
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contribuţia de la Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% este contribuţia de la bugetul de stat, iar restul va fi alocat 
din bugetul Aeroportului.  

Construcția fundațiilor se realizează pe 120 de piloți forați. Conform graficului de execuție, până la finalul acestui an va 
fi ridicată structura, iar începând din primăvara anului 2023 vor începe și lucrările la parcare, care va avea aproximativ 500 de 
locuri, dintre care 15 cu încărcare electrică. Proiectul include și construirea unui parc fotovoltaic pe o suprafață de un hectar. 
Terminalul T4 va fi conectat cu T3 printr-o pasarelă pietonală și o pasarelă aeriană. 

Toate etapele pe care le-am parcurs în ultima perioadă sunt dovada clară că direcția de dezvoltare este asigurată. 
Rezultatele demarării proiectului se văd deja. Am înțeles, încă de la început, că avem nevoie de un parteneriat activ între 
Consiliul Județean Iași, Aeroportul Iași, Primăria Municipiului Iași și am făcut un efort instituțional coordonat pentru a ne 
asigura de succesul proiectului de modernizare. Investiția aceasta nu este doar în dezvoltarea aeroportului, ci a întregii regiuni, 
iar efectele se vor resimți chiar odată cu începerea lucrărilor, prin angrenarea mediului de business și a forței de muncă locale. 
Pe termen mediu și lung, aeroportul va fi un pilon de dezvoltare economică, socială, a turismului și a mobilității. Începând din 
2024, aeroportul Iași va fi autostrada noastră aeriană care va conecta Iașul cu restul țării și cu întreaga Europă. 

Traficul crescut de pe Aeroportul Iași impune finalizarea rapidă a noului terminal de pasageri, dar în același timp devine 
o necesitate crearea facilităților cargo. Terminalul de marfă va fi amenajat în locul actualului terminal de pasageri T2, va avea 
o suprafaţă de aproape 1.200 mp, 3 porţi de încărcare-descărcare şi o capacitate de procesare de 10-12 mii tone/an. Proiectul a 
fost votat, săptămâna aceasta, în plenul CJ. 

După finalizarea noului terminal, vom începe o primă etapă a dezvoltării unei zone cargo la Iași, prin reconfigurarea 
terminalului T2 în terminal cargo și îmi doresc ca de la 1 ianuarie 2025 să înregistrăm trafic consistent și la acest capitol. 
Dezvoltarea aeroportului este o necesitate pentru comunitate, mai ales pe cele două coordonate de dezvoltare – capacitatea de 
procesare a pasagerilor și cea de procesare a mărfurilor. În următorii doi ani se vor asigura, cu sprijinul Consiliului Județean și 
al Primăriei, două noi căi rutiere de acces la Aeroportul Iași, iar pentru cele 70 de hectare din zona de Est a pistei, pe care le 
avem în administrare, vom propune o zona logistică, un parc industrial și un hub de transport multimodal. 
 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Inflația scade ca urmare a măsurilor luate de guvernul condus de PNL 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Situația economică europeană, și nu numai, a înregistrat un recul în ultima perioadă, existând mai multe cauze obiective. 

Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă a întreprins toate măsurile necesare pentru a atenua impactul fluctuațiilor 
de pe piețele internaționale asupra românilor. Războiul din Ucraina și șantajul energetic al Rusiei au împins în sus prețurile la 
energie. Cum toate produsele sau serviciile au nevoie de energie, acest lucru a generat scumpiri în lanț. Astfel, impactul 
măsurilor economice ne arată că inflația este pe un trend descendent, rata anuală scăzând la 15,3% în luna octombrie, de la 
15,9% în luna septembrie. Cea mai eficientă măsură prin care România a reușit să țină inflația sub control este plafonarea 
tarifelor la energie. Prin măsura luată de guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă, creșterea inflației a fost ținută în 
frâu, altminteri, după majoritatea estimărilor, rata inflației ar fi sărit de 20%, încă din vara aceasta. Uitându-ne în jurul nostru 
vom vedea că în Ungaria inflația a ajuns la 20%, iar în Turcia situația este scăpată de sub control - cu o inflație ce a atins 85% 
tocmai pentru că Banca Centrală nu a majorat, la timp, rata dobânzii de politică monetară. 

Banca Națională a României a luat o serie de măsuri necesare, precum creșterea dobânzilor. Aceasta este o măsură 
standard anti-inflaționistă, prin ea se scade cantitatea de bani din piață, lucru pe care l-au făcut toate băncile centrale din 
Europa, în frunte cu Banca Centrală Europeană. Mai mult pârghii de temperare a inflației se află în mâinile miniștrilor 
Finanțelor și Economiei. Aceștia sunt principalii responsabili pentru elaborarea politicilor publice în materie economică și 
fiscală. Partidul Național Liberal va promova întotdeauna orice politică publică ce este necesară pentru a interveni în sprijinul 
românilor și pentru a diminua impactul acestei crize care afectează întreaga Europă.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Iulian Huțucă 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 33 - 2022  
Săptămâna 14 - 18 noiembrie 2022  

 

 

56 
 

Normele de protecție a siguranței financiare a românilor, întărite la nivel european 
 
Parlamentul European a adoptat noi norme cu rol în consolidarea rezilienței cibernetice la nivelul Uniunii Europene 

(UE). Modificările au fost efectuate în scopul unui răspuns integrat al țărilor UE în fața amenințărilor din ce în ce mai 
intensificate legate de digitalizare și atacurile cibernetice.  

În aceste condiții, Comisia Europeană a elaborat propunerea de înlocuire a  Directivei pentru Securitatea Informației și 
Rețelelor (Network and Information Security Directive - NIS). Sunt consolidate astfel dezideratele de securitate, de abordare a 
securității lanțurilor de aprovizionare, de raționalizare a obligațiilor de raportare și de introducere a unor măsuri de 
supraveghere, dar și a unor cerințe de aplicare mai stricte, inclusiv sancțiuni armonizate în întreaga UE. 

Prin adoptarea Directivei „NIS2”, Parlamentul European impune statelor membre înăsprirea regulilor în domeniul  
materiilor de securitate cibernetică pentru gestionarea riscurilor, precum și în ceea ce privește raportarea și schimbul de 
informații. Se urmărește consolidarea răspunsului țărilor Uniunii Europene la incidente, securitatea lanțului de aprovizionare, 
criptare și divulgarea vulnerabilităților. 

Această directivă presupune adoptarea unor măsuri suplimentare de protecție în domeniul securității de către sectoarele 
esențiale, respectiv energia, transporturile, unitățile bancare, sănătatea, infrastructura digitală, administrația publică și sectorul 
spațial. Noile norme impuse de Directiva „NIS2” vor proteja sectoarele importante, precum serviciile poștale, gestionarea 
deșeurilor, substanțele chimice, produsele alimentare, fabricarea de dispozitive medicale, electronice, utilaje, autovehicule și 
furnizorii digitali. De asemenea, Directiva aduce schimbări vitale în procedurile de instruire permanentă a personalului în 
domeniul securității cibernetice, utilizarea criptării, utilizarea soluțiilor de autentificare cu mai mulți factori și introducerea de 
comunicații securizate de voce, video și text. 

În același context, Parlamentul European a adoptat și Regulamentul european pentru Reziliență Operațională 
Digitală (Digital Operational Resilience Act - DORA), cu caracter de lege, prin care vor fi armonizate și consolidate cerințele 
de reziliență operațională digitală pentru sectorul serviciilor financiare al UE. Noile norme DORA se vor aplica băncilor, 
furnizorilor de plăți, furnizorilor de monedă electronică, firmelor de investiții, furnizorilor de servicii de criptoactive, precum 
și furnizorilor terți de servicii de tehnologia informațiilor și a comunicațiilor care sunt reglementați la nivelul UE. 

Este evident că instituțiile financiare și companiile, inclusiv cele care funcționează în spațiul crypto, dețin informații 
extrem de sensibile despre clienți. În aceste condiții, consider fundamental ca măsurile de securitate digitală la nivelul UE să 
fie aplicate unitar, pentru a face față amenințărilor existente în prezent, care s-au multiplicat și diversificat. 

În țara noastră, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru 
securitatea rețelelor și sistemelor informatice, împreună cu Banca Națională a României (BNR) și Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF), vor stabili condițiile optime pentru asigurarea securității cibernetice a rețelelor și sistemelor informatice 
specifice sectorului bancar și a infrastructurii pieței financiare. 

Apreciez adoptarea acestor acte normative de către organismele europene, menite să aplice decizii de protecție mai 
consistente pentru cetățeni, astfel încât informațiile financiare ale fiecărui român să fie în deplină siguranță. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Guvernul condus de PNL a adoptat recent noua ordonanță pe energie, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023 

 
În urma negocierilor cu PSD și cu UDMR, PNL a reușit să păstreze tarifele mici pentru consumatorii casnici și am 

obținut tarife sustenabile pentru mediul economic. Noua ordonanță aduce instrumentul achiziției centralizate, care va tempera 
fluctuațiile de preț de pe piața internă. Orice dezbatere politică despre piața reglementată contează mai puțin, adevărații 
câștigători ai discuțiilor din coaliție sunt consumatorii casnici și economici. 

Astfel am păstrat tarifele mici pentru consumatorii casnici cu consum sub 255 kWh/lună și am adăugat un nou tarif 
plafonat pentru cei cu consum peste 255 kWh/lună (aceștia vor plăti maxim 1,30 lei/kWh).  

De asemenea am menținut tarifele plafonate pentru IMM-uri și am obținut un preț fix pentru marii consumatori 
industriali (maxim 1 leu/kWh, respectiv maxim 1,30 lei/kWh). 

Prin această măsura continuăm să protejăm buzunarele românilor de prețurile galopante ale energiei pe marile piețe 
internaționale și să păstrăm competitivitatea companiilor românești. Dincolo de războiul declarațiilor politice dintre aceste trei 
părți, adevărații câștigători sunt consumatorii casnici, care beneficiază de tarife mici și agenții economici, care își păstrează 
profitabilitatea, competitivitatea și vor genera exporturi sustenabile pe termen lung. 
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Noua ordonanță normează relația dintre actorii din piața electricității, introducând un mecanism obligatoriu de achiziție 
centralizată, la un preț fix de 450 lei/MWh.  

Chiar dacă aceste detalii afectează doar indirect consumatorii, ele arată intenția guvernului de a tempera fluctuațiile de 
pe piața internă de achiziție a electricității.  

Măsura este în acord cu Regulamentul european 2022/1854, adoptat ultimul Consiliu pe Energie, în 6 octombrie, care 
permite guvernelor să intervină în piață (în mod nediscriminatoriu) pentru a contracara prețurile ridicate. Acest mecanism va 
funcționa până la 31 martie 2025. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Vasile-Aurel Căuș 

*** 
România are pentru prima dată un plan pentru combaterea cancerului! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
În data de 3 noiembrie 2022, în cadrul unei ceremonii special dedicată bolnavilor de cancer, Președintele României, 

domnul Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea cancerului. Mă bucur că am avut ocazia să mă 
număr printre inițiatorii acestei legi care, pentru prima dată în istoria țării noastre, cuprinde un plan concret pentru prevenirea 
și combaterea cancerului în România, cu măsuri concrete și termene precise de implementare. Este pentru prima dată în istoria 
politicilor de sănătate din țara noastră când vorbele frumoase și compasiunea pentru pacienți sunt înlocuite cu măsuri riguroase 
împotriva factorilor de risc asupra sănătății, cu tratamente inovative și cu programe de depistare precoce a acestei cumplite 
boli. 

Stimați colegi, Potrivit datelor furnizate de către Ministerul Sănătății, 40% dintre decesele provocate de cancer în 
România ar putea fi prevenite dacă sunt depistate timpuriu și tratate corespunzător. De asemenea, suferința pacienților și a 
familiilor lor ar fi mult mai mică dacă, prin analize și controale specializate, boala ar fi descoperită la începutul instalării și ar 
fi aplicate, de îndată, tratamentele specifice.  

Îmi este greu să explic de ce, abia în anul 2022, am demarat această campanie împotriva cancerului, de ce oare s-a 
întârziat atât de mult, în condițiile în care mii de semeni de-ai noștri află zilnic faptul că suferă de o formă sau alta de cancer.   

Stimați colegi, Astăzi, după ce avem un cadru legislativ clar, predictibil și aplicabil, dispunem de resurse financiare 
nerambursabile fără precedent, așteptăm din partea Ministerului sănătății acțiuni concrete, măsuri specifice și alocări financiare 
consistente împotriva acestei boli nemiloase. Îmi doresc cu putere ca, la 1 ianuarie 2023, ministrul sănătății să vină să ne 
prezinte cele mai curajoase măsuri și programe din istoria medicală românească, astfel încât numărul românilor care sunt 
afectați de cancer să se reducă simțitor în cel mai scurt timp. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Dumitru Rujan 

*** 
Există lumină la capătul furtunii, există o Românie prosperă la capătul crizelor! 

 
Pensiile vor fi mărite de la 1 ianuarie 2023 până la valoarea de 15%. Este un procent pe care Partidul Național Liberal, 

prin premierul Nicolae Ciucă, l-a susținut, asemenea Președintelui României, Klaus Iohannis. Veniturile tuturor pensionarilor 
este firesc să crească în mod egal cu inflația de anul acesta. Și, într-adevăr, nu pot plăti pensionarii costurile crizelor suprapuse 
cu care ce confruntăm! 

De altfel, cea mai mare parte a activității guvernului din acest an a fost concentrată pe sprijinirea categoriilor vulnerabile 
de români, în paralel cu asigurarea unei subvenții esențiale la prețurile electricității și gazelor naturale pentru toți consumatorii 
casnici. Prin ordonanța de urgență recent adoptată în domeniul energiei, reușim să susținem instituțiile publice, IMM-urile, dar 
și marii consumatori, prin prețuri plafonate. Este un efort bugetar major pe care România îl face, pentru a-i proteja pe români și 
pentru a ne proteja economia națională. 

Niciodată în istoria noastră recentă nu ne-am mai confruntat cu asemenea provocări, așa cum se întâmplă în prezent. 
Pandemia a fost un eveniment șocant, care ne-a surprins și pentru care am luat măsuri odată cu întreaga planetă, pe măsură ce 
aflam mai multe detalii despre virus. Astăzi, cu războiul de la granițele noastre, cu criza prețurilor la energie și cu un nivel al 
inflației pe care nu l-am mai cunoscut de decenii, avem în față o situație extrem de complexă, în fața căreia acest guvern, 
constituit printr-o largă majoritate – de nevoie, nu „de drag“ politic, i-a făcut bine față.  
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În vreme ce multe dintre statele europene se îndreaptă spre recesiune, în cazul României, în ciuda contextului exploziv 
din punct de vedere economic și în ciuda războiului din Ucraina, aceasta va înregistra în 2022 o creștere de 4.6% a economiei, 
iar în 2023 toate instituțiile financiare mondiale confirmă că, deși va încetini ușor, tot vom rămâne într-un scenariu de creștere. 
Această realitate și reușită, dublată de încrederea tot mai mare a investitorilor străini în România, ne dau motive să nu fim 
foarte pesimiști în legătură cu anul viitor. Mai mult, Banca Națională a României confirmă, la rândul său, că inflația se va mai 
domoli în 2023 și nu va mai atinge asemenea cifre precum în ultimele luni.  

În perioadele complicate, profeții apocalipselor se înmulțesc și încearcă să capitalizeze electoral, deși nu au nici soluții 
și nici bune intenții, de pe urma nemulțumirii legitime a oamenilor. În această guvernare am reușit, în ciuda tuturor 
previziunilor, să oferim României șansa de a vedea cu limpezime lumina de la capătul furtunii. Iar pentru aceasta a fost nevoie 
de stabilitate politică și de multă înțelepciune. Cred că aceste rezultate bune sunt mai importante azi decât orgoliile 
principalelor partide din coaliția de guvernare. Mai avem încă multe probleme de rezolvat urgent pentru a intra într-o nefastă 
logică electorală și a ne lăsa atrași în dispute cu ochii pe sondajele de opinie.  

Orice poză de moment în sondaje, astăzi, nu are o relevanță prea mare pentru 2024. Iar în cadrul alegerilor de peste doi 
ani, oamenii se vor uita la rezultate, la propria bunăstare și la proiectele pe care am reușit să le implementăm pentru a le face o 
viață mai bună.          Deputat 

George Șișcu 
*** 

Reforma educației trebuie să înceapă cu clasele mici 
 

Am răspuns cu deosebită bucurie invitației de a participa la ediția a II-a a Simpozionului județean „Educație de calitate 
în orice situație – Exemple de bune practici”, organizat de Asociația Învățătorilor din județul Bacău. 

Reîntâlnirea cu foștii mei colegi din învățământul primar a fost fantastică și emoționantă, fiind un excelent prilej de a 
rememora amintirile frumoase din activitatea didactică pe care am desfășurat-o împreună, ani la rând. 

Remarc calitatea lucrărilor prezentate în cadrul manifestării desfășurate în Amfiteatrul „Radu Beligan” al Școlii 
Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Bacău, numele marelui actor și regizor fiind în măsură să-i inspire pozitiv pe toți 
participanții, mici și mari. 

Felicit Asociația Învățătorilor din județul Bacău, pentru evenimentele organizate, simpozionul fiind urmat de „Balul 
învățătorilor”, circumstanțe ce au permis cadrelor didactice să socializeze și să pună bazele unor proiecte noi. 

Așa cum știu din propria experiență de dascăl, învățătorii băcăuani au avut și au capacitatea extraordinară de a se adapta 
oricăror situații, mai ales în cele de criză, rezultatele obținute de ei și de elevii lor fiind întotdeauna remarcabile.  

Consider că asigurarea calității  în învățământ este sarcina fiecărui cadru didactic. Procesul instructiv-educativ  trebuie 
organizat în așa fel încât elevul să găsească, în interiorul acestuia, resursele necesare și motivația care să-l stimuleze la o 
învățare activă și eficientă. Este necesar ca fiecare  dascăl să aștepte, cu răbdare, rezultatele eforturilor sale și să rămână 
optimist, chiar dacă ele întârzie să apară. 

Sunt convinsă că, după ce va fi completat cu sugestiile tuturor factorilor cu răspundere din domeniu, proiectul noii legi a 
educației naționale va constitui un document complex, armonizat corespunzător cu ultimele evoluții și tendințe, care va aduce 
beneficiile mult așteptate de toți cei care muncesc în învățământ. 

Avem nevoie de un act normativ exhaustiv, fără echivoc, pragmatic și ancorat în realitate, care să rezolve cvasi-
majoritatea problemelor existente astăzi în educația națională.  

Unul dintre aspectele capitale ale reformei educației, inițiate de PNL, este digitalizarea, componentă ce va fi 
implementată pentru început în mediul universitar, prin alocarea sumei de un miliard de lei, în vederea digitalizării facultăților 
acreditate. Astfel, se vor face investiții considerabile în proceduri standardizate de predare online, mai ales pe fondul creșterii 
exponențiale a importanței comunicării online în activitatea didactică universitară. Noua lege a educației mai prevede, pe 
segmentul învățământului universitar, creșterea cu 50% a finanţării burselor acordate studenţilor, de la 201 lei la 300 lei/lună, 
pe toată durata anului universitar. 

Sunt convinsă că și inadvertențele legate de buna funcționare a învățământului primar și gimnazial vor fi analizate cu 
celeritate de noul ministru liberal al Educației, astfel încât să avem o lege solidă, fortificată, cu răspunsuri adecvate la toate 
întrebările și necesitățile sistemice. 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
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Inflația produselor alimentare trebuie să ne îngrijoreze pe toți! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Criza energetică severă, declanșată de agresiunea barbară a Rusiei asupra poporului ucrainean, continuă să afecteze 

aproape toate statele lumii. Cu toate acestea, grație analizelor făcute de actuala coaliție de guvernare, materializate în măsurile 
corecte adoptate de Guvernul Ciucă, populația și mediul economic vor putea să traverseze cu bine iarna care urmează. Nu spun 
că ne va fi ușor, însă, cu certitudine, în România lucrurile vor sta mult mai bine decât în multe alte state europene. Așadar, am 
convingerea că după această grea încercare și în contextul în care tot mai multe investiții în zona energetică se vor finaliza, 
prețurile la produsele energetice vor începe să se stabilizeze sau chiar să se reducă. Deja, pe piețele europene evoluția 
prețurilor confirmă această tendință. 

Stimați colegi, 
Dacă îngrijorările noastre legate de facturile la energie au toate motivele să fie înlăturate, cred că atenția autorităților 

române trebuie să se deplaseze, cât mai rapid, către o altă zonă, cea a produselor alimentare. Din fericire, în România nu 
ducem lipsă de produse nici în magazine și nici în piețe. Ceea ce nu putem trece cu vederea este evoluția prețurilor la 
produsele alimentare de bază. Nu cred că aceste creșteri de prețuri sunt mereu justificate obiectiv. Dacă statistica oficială ne-a 
anunțat că rata anuală a inflației a urcat în acest an la 15,9%, cred că fiecare român a constatat că pentru produsele pe care le 
cumpără în mod frecvent creșterea de prețuri este mult mai mare. Pâinea, laptele, ouăle, uleiul vegetal, legumele și fructele, 
adică ce punem fiecare în coșul de consum, au avut creșteri de prețuri și de peste 40%, dacă nu mai mult și într-un timp de 
numai câteva luni. Este firesc ca, după o asemenea evoluție, românii să simtă că puterea de cumpărare a veniturilor lor este 
puternic afectată, iar așteptările lor de la autorități să fie imense.  

Stimați colegi, 
Apreciez faptul că actuala coaliție de guvernare se preocupă de majorarea punctului de pensie de la 1 ianuarie, că s-a 

luat decizia asupra majorării salariului minim brut la 3.000 de lei de la începutul anului și că se lucrează la implementarea de 
noi măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, cu venituri reduse. Cred că ar trebui să ne uităm cu atenție și la clasa de 
mijloc, care suferă la fel de mult din cauza scumpirilor.  

Nu cred că avem ce reproșa Guvernului Ciucă, ci, dimpotrivă, cred că trebuie să apreciem că a reușit să protejeze o mare 
parte a populației în fața valului de scumpiri. Cu toate acestea, cred că se impune, în special din partea Ministerului 
agriculturii, mai multă acțiune și mai multe măsuri de sprijin pentru agricultorii români, pentru pătrunderea produselor 
românești pe piață și pentru o mai bună supraveghere a pieței, împotriva practicilor speculative la care apelează intermediarii. 
Producătorul român vinde în continuare la prețuri modice, însă consumatorul român plătește prețuri exorbitante, de cele mai 
multe ori nejustificate. Actualul ministru al agriculturii, care este apreciat pentru experiența sa în domeniu, ar trebui să se 
concentreze rapid și eficient pe aceste probleme urgente din sectorul alimentar. 

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Cu ocazia împlinirii a 144 de ani de la revenirea Dobrogei statului român, 6 cugetări  
ale dobrogenilor pentru parlamentarii nărăvași din opoziție 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În urmă cu două zile, am sărbătorit Ziua Dobrogei, marcându-se 144 de ani de la momentul în care teritoriul aflat între 

Dunăre și mare a revenit, în 1878, la patria mamă, astfel că statul român căpăta o importanță geopolitică și geostrategică 
regională. Din acel moment și până astăzi, Dobrogea a căpătat o identitate proprie în care cultura, tradiția, respectul și prietenia 
au devenit valori de relaționare între diferite grupuri etnice. Odată ce data de 14 noiembrie a fost consemnată prin lege drept zi 
de sărbătoare națională, am văzut o creștere exponențială de evenimente care aduc în prim plan istoria, tradiția și patrimoniul 
acestei zone. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Astăzi, de la tribuna Parlamentului, m-am gândit să aduc în prim-plan câteva cugetări din folclorul turco-tătar, acea 

cultură populară care, prin exercițiu, a fost transmisă cu înțelepciune de la o generație la alta. Dacă e ceva ce a devenit 
emblematic la noi în Dobrogea, acela este respectul care există în modul de relaționare dintre oameni, dintre etnii.  
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De altfel, în ultimii ani, Parlamentul României, dar în special această tribună, au fost transformate adesea într-un ring de 
box. De aceea, câteva cugetări consider că sunt binevenite, căci această instituție este inima democrației României, iar 
respectul față de om ar trebui să fie sacru. 

Vă rog să ascultați cugetările care seamănă cu cele din folclorul românesc:  
• Cine se scoală cu furie, se așază cu pagubă. 
• Întâi gândește, apoi vorbește. 
• Dă-i lapte celui care nu-ți dă apă.  
• A explica ignorantului este mai greu decât a pune cămila să sară un șanț. 
• Sângele nu se spală cu sânge, ci cu apă.  
• La ce îi folosește ligheanul de aur celui care vomită sânge? 
Aceste cuvinte simple exprimă înțelepciunea acumulată de oameni, înțelepciune de care ar trebui cu toții să dăm dovadă 

de fiecare dată când ajungem la această tribună.  
Dragi colegi, 
Aceste vorbe de duh venite din Dobrogea pot fi un ghid frumos pentru unii colegi din opoziție, care adesea sunt, în 

discursul lor, mânioși și departe de ceea ce așteaptă românii astăzi. Luați aminte la aceste cuvinte, căci vă vor fi de folos, 
pentru că poporul român are această înțelepciune de a face alegeri corecte. Tăbăciți limba română cu vorbe lungi, precum 
cojocarul tăbăcește pielea, doar că în urma lui rămâne un cojoc. În urma voastră cam nimic!  

În final, cu tot respectul,  vreau să vă citesc o întâmplare de-a lui Nastratin Hogea.  
Într-o zi, un poet i-a recitat acestuia câteva versuri pe care le scrisese.  
Hogea a spus: Versurile tale nu au nici cap și nici coadă.  
Poetul s-a supărat și a început să-l înjure pe Nastratin. 
Nastratin i-a răspuns: Bravo! Pe cuvântul meu că înjurăturile tale sunt mai bune decât poezia! 
În concluzie, parafrazând cele de mai sus, înjurăturile opoziției par a avea mai mult sens decât faptele pentru români. 

Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
Comisia Europeană a efectuat plata pentru cele 2,6 miliarde de euro din PNRR  

aferente primei cereri depuse de România 
România a trimis prima cerere de plată în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) la sfârșitul lunii mai 

2022, cuprinzând toate cele 21 de ținte și jaloane aferente trimestrului IV din 2021, precum și documente justificative privind 
îndeplinirea acestora.  

La 15 septembrie a fost avizată evaluarea Comisiei asupra îndeplinirii țintelor și jaloanelor și ulterior, aprobată de 
Comitetul Economic și Financiar (ECOFIN).  

Prin urmare, la finalul lunii octombrie Comisia Europeană a efectuat plata pentru prima cerere depusă de România, 
anume 2,6 miliarde de euro. Plata cuprinde, pe de o parte, sprijinul nerambursabil în valoare de 2.037.146.414 euro și pe de 
altă parte, sprijinul sub formă de împrumut în valoare de 907.669.494 euro.  

Prima tranșă acoperă reforme care contribuie la tranziția digitală, mobilitate sustenabilă, educație, sănătate, 
decarbonizare, investiții menite să modernizeze domenii cheie și să consolideze economia românească.  

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect 
deosebit de important care aduce și sprijină reformele necesare pentru dezvoltarea României europene, iar Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) are drept scop implementarea reformelor și investițiilor sustenabile, creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, precum și sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale 
pentru promovarea creșterii durabile. 

Următoarea cerere de plată pentru decontarea fondurilor alocate României prin PNRR are în vedere îndeplinirea a 51 de 
jaloane aferente trimestrului I 2022 și trimestrului II 2022, având o valoare totală de 3,2 miliarde de euro, din care 2,1 miliarde 
de euro vor fi sprijin nerambursabil, iar 1,09 miliarde de euro vor fi sub formă de împrumut.  

PNRR constituie, pentru noi, un nou model de dezvoltare, un salt uriaș în dezvoltare, o adaptare continuă la cerințele 
unui stat european modern.         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 
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PNL urmărește prosperitatea tuturor românilor, fie ei tineri, activi sau seniori 
 
Un mit prea des vehiculat în România spune că liberalii și, în general, reprezentanții curentelor politice de dreapta se 

îngrijesc doar de bunăstarea celor puțini și prosperi, iar nu de cea a românilor aflați în curs de dobândire a acestei prosperități. 
Nimic mai fals! În primul rând, noi, liberalii, nu facem în niciun moment un astfel de partizanat inutil și dăunător în egală 
măsură. Noi, liberalii, suntem conștienți de cât de păgubos este un traseu economico-social care duce spre polarizarea excesivă 
a veniturilor populației. În acest context, cum ar putea exista chiar stâlpii doctrinei noastre politice? Unde este loc de libertate 
individual? 

Ceea ce dorim noi, liberalii, este o societate bazată pe șanse egale, o societate în care oricine are o idee inovatoare și-o 
poate valorifica pentru a îndeplini, astfel, o nevoie socială și, utilizând beneficiile aduse de această activitate, propriile nevoi. 
O astfel de societate va fi în mod natural incluzivă, diversă, cu o economie împărțită între mii de mici, dar creativi și eficienți 
agenți economici. 

Dar o astfel de economie nu poate prospera în lipsa certitudinii față de viitor. Cum poate lucra cineva astăzi dacă nu știe 
că mâine va beneficia de o pensie decentă, de un sistem sanitar funcțional etc.? Cum va putea fi acel om activ și implicat la 
locul său de muncă, fie acesta în administrația statală (fără a cărei bună funcționare nici economia privată nu poate prospera) 
sau în mediul privat, în lipsa unei minime și elementare predictibilități? De aceea, noi, liberalii, respectăm seniorii și înțelegem 
ce înseamnă o pensie. Înțelegem că pensia nu este o pomană, nu este o măsură socială, ci este un venit de înlocuire. Este un 
venit care trebuie să îi ofere beneficiarului său un standard de viață cât mai apropiat cu putință de cel avut în perioada activă, 
astfel încât el să se poată bucura de anii, în egală măsură frumoși și meritați, de odihnă.  

Și mai înțelegem că o societate nu poate prospera dacă jumătate dintre membrii săi nu își permit să își îndeplinească 
nevoile asociate unui standard decent de viață, într-o Românie membră a Uniunii Europene. Orice societate în care există 
dezechilibre economice majore va aluneca, în timp, spre autoritarism și spre sărăcie. Or noi, liberalii, exact asta detestăm și 
vrem să combatem. autoritarismul și sărăcia. În plus, în calitate nu atât de liberali, cât de oameni, vedem și simțim impactul 
creșterii prețurilor. Un impact resimțit la nivel mondial al unui fenomen cu cauze multiple și în principal externe, dar pe care 
trebuie să îl combatem cu aceeași energie. 

Și ce dovadă mai bună poate exista pentru tot ce am afirmat până acum decât că, chiar în spre deosebire chiar și de PSD 
care, deși a elaborat, susținut și adoptat actuala Lege a Pensiilor sub mandatul de Ministru al Muncii al Liei Olguța Vasilescu, 
tot guvernul condus de PNL este cel care a majorat efectiv 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). Așadar, ca de altfel de obicei, noi nu doar am promis, ci chiar am livrat! 

Mai mult, pentru a veni în sprijinul pensionarilor afectați de creșterile de prețuri, guvernul condus de premierul liberal 
Nicolae Ciucă este și cel care a acordat, în luna ianuarie, un sprijin financiar seniorilor cu pensii mai mici sau egale cu 1600 de 
lei și, în luna iulie, pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 2000 de lei, un alt sprijin financiar în valoare de 700 de lei. 
Acestea pentru că, după cum și președintele Klaus Iohannis, și premierul Nicolae Ciucă, dar și fiecare dintre noi am afirmat în 
repetate rânduri, suntem datori să luptăm cu efectele inflației chiar dacă factori externi au provocat-o, și în nici un caz nu 
pensionarii din România sunt aceia care trebuie să suporte efectele inflației. Pensia este venit de înlocuire, iar dacă puterea ei 
de cumpărare scade, înlocuirea venitului din perioada activă nu se mai produce în aceeași măsură, ceea ce afectează însăși 
rațiunea existenței pensiei. Noi, liberalii, nu putem accepta așa ceva! 

Tocmai de aceea, ne-am asumat și ne asumăm angajamentul de a crește pensiile ori de câte ori este posibil, iar în aceste 
momente o creștere cu 15% este nu doar posibilă, ci și strict necesară. Prin urmare, nici nu se poate pune problema unei ezitări 
în această direcție. Pensiile vor crește de la 1 ianuarie și vor crește pentru că Partidul Național Liberal a inițiat, își asumă și 
susține acest lucru acest lucru, ceea ce a și dovedit prin fapte în repetate rânduri! Este un angajament luat față de 
dumneavoastră, celor de a căror încredere suntem onorați. Pentru că părinții și bunicii noștri merită o viață sigură, iar 
majorările pe care le-am efectuat și ce ape care o vom efectua sunt absolut necesare pentru a salvgarda nivelul de trai al 
categoriilor sociale care devin vulnerabile într-o perioadă complicată economic, așa cum este aceasta prin care trecem acum. 
Iar noi, care nu o dată în trecut am făcut pași spre asigurarea unor pensii decente, vom face acest lucru și de data aceasta! 

Cu drag, pentru seniorii noștri,    
Deputat 

Olivia-Diana Morar 
*** 
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Către o Europă rezilientă din punct de vedere cibernetic 
Dragi colegi,  
Eforturile de integrare europeană se axează, în principal, asupra mai multor direcții de acțiune, dintre care securitatea 

cibernetică reprezintă un pilon pentru toate celelalte politici ale UE. Transporturile, economia, energia, finanțele și sănătatea 
sunt acum vizibil dependente de tehnologiile digitale pentru o bună funcționare, întrucât digitalizarea creează oportunități 
unice de centralizare a informațiilor, de conectare a beneficiarilor unui serviciu, de coordonare și democratizare a procesului 
decizional. Totodată, digitalizarea aparatului administrativ crește transparența și vizibilitatea efectelor pe care o decizie luată 
de către autorități o are, îmbunătățind exponențial relația stat-cetățeni.  

Concomitent cu dezvoltarea spațiului cibernetic, crește nevoia de securizare a acestuia, având în vedere strategiile 
statelor autoritare de destabilizare prin erodarea coeziunii și solidarității europene și a regiunii Nord-Atlantice. Din momentul 
izbucnirii pandemiei, provocările la adresa securității cibernetice au devenit din ce în ce mai proeminente, fiind expuse 
vulnerabilități în modul de funcționare al mecanismelor de prevenție și combatere a atacurilor cibernetice. O nouă strategie de 
securitate cibernetică a UE a fost adoptată în 2020, urmând ca primele concluzii aferente acesteia să fie publicate de către 
Consiliu un an mai târziu. S-a recunoscut faptul că securitatea tehnologică este indispensabilă scopului construirii unei 
Europe reziliente, verzi și digitale. Criminalitatea informatică atinge și astăzi noi cote în contextul în care este estimat că 
22,3 miliarde de dispozitive la nivel mondial vor fi conectate la internetul obiectelor până în 2024, conform datelor publicate 
de Consiliul European. Invazia Federaţiei Ruse în Ucraina a reiterat nevoia de întărire a rezilienței spațiului cibernetic 
european, întrucât Vladimir Putin este un lider cunoscut pentru preferințele sale de distribuire a fake news și de facilitare a 
atacurilor informatice asupra infrastructurii statelor europene. Este nevoie de un răspuns mai solid pentru a asigura 
deschiderea spațiului cibernetic în vederea maximizării nivelului de încrederea al cetățenilor în instrumentele și serviciile 
digitale și în capacitatea autorităților naționale și internaționale de a-i proteja în fața amenințărilor externe. Nu mai este vorba 
de un proces ce ține strict de domeniul informatic, ci de protejarea valorilor de bază ale drepturilor omului și a libertăților 
cetățenești și de funcționarea corespunzătoare a fiecărei nișe de activitate de la nivelul societății.  

Astfel, statele UE demonstrează capacitate de reabilitare și adaptare la provocări. Executivul European a propus în 
cursul săptămânii trecute două planuri de acțiune pentru a spori apărarea în domeniul cibernetic și pentru a facilita deplasarea 
forțelor armate mai eficient peste granițe, conform unui reportaj Reuters. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a avertizat 
că războiul este la granițele noastre, fapt ce adaugă presiune suplimentară asupra spațiului european și motivează în același 
timp sporirea cooperării pe plan internațional, cu forțele NATO.  

Noua politică este construită în jurul a patru piloni ce cuprind inițiative cu ținte clare: gestionarea crizelor cibernetice în 
cadrul UE alături de reducerea dependențelor noastre strategice de tehnologiile cibernetice critice. Baza industrială și 
tehnologică de apărare europeană (EDTIB) va fi consolidată, iar parteneriatele cu beneficiarii de securitate cibernetică - atât 
indivizi, cât și societatea civilă și mediul de afaceri -  vor fi întărite.  

Întreg ecosistemul de apărare al UE trebuie securizat. Fiecare dintre noi suntem atât contribuabili, cât și beneficiari ai 
securității europene, iar dedicarea noastră trebuie să fie pe măsură. Este o responsabilitate față de noi, față de idealurile 
europene și democratice și față de obiectivele de respingere a amenințărilor externe.  

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

În contextul RePower EU - instituțiile cu atribuții de control și autorizare în materia eficienței  
energetice, o prioritate pentru decidentii politici! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
CNCIR și ISCIR sunt două instituții esențiale privind implementarea proiectelor în domeniul eficienței energetice.  
Verificarea instalațiilor, echipamentelor, lifturilor în clădirile publice și private, precum și certificarea echipamentelor 

necesare punerii în funcțiune a instalațiior de producere a energiei nucleare sunt condiții esențiale pentru implementarea cu 
succes a proiectelor de eficiență energetică.      

În acest sens, este important ca factorii de decizie, respectiv ministerele de resort, să pună pe lista priorităților 
guvernamentale asigurarea personalului calificat pentru aceste două instituții vitale pentru siguranța industriei și a cetățenilor.  

În condițiile, în care piața muncii  din România care se confruntă cu o lipsă calificată de forță de muncă  în domeniul 
ingineriei, este o provocare atât  pentru CNCIR, cât și pentru ISCIR  să mențină o structură optimă de personal specializat în 
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prestarea acestor servicii publice de interes strategic național. Cele două companii beneficiază de o expertiză unică în România 
pentru efectuarea de testări și realizarea de analize tehnice la instalații și echipamente cu un grad ridicat de pericol în 
funcționare.  

Prin PNRR ne-am obligat să avem un număr de 6000 de specialiști în domeniul eficienței energetice. Ar trebui să 
utilizăm aceste fonduri și pentru a avea forța de muncă specializată. în aceste instituții cu rol de importanță strategică pentru 
România.   

CNCIR și ISCIR vor avea un rol determinat în succesul proiectelor de eficiență energetică și în tranziția spre o 
economie verde, cu condiția, să dispună de personal calificat. Trebuie să luăm măsuri acum, siguranța tuturor depinde de 
calificarea acestor specialiști.  

Finanțarea sectorului energetic, alocarea de către Guvern a peste 500.000.000 Euro pentru proiecte de eficienta 
energetica pentru companii, investițiile in proiecte in valoare de149 de milioane de euro prin PNRR pentru producția de 
hidrogen din surse regenerabile sunt o dovada a priorităților asumate de către Romania. 

Realizarea acestor proiecte depind in mare măsura de instituțiile statului si specialiștii săi iar rolul nostru este acela de a 
susține si semnala aceste cerințe ce vin din partea autorităților cu atribuții de control. 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Oana Marciana Ozmen 
*** 

Guvernul Ciucă are soluții pentru România: creștere economică  de 5,8% în 2022 
 

Comisia Europeană a venit cu vești bune pentru economia românească în ”Prognoza economică de toamnă”, estimând o 
creștere economică de 5,8% în 2022, una din cele mai mari creșteri pe care le înregistrează un stat membru al Uniunii 
Europene. De asemenea, datele publicate de Eurostat săptămâna aceasta arată că Produsul Intern Brut al UE şi al zonei euro a 
înregistrat o creştere de 0,2% în trimestrul al treilea faţă de trimestrul precedent, România și Cipru fiind ţările cu cel mai 
puternic avans, ambele cu o creştere de 1,3%.  

Trebuie menționat că, în realizarea prognozei, experții europeni au luat în calcul impactul tarifelor compensate la 
energie, subvenționarea prețului carburanților, măsurile luate prin programul “Sprijin pentru România”, precum și creșterile 
salariilor din sectorul bugetar. De asemenea, este important de știut că factorul decisiv în realizarea creșterii economice 
sustenabile din acest an este reprezentat de intrările de capital, atât prin investițiile străine directe, cât și banii veniți de la 
Bruxelles, prin PNRR ori fondurile europene din actualul exercițiu financiar. Prin măsurile pe care Guvernul le-a luat, 
România a ajuns pe locul 6 în topul creșterii economice din UE, depășindu-ne doar Irlanda, Portugalia, Slovenia, Croația și 
Grecia, care înregistrează avansuri economice între 6-8%. 

Iată că, în ciuda tuturor prognozelor alarmiste, România are parte de o creștere economică peste așteptări, iar acum cel 
mai important este să ne canalizăm toate eforturile pentru a stopa o eventuală încetinire economică în anii următori. Sprijinul 
guvernamental pentru gospodării și întreprinderi a jucat un rol vital în atenuarea impactului negativ asupra economiei 
românești și pot să va asigur că vom continua să facem tot posibilul pentru a proteja populația și mediul de afaceri. 

  Este lăudabil, în acest context internațional complicat, că actualul Guvern reușește prin măsurile sale să obțină 
rezultate bune și să asigure creșterea economiei românești. Subliniez, încă o dată, că toate aceste date vin pe fondul inflației 
ridicate, condițiilor financiare mai stricte și efectelor războiului din Ucraina și confirmă, încă o dată, că avem un guvern 
capabil să genereze soluții viabile pentru viitorul României!  

Prin noi înșine pentru România!      Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Schimbări pozitive de abordare a politicii externe a României 

 

Aderarea României la NATO și Uniunea Europeană nu reprezintă, nici pe departe, sfârșitul dezideratelor noastre de 
politică externă. Simplul statut de membru în cele două entități nu conferă  în mod neapărat și prestigiu sau notorietate 
României, în cadrul proceselor decizionale negociate între statele membre.  

Aderarea la spațiul Schengen, adoptarea monedei euro sau obținerea unor portofolii strategice în Comisia Europeană, 
sunt doar câteva dintre obiectivele pe care România le are pe termen scurt în relațiile internaționale. Fiecare nou statut al 
României pe această scenă supranațională trebuie să fie susținut de maturitatea clasei politice, de consolidarea statului de 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 33 - 2022  
Săptămâna 14 - 18 noiembrie 2022  

 

 

64 
 

drept, de garantarea justiției independente și implementarea unor politici de creștere economică vizibilă, cu efect pe termen 
mediu și lung. 

Seriozitatea, demnitatea și munca sunt punctele de referință ce trebuie să ghideze acțiunile politice care pot influența 
pozitiv statutul României în plan extern. 

În contextul schimbărilor continue pe plan european și internațional, determinate de războiul din Ucraina și de criza 
energetică mondială, precum și al reordonării priorităților naționale, cred că misiunea domnului ministru al Afacerilor Externe, 
Bogdan Aurescu, un diplomat de carieră, cu viziune politică și cu o experiență profesională demne de toata admirația, nu este 
deloc facilă.  

Consider că datoria conducerii diplomației române este de a consolida mesajul de echilibru și încredere transmis 
partenerilor externi, referitor la dorința, justificată prin fapte, a României de a participa, ca partener egal, la deciziile majore 
luate la nivel european. Echilibrul de putere care se manifestă în acest moment la nivelul coaliției de guvernare poate constitui 
un factor potențat și pozitivat în politica externă a României. 

În implementarea strategiei  de promovare  a intereselor de politică externă a României, cred că șeful diplomației 
române nu trebuie să uite importanța pe care Casa Regală a României a avut-o în procesul de integrare Nord-Atlantică și 
europeană a țării de după 1989. La fel ca atunci, și acum Familia Regală a României, reprezintă un simbol al națiunii române și 
un partener redutabil în sprijinirea eforturilor externe ale statutul român. 

Conceptul politicii externe a României, într-un context geopolitic turbulent, sper că va fi adaptat, eficient și dinamizat 
corespunzător în perioada următoare, astfel încât demersurile pentru dezvoltarea posturii naționale de apărare să aibă ca 
rezultat un spațiu sigur și predictibil, aspecte esențiale pentru securitatea națională. 

 
Deputat 

Maria Stoian 
*** 

Partidul Național Liberal  relansează prin investiții  Regiunea Oltenia! Obiectiv asumat  
și demarat de Guvernul Nicolae Ciucă 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați,  
Mult timp, regiunea de Sud-Vest a fost  ocolită de investiții și acest fapt și-a pus amprenta asupra nivelului de trai și 

asupra perspectivelor de dezvoltare. Despre lideri PSD care în urma cu 4 ani doar anunțau proiecte majore, precum Spitalul 
Regional de Urgență Craiova,  fără a face ceva concret,  ne-am lămurit  cu toții. 

Nici unii nu s-au concentrat cu adevărat pe ceea ce contează pentru a contura o viziune realistă de dezvoltare a zonei. 
Doar gălăgie politică și multă imagine. 

Acum avem exemplul concret că viziunea liberală de dezvoltare  pe care am promovat-o încă din anul 2020 dă rezultate. 
Există deja un portofoliu de proiecte mature care au susținere guvernamentală și care include investiții în infrastructura 

rutieră şi feroviară,   modernizarea sistemului sanitar, dar şi investiţii în reţelele de gaze şi energie, finanţate prin PNRR şi prin 
PNI Anghel Saligny. 

Într-un context dificil, cu multiple crize suprapuse, Guvernul Nicolae Ciucă  joacă cartea investițiilor, singura care va 
garanta un parcurs al dezvoltării durabile. 

Unul dintre proiectele cu impact pozitiv pentru întreaga regiune va fi Spitalul Regional de Urgență Craiova, pentru care 
s-a semnat contractul de proiectare și care intră în linie dreaptă. 

Guvernul PNL a deblocat în anul 2020 acest proiect  și  a obținut finanțarea  europeană iar în completare Guvernul 
Ciucă a contractat de la Banca Europeană de Investiții un împrumut de 368 de milioane de euro. Este un proiect ambițios care 
este mult așteptat de către locuitorii din zonă. Investițiile în infrastructura de sănătate sunt vitale pentru comunități. 

Viziunea de dezvoltare a regiunii nu este completă fără a fi atinse si alte obiective care vor contribui la relansarea 
economică a zonei. 

De aceea, dezvoltarea infrastructurii de transport  constituie o condiție sine qua-non  pentru a câștiga în atractivitate și a 
fi competitivi. 

Demersurile pentru a avea proiecte de infrastructură finanțate și cu șanse reale de implementare au fost inițiate încă din 
anul 2020. Astăzi două dintre aceste proiecte au făcut pași importanți, fiind în stadii avansate, ceea ce le garantează succesul. 

Modernizarea Magistralei CFR Craiova-Caransebeș, un proiect de anvergură în valoare de 2 mld de euro pentru  
reabilitarea a 226 kilometri, din care 50 urmează să fie dublați și vor fi construite două tuneluri, are publicată hotărârea de 
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guvern. De asemenea, are și finanțare asigurată prin POT 2021-2027, ceea ce îi asigură o traiectorie de implementare 
ireversibilă. 

Un alt proiect pentru care am făcut demersuri susținute pentru includerea lui în lista proiectelor bugetate, este cel al 
drumului de mare viteză Craiova–Lugoj. Trei sectoare cuprinse între Filiași-Lugoj  au deja desemnat câștigătorul pentru 
elaborarea Studiilor de Fezabilitate. Este un prim pas important care trebuie cu perseverență continuat. Lista nu se oprește aici 
pentru că există o abordare unitară și coerentă în ceea ce privește investițiile în infrastructura de transport din regiune. 

Companiile din cadrul Ministerului Transporturilor care implementează aceste două proiecte, și mă refer la CFR 
Infrastructură și CNAIR; au obligația să depună toate eforturile pentru a le asigura un parcurs lipsit de blocaje. 

Nu ne permitem să mai pierdem timp după ani buni în care ele au zăcut prin sertare sau existau doar în discursuri 
politice de campanie. Asigurarea conectivității  regiunii Oltenia cu rețeaua europeană de transport  este o gură de oxigen pentru 
investitorii din zonă.  

Guvernul Nicolae Ciucă susține toate aceste proiecte, dar la pachet este nevoie de profesionalism și responsabilitate la 
toate eșaloanele, din partea celor care le implementează pentru a le derula fără sincope. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Ştefan-Bucur Stoica 
*** 

Aderarea României la Schengen este profitabilă pentru toate statele UE! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Dacă unii mai au dubii asupra beneficiilor imense pe care le-ar avea țara noastră și cetățenii români dacă în ședința 

Consiliului Justiție și Afaceri Interne din decembrie s-ar adopta o decizie favorabilă aderării României, atunci le-aș sugera să 
vadă cum te simți ca cetățean european atunci când aterizezi la Milano, Roma sau Paris și dintr-o mare de călători ajunși pe 
terminalul de sosiri, doar românii, bulgarii și croații trebuie să se încoloneze la o coadă nesfârșită, să aștepte și peste o oră, 
pentru a demonstra că sunt cetățeni ai UE. Pe lângă disconfortul și relativa umilință de a fi tratați diferențiat, menținerea 
României în afara acestui spațiu al libertății de mișcare are consecințe importante asupra economiei naționale: coloanele de 
camioane din frontierele de stat înseamnă carburanți irosiți, ore pierdute, costuri crescute și competitivitate redusă pentru 
produsele românești.   

Stimați colegi, 
Dacă am fi superficiali sau conspiraționiști cu privire la opoziția politică pe care unele state europene au formulat-o în 

trecut, am spune că au ceva cu noi sau că vor să ne saboteze economia. Însă, datele oficiale ale Băncii Naționale a României și 
ale Institutului Național de Statistică indică faptul că cea mai mare parte a exporturilor românești este realizată de firme 
franceze, italiene, germane, spaniole. Așadar, printre marii perdanți ai menținerii României la poarta Spațiului Schengen se 
află și economiile dezvoltate din Uniunea Europeană, care produc în fabricile din România și care se văd nevoite să suporte 
costurile suplimentare ale non-apartenenței. Oare investitorii străini din România au explicat aceste lucruri propriilor guverne? 
Oare mai este cineva care nu recunoaște că, din punct de vedere tehnic, România ar fi trebuit să fie în Spațiul Schengen din 
anul 2011, nu din 2022?  

Stimați colegi, 
Cred cu putere că actualul Guvern a îndeplinit și cele mai absurde condiții impuse țării noastre, condiții pe care nici 

statele din Spațiul Schengen nu le îndeplinesc. Decizia de admitere sau amânare a admitere depinde acum exclusiv de nazurile 
unora, care încă nu înțeleg că din aderarea României toate statele UE și toate economiile europene au de câștigat. Dacă nu le 
pasă de noi, poate le pasă de viitorul investițiilor din România.   

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Combaterea poluării 
Stimate domnule ministru, 
Din informațiile găsite în presă reiese că dumneavoastră ați susținut la summitul COP 27, măsurile ce trebuie să vină în 

sprijinirea cetățenilor vulnerabili, afirmând că sunteți purtător de drapel în lupta împotriva schimbărilor climatice1.  
Politica Uniunii Europene prevede că, până în anul 2035 să fie eliminate din trafic mașinile cu combustie internă, 

urmând ca după acest an, în Europa să fie înmatriculate doar mașini electrice2. 
O serie de studii au demonstrat că, mașinile electrice nu reduc atat de mult poluarea pe cât se vehiculează, iar procesul 

tehnologic de fabricare al acestora, în special al bateriilor cu Litiu-Ion, generează cantități semnificative de gaze cu efect de 
seră. Estimările variază între 10% și 75% din energia de producție a vehiculelor și 10% până la 70% din emisiile de gaze cu 
efect de seră, generate în urma producției. 

Studiile au demonstrat că, producția bateriilor electrice, generează gaze cu efect de seră cu valori estimate între 1,3 și 2 
ori mai mari decât cele pentru  producția vehiculelor cu combustia internă, iar emisiile de NOx, SO2 și PM, generate de 
producția bateriilor electrice, sunt de aproximativ 1,5-2,5 ori mai mari decât cele pentru producția vehiculelor cu combustie 
internă3. 

Totodată, datorită duratei de viată limitată a bateriilor Litiu-Ion, aceste necesită înlocuire după o anumită perioadă de 
timp, în funcție de tipul de autovehicul, iar efectele pe care bateriile uzate le au asupra mediului, mai exact depozitarea 
bateriilor uzate, produc poluare prin materialele din care acestea sunt compuse (cobalt, grafit, litiu, ion, aluminiu, metale rare). 

Datorită situației actuale, importul de gaz în Europa a cunoscut schimbări semnificative din moment ce Uniunea 
Europeană importă cantități din ce în ce mai mari de gaz lichefiat, iar efectele pe care acestea le au asupra mediului sunt mai 
nocive față de cele produse de gazele naturale4. 

Gazul lichefiat, în special cel petrolier, este compus din propan și butan, acesta fiind generat automat dn câmpurile de 
gaz atunci când gazul natural este extras din rezervor, fiind un subprodus al procesului de rafinare al petrolului brut. Aceste 
gaze eliberează CO2 care este un gaz cu efect de seră, este mai greu decat aerul, iar în cazul unor scurgeri acesta se va așeza pe 
pământ. 

Deși gazele lichefiate sunt mai ușor de transportat, nefiind necesare conducte, acestea produc cantități mari de CO2, 
gaze cu efect de seră care poluează mai mult în comparație cu gazul natural. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este poziția Ministerului Mediului în ceea ce privește eliminarea vehiculelor cu combustie internă până în 2035? 
2. Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt soluțiile optime și concrete pentru reducerea poluării generate de 

bateriile uzate? 
3. Care sunt măsurile optime și reale pentru managementul eficient al deșeurilor provenite de la bateriile mașinilor 

electrice, management care să cuprindă atât reducerea poluării cât și depozitarea, reciclarea și reutilizarea acestora? 
4. Care este strategia Ministerului Mediului, Minister pe care dumneavoastră domnule Ministru îl conduceți, pentru 

reducerea gazelor cu efect de seră provenite din utilizarea de gaze lichefiate? 
Cu stimă, 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 
 
 

                                      
1 Strategia României pentru COP 27. Ministrul Mediului: „Suntem purtătorii de drapel în luptă împotriva schimbărilor climatice” | Digi24 
2 Deal confirms zero-emissions target for new cars and vans in 2035 | News | European Parliament (europa.eu) 
3 Environmental Effects of Battery Electric and Internal Combustion Engine Vehicles (fas.org) 
4 Infrastructura pentru gaz natural lichefiat în UE - Consilium (europa.eu) 
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul  Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Combaterea poluării 
Stimate domnule ministru, 
Din informațiile găsite în presă reiese că dumneavoastră ați susținut la summitul COP 27, măsurile ce trebuie să vină în 

sprijinirea cetățenilor vulnerabili, afirmând că sunteți purtător de drapel în lupta împotriva schimbărilor climatice5.  
Politica Uniunii Europene prevede că, până în anul 2035 să fie eliminate din trafic mașinile cu combustie internă, 

urmând ca după acest an, în Europa să fie înmatriculate doar mașini electrice6. 
O serie de studii au demonstrat că, mașinile electrice nu reduc atat de mult poluarea pe cât se vehiculează, iar procesul 

tehnologic de fabricare al acestora, în special al bateriilor cu Litiu-Ion, generează cantități semnificative de gaze cu efect de 
seră. Estimările variază între 10% și 75% din energia de producție a vehiculelor și 10% până la 70% din emisiile de gaze cu 
efect de seră, generate în urma producției. 

Studiile au demonstrat că, producția bateriilor electrice, generează gaze cu efect de seră cu valori estimate între 1,3 și 2 
ori mai mari decât cele pentru  producția vehiculelor cu combustia internă, iar emisiile de NOx, SO2 și PM, generate de 
producția bateriilor electrice, sunt de aproximativ 1,5-2,5 ori mai mari decât cele pentru producția vehiculelor cu combustie 
internă7. 

Totodată, datorită duratei de viată limitată a bateriilor Litiu-Ion, aceste necesită înlocuire după o anumită perioadă de 
timp, în funcție de tipul de autovehicul, iar efectele pe care bateriile uzate le au asupra mediului, mai exact depozitarea 
bateriilor uzate, produc poluare prin materialele din care acestea sunt compuse (cobalt, grafit, litiu, ion, aluminiu, metale rare). 

Datorită situației actuale, importul de gaz în Europa a cunoscut schimbări semnificative din moment ce Uniunea 
Europeană importă cantități din ce în ce mai mari de gaz lichefiat, iar efectele pe care acestea le au asupra mediului sunt mai 
nocive față de cele produse de gazele naturale8. 

Gazul lichefiat, în special cel petrolier, este compus din propan și butan, acesta fiind generat automat dn câmpurile de 
gaz atunci când gazul natural este extras din rezervor, fiind un subprodus al procesului de rafinare al petrolului brut. Aceste 
gaze eliberează CO2 care este un gaz cu efect de seră, este mai greu decat aerul, iar în cazul unor scurgeri acesta se va așeza pe 
pământ. Deși gazele lichefiate sunt mai ușor de transportat, nefiind necesare conducte, acestea produc cantități mari de CO2, 
gaze cu efect de seră care poluează mai mult în comparație cu gazul natural. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este poziția Ministerului Mediului în ceea ce privește eliminarea vehiculelor cu combustie  

internă până în 2035? 
2. Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt soluțiile optime și concrete pentru reducerea poluării generate de 

bateriile uzate? 
3. Care sunt măsurile optime și reale pentru managementul eficient al deșeurilor provenite de la bateriile mașinilor 

electrice, management care să cuprindă atât reducerea poluării cât și depozitarea, reciclarea și reutilizarea acestora? 
4. Care este strategia Ministerului Mediului, Minister pe care dumneavoastră domnule Ministru îl conduceți, pentru 

reducerea gazelor cu efect de seră provenite din utilizarea de gaze lichefiate? 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

Adresată  domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Lotul 3 Chețani-Câmpia Turzii  al Autostrăzii Transilvania (A3) 
Stimate domnule ministru, 
Din informațiile găsite în presă reiese că a fost semnat contractul pentru finalizarea construcției Lotului 3 Chețani-

Câmpia Turzii, al Autostrăzii Transilvania (A3). Valoarea contractului se ridică la  420,34 milioane de lei( fără TVA), fiind 
finanțat din fonduri europene nerambursabile9. 

                                      
5 Strategia României pentru COP 27. Ministrul Mediului: „Suntem purtătorii de drapel în luptă împotriva schimbărilor climatice” | Digi24 
6 Deal confirms zero-emissions target for new cars and vans in 2035 | News | European Parliament (europa.eu) 
7 Environmental Effects of Battery Electric and Internal Combustion Engine Vehicles (fas.org) 
8 Infrastructura pentru gaz natural lichefiat în UE - Consilium (europa.eu) 
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Lotul 3 Chețani-Câmpia Turzii , cu o lungime totală de 15,7 km, este ultimul lot de autostradă care face legătura între 
Cluj-Napoca și Târgu Mureș, lot care urmează să aibă 2 poduri, 7 pasaje și un nod rutier la Chețani (km 21+890). 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1.  Care sunt soluțiile pe care le considerați optime pentru respectarea termenelor contractuale? 
2. Care este data pe care o considerați realistă pentru punerea în circulație a întregului segment de autostradă? 

Cu stimă,          Deputat 
Radu-Marin Moisin 

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

Reforma pensiilor 
Stimate domnule ministru , 
Din informațiile găsite în presă reiese că, potrivit propunerilor făcute de Banca Mondială, în România, vârsta de 

pensionare ar trebui majorată treptat pentru categoriile de beneficiari de o pensionare timpurie10.  
Totodată, conform indicațiilor furnizate de Banca Mondială, la momentul pensionării, pensia nu poate depăși 100% din 

salariul net. 
Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care este poziția  Ministerului pe care îl conduceți referitoare la propunerile Băncii Mondiale? 
2. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime pentru respectarea jalonului din PNRR referitor la reforma pensiilor? 

Cu stimă,      
Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
Situația medicamentelor generice 

Stimate domnule ministru, 
Medicamentele generice reprezintă echivalente terapeutice ale produselor originale ale căror brevete au expirat, acestea 

sunt utilizate pentru a trata aceleași afecțiuni ca și produsele originale, având aceleași substanțe active. 
Potrivit AMPGR11, în ultimii ani au dispărut din România peste 2500 de medicamente generice, iar în primele luni ale 

acestui an au fost retrase 100 de medicamente generice din farmacii. Medicamentele generice sunt necesare pentru tratarea a 
peste 70% din pacienții cu boli cronice, pacienți  cu boli cardio-vasculare, oncologice, endocrine. 

Conform datelor găsite în presă, studiile de piață furnizate de IQVIA arată că, piața medicamentelor generice în 2021 a 
reprezentat aproximativ 60% din volumul medicamentelor compensate, având doar 26,6% din costul acestora12. 

România are cel mai mic preț din Europa al medicamentelor generice. Acest lucru, cumulat cu taxa Clawback (plafonată 
și diferențiată în anul 2020) și  situația economică cu care se confruntă producătorii (creșterea prețului la materiale, timpi de 
livrare și costuri de producție), duce la încetarea producției și implicit la dispariția din farmacii a medicamentelor generice. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este strategia Ministerului Sănătății pentru stoparea dispariției medicamentelor generice din farmacii? 
2. Care este numărul real și concret de medicamente generice, care au dispărut din farmacii de la începutul anului și până 

în prezent? 
3. Care sunt soluții pe care le considerați optime, având în vedere situația actuală, pentru a încuraja producția de 

medicamente generice în România? 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

                                                                                                                                               
9 Sorin Grindeanu: A fost semnat astăzi contractul... | News.ro 
10 Se schimbă vârsta de pensionare în România! Vor ieși la pensie 20 de ani mai târziu – Capital 
11 ACASA - APMGR 
12 Asociația Producătorilor de Medicamente Generice: "Medicamentele generice cu prețuri mici, penalizate de o taxă clawback mai mare cu 
8% decât prevede legea" (financialintelligence.ro) 
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Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Hoteluri vândute din cauza inflației 
Stimate domnule ministru, 
În ultimele luni a fost semnalat un trend îngrijorător pentru industria turismului din România. Tot mai mulți proprietari 

se găsesc în imposibilitatea de a mai întreține hotelurile pe care le dețin și sunt nevoiți să le vândă. Situația de față este 
rezultatul scumpirilor care au avut loc pe fondul crizei energetice declanșate în urma deciziei Federației Ruse de a invada 
Ucraina.  

Conform site-urilor de specialitate, există o creștere vizibilă a anunțurilor legate de vânzarea unităților de cazare din 
zone turistice renumite din România. Prețurile sunt stabilite proporțional cu facilitățile sale, fiind vorba de hoteluri de la malul 
mării sau din zone montane.  De exemplu, un hotel de 7555 m2 situat pe plajă în Eforie Nord ajunge la prețul de 16.500.000 de 
euro, având în componență 286 de camere, iar unul din Brașov la 14.400.000 de euro. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Va exista o formă de ajutor pentru proprietarii hotelurilor care se află în această situație?  
2. Ce alte trenduri au fost identificate anul acesta în industria turismului?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

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

Transformarea digitală a României 
Stimate domnule ministru,  
În cursul săptămânii trecute a avut loc cea de-a treia conferință dedicată Planului Național de Redresare și Reziliență, 

organizată de PwC România, unde s-a discutat evoluția obiectivelor de digitalizare din țara noastră. În clasamentul DESI 
(Digital Economy and Society Index) al Uniunii Europene, România ocupă ultimul loc, fiind nevoie de progrese pentru a 
crește nivelul economiei digitale, a cunoștințelor în domeniu și a avea servicii de e-guvernare, a declarat Gabriel Voicilă, 
Technology Partner PwC România.  

Au fost recunoscute progrese în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice, dar rezultate mai proeminente vor fi 
observate peste mai mult timp, întrucât este vorba de un proces de durată. În ciuda acestui fapt, PNRR-ul este o oportunitate 
unică pentru România de a îndeplini scopul transformării digitale, o prioritate și în programul de guvernare al actualei coaliții. 
Va fi finanțată dezvoltarea infrastructurii digitale, precum și digitalizarea proceselor din administrația publică și din mediul 
privat. Digitalizarea va avea loc concomitent cu centralizarea pentru a reduce birocrația extensivă și a eficientiza interacțiunea 
dintre cetățeni și companii cu administrația, aceste aspecte fiind posibile datorită cloud-ului guvernamental.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Cum vă raportați la progresul României de anul acesta în ceea ce privește digitalizarea?  
2. Unde credeți că ar putea fi făcute îmbunătățiri în modul de abordare al problemelor curente ce stau în calea 

digitalizării administrației publice?  
Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,        Mugur Cozmanciuc 

*** 
Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

 

Ajutoare pentru firmele românești din sectorul cultural 
Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută a fost publicată în Monitorul Oficial decizia conform căreia firmele și ONG-urile din sectorul 

cultural vor putea obține ajutoare de la stat în valoare de maxim 200.000 de euro fiecare, printr-o schemă de finanțare. Bugetul 
total este în valoare de 140 de milioane de lei, din care 10 milioane de lei vor putea fi accesați în anul 2022, iar 130 de 
milioane de lei în 2023. Este vorba inclusiv de firme specializate în producție video, organizare de evenimente, edituri etc. 
Numărul ideal de beneficiari ar fi 6.000, ce vor putea primi suma de maximum 200.000 de euro fiecare.   

O firmă eligibilă pentru această schemă de ajutor va putea obține un ajutor mai mic sau egal cu 200.000 euro ce este 
calculat pe durata ultimilor 3 ani fiscali, iar cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. 
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Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Considerați că fondurile alocate sunt suficiente pentru situația în care se găsesc firmele și ONG-urile din sectorul 

cultural?  
2. Ar putea fi majorată suma aferentă schemei de ajutor în anul următor, dacă va persista criza energetică? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Numărul firmelor cu capital străin din România 
Stimate domnule ministru,  
Conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în primele nouă luni ale anului a 

crescut cu 32,6% numărul firmelor cu capital străin înființate în România, ajungând la totalul de 5.523 de unităţi. Unitățile 
nou-înființate aveau un capital social subscris cu 6,2% mai mic (31,027 milioane de dolari) în raport cu firmele  înmatriculate 
în perioada ianuarie-septembrie 2021.   

În luna septembrie 2022, au fost înmatriculate mai multe firme cu participare străină (692) la capitalul social, cele mai 
multe înmatriculări fiind în comerțul cu ridicata şi amănuntul, repararea auto şi moto (26,73% din total), activităţi profesionale, 
administrative, ştiinţifice şi tehnice (21,82%), şi transport, depozitare şi comunicaţii (18,35%), conform informațiilor apărute 
în spațiul public.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Se va menține acest procent în creștere și anul următor?  
2. Considerați că este nevoie de impulsionări suplimentare pentru a atrage firme cu capital străin?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

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

Situația mamelor minore din România 
Stimată doamnă ministru,  
Conform unei analize realizate de Organizația Salvați Copiii România și a raportului INS din anul 2021, ce conține date 

semi-definitive, 45% din numărul de mame minore din spațiul european provin din România, fapt ce ne plasează pe locul întâi 
în UE la această categorie. Majoritatea lor aleg să părăsească școala în momentul în care rămân gravide și un procent prea mic 
accesează servicii medicale de specialitate pe durata sarcinii. Astfel, sunt agravate și alte probleme sociale adiacente.  

Mai mult decât atât, două din 10 mame minore nu au doar un singur copil, 32% dintre acestea recunoscând că și mama 
lor nu avea 18 ani împliniți când le-a născut. Un număr semnificativ dintre mamele minore provin din comunități defavorizate. 
Aceste date au fost analizate în amănunt în cadrul dezbaterii organizate de Salvați Copiii România și Senatul României, unde 
au fost prezenți și reprezentanți din Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății din Republica Moldova, Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Administrația Prezidențială, Camera Deputaților și Cancelaria 
Prim-Ministrului.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Au existat anumite progrese înregistrate anul acesta comparativ cu anul precedent în ceea ce privește situația 

mamelor minore din România?  
2. Considerați că ar trebui schimbată abordarea problemei pentru a spori gradul de eficiență al măsurilor de 

prevenție în acest sens?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Horia Miron Constantinescu, președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
 

Acțiuni de control - comercializare mărfuri second-hand 
Stimate domnule președinte, 
Așa cum reiese din comunicarea publică, ca urmare a unor sesizări primite de la consumatori, referitoare la modul în 

care sunt comercializate diverse produse second-hand din import, pe piața din România, echipe ale Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor, alături de reprezentanți ai Gărzii de Mediu și ai Inspectoratului General al Poliției, au început o 
amplă serie de acțiuni de control. 

Conform legii, pentru a fi comercializate ca mărfuri second-hand, aceste produse ar trebui să sosească în țara noastră 
igienizate, dezinfectate și sortate, ceea ce nu s-a întâmplat și în cazul baloților de obiecte identificate în depozite. Astfel, 
verificările au demonstrat existența unor cantități mari de deșeuri, importate de Austria și Elveția, care sunt comercializate 
apoi, în România, ca produse second-hand.  

În acest sens, vă rog să îmi comunicați, domnule președinte, dacă au fost înregistrate astfel de sesizări și la nivelul 
județului Suceava și dacă acestea sunt cuprinse în planul de acțiuni de verificare efectuate de echipele de control. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc.        Deputat 
Cu stimă,            Angelica Fădor 

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

 

Programul AFM - ”Curățăm România” 
Stimate domnule ministru, 
La începutul lunii aprilie a.c., unitățile administrativ – teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, 

subdiviziunile administrativ – teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară s-au putut  înscrie în Programul privind 
ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România.   

Suma alocată sesiunii de finanțare a fost de 27 milioane lei, iar finanțarea acordată  în cuantum de 100 % din valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 

În acest program derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea 
zonelor afectate de poluarea cu deșeuri, inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, lacurilor de 
acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza 
teritorială a UAT/ADI, doar în condițiile în care cantitățile respective de deșeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor 
licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia. 

În acest sens, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este suma propusă/aprobată pentru finanțare și în ce 
stadiu de implementare se află acest Program la nivelul județului Suceava. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc.        Deputat 
Cu stimă,               Angelica Fădor 

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

Diminuarea fenomenului migrației forței de muncă calificată 
Stimate domnule ministru, 
Pe fondul creşterii economice din ultima perioadă, care s-a înregistrat de trei ani încoace în urma eforturilor 

Executivului, în România a crescut exponenţial cererea de forţă de muncă de înalt nivel. Între domeniile deficitare se numără 
sănătatea, construcţiile, şi, în general, meseriile care solicită o calificare medie sau înaltă.  

În contextul solicitărilor repetate de repatriere a românilor care lucrează în străinătate, vă întreb respectuos ce măsuri ia 
MMSS în vederea diminuării migraţiei forţei de muncă şi încurajarea tinerilor de a-şi găsi slujbele mult dorite? 

Solicit răspuns scris.        
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Solidarității Sociale, 
      domnului Ioan Marcel Boloș, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, 
      domnului director general interimar Florin Valentin Ștefan, Poșta Română 
 

Memoriul doamnei Georgeta Stoican, referitor la neprimirea cardului social 
 

Stimate domnule ministru/director general, 
Vă prezint memoriul adresat dumneavoastră, prin intermediul meu, de către doamna Georgeta Stoican, domiciliată în 

municipiul Alexandria, str. Cuza Vodă, Bl. C, Ap.2. 
„Vă aduc la cunoștință că sunt pensionară la limită de vârstă, din luna februarie 2022, prin Decizia nr. 261450. Pensia 

este de 1110 lei. Considerând că beneficez de cardul social, am așteptat să îmi fie adus de către poștaș, dar nici azi nu a ajuns. 
Am fost la Casa de Pensii Teleorman și mi s-a spus că sunt pe listele de așteptare și să întreb la Poștă. Am întrebat și la Poștă, 
dar nici acolo nu este cardul și nici nu mi-au putut spune unde mă pot adresa. Am sunat la un număr de telefon de la Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, unde nu mi-a răspuns nimeni. Vin la dumneavoastră cu această solicitare și aștept un 
răspuns.” 

Având în vedere petiția prezentată, vă rog să dispuneți cercetările de rigoare în vederea identificării circumstanțelor care 
au condus la apariția acestei situații nefericite și să emiteți un răspuns pertinent în cauză. 

Solicit răspuns scris.     
Deputat 

Maria Stoian 
*** 

Adresată domnului Angel Tîlvăr, ministrul Apărării Naționale 
 

Actualizarea Strategiei de Securitate Naţională a României 
Stimate domnule ministru, 
Escaladarea conflictului din Ucraina, respectiv în imediata apropiere a graniţelor României, constituie, după cum ştiţi, 

un serios motiv de îngrijorare pentru toţi factorii implicaţi în siguranţa naţională. Conflictul armat generat de Federaţia Rusă 
îngrijorează nu doar autoritățile române, ci și toate marile puteri ale lumii. 

Creşterea nivelului riscului de conflict în regiune dezavantajează România, din punctul de vedere al securităţii naţionale 
şi al siguranţei graniţelor, mai ales cele estice, aflate la limita Uniunii Europene și ale NATO. Noua şi imprevizibila situaţie 
din apropierea României va avea implicaţii dintre cele mai greu de presupus în întreaga zonă, iar politicile legate de siguranţa 
naţională trebuie dinamizate. 

Consider că România are nevoie de o nouă şi coerentă strategie de securitate naţională, mai ales că acest document a 
fost adoptat de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006, iar evoluţiile în continuă 
schimbare din ultima perioadă impun o reconsiderare urgentă. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este gradul de securitate a graniţelor României de la frontierele cu Ucraina şi Republica Moldova? 
2. Când veți înainta conducerii Guvernului o nouă variantă a Strategiei de securitate naţională a României?  
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
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 Interpelări  
 

 
Adresată: doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
De către: domnul Alexandru Muraru, deputat 
Obiectul interpelării: Stadiu proiect hotărâre de guvern pentru transferul fără plată al obiectivului de investiții ”Bazin de înot 
acoperit”, din patrimoniul Ministerului Educației în proprietatea Primăriei Iași. 

 
Stimate domnule ministru, 
În cursul acestui an, ca urmare a demersurilor inițiate de către Primăria Municipiului Iași, s-au clarificat aspectele 

referitoare la amplasamentul pe care s-a început realizarea obiectivului de investiții ”Bazin de înot acoperit”, după ce acest 
imobil, situat în strada Mihai Vodă Viteazul nr. 3,  a fost intabulat. 

Pe cale de consecință, vă rog să îmi transmiteți stadiul proiectului de hotărâre de guvern pentru transferul fără plată al 
obiectivului de investiții ”Bazin de înot acoperit”, din patrimoniul Ministerului Educației în proprietatea Primăriei Iași. 

Cu stimă,  
*** 

 
Adresată: domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: domnul George-Cătălin Stângă, deputat  
Obiectul interpelării: Măsuri de sprijin pentru fermieri  

 
Stimate domnule ministru,  
Efectele pe care temperaturile neobișnuit de ridicate din această perioadă le au asupra agriculturii sunt ireversibile. 

Această perioadă, caracterizată prin temperaturi ridicate, nu va face altceva decât să creeze probleme la semănat în primăvară 
și să crească prețurile la alimente în viitorul apropiat. 

Vă dau doar câteva exemple: la grâu, la orz, la rapiță, în special, culturi care au fost semănate la timp și care au 
beneficiat de o anumită cantitate de apă, care au răsărit, au crescut, dar s-au confruntat cu atacul de boli și dăunători, fermierii 
au fost obligați ca în această toamnă să facă la rapiță chiar și două, trei tratamente, dacă nu chiar mai multe. Aceleași 
tratamente s-au făcut și la grâu. Aceasta înseamnă costuri în plus.  

Totuși, cea mai îngrijorătoare problemă este lipsa de apă. S-a intrat în anul agricol 2022-2023 cu un deficit acut de 
umiditate la nivelul întregii țări. 

Domnule ministru, care sunt măsurile pe care ministerul pe care îl coordonați le are în vedere pentru a veni în sprijinul 
fermierilor, dar și pentru a combate efectele negative cauzate de temperaturile neobișnuit de mari din această perioadă. 

Menționez că doresc răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc! 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații 

Legile Justiției 
Stimați colegi, 
Președintele Iohannis a promulgat cele trei legi ale justiției fără a aștepta avizul Comisiei de la Veneția. Și asta tocmai în 

contextul în care azi se discută la Bruxelles, în Colegiul Comisarilor, stadiul pregătirii României, Bulgariei şi Croaţiei pentru 
aderarea la Schengen, în urma raportului misiunilor de evaluare. 

Când europarlamentarii se luptă pe toate fronturile să contribuie la aderarea României la Schengen, președintele țării 
face fix pe dos. 

Deși Comisarul european pentru Justiție i-a cerut să aștepte avizul Comisiei de la Veneția înainte de a promulga Legile 
Justiției, Iohannis preferă să calce în picioare justiția din România. A ignorat societatea civilă din țară, magistrații, dar și 
instituțiile europene. 

  Câteva argumente care arată cât de toxice sunt noile Legi ale Justiției: 
• Pârghii în mâna Procurorului General pentru intimidarea procurorilor de caz. 
• Selecția și promovarea magistraților nu se va face pe criterii obiective, meritocratice. 
• Nici vicepreședinții instanțelor/adjuncții șefilor de parchete nu vor mai fi selectați prin concurs, ci vor fi numiți din 

pix. 
• Condițiile de vechime stabilite pentru selecția pentru DNA și DIICOT, precum și cele necesare pentru promovarea 

procurorilor la parchetele superioare sunt de natură să adâncească deficitul de personal deja existent și să influențeze în mod 
negativ anchetele penale. Practic DNA și DIICOT sunt lăsate fără procurori. 

• Concentează puterea din sistemul judiciar în mâna câtorva persoane, ceea ce reprezintă un regres deosebit de 
periculos. 

• Acordă noi privilegii financiare pentru magistrați. 
• Transformă Consiliului Superior al Magistraturii într-un bastion lipsit de transparență. 
Ce nu a reușit regimul Dragnea, face acuma chiar Iohannis. Pentru interesele personale sau de grup ale celor aflați 

vremelnic la putere, masacrează legile Justiției și subjugă sistemul judiciar. Pe principiul enunțat de Dan Voiculescu „Nu 

avem toată puterea până nu luăm și Justiția”.  
Domnule Președinte Iohannis, nu pentru asta au stat românii cu orele la coadă în secțiile de vot să pună ștampila pe 

dumneavoastră. Prin acțiunile dumneavoastră ați dezamăgit o generație întreagă. Rușine! 
 

Deputat 
Brian Cristian 

*** 
Declarație politică 

 
„Feel Alive” a fost sloganul țării noastre în acest an la World Travel Market, desfășurat în Londra, cel mai mare târg de 

turism din Europa.  
Un slogan bun, vibrant, un slogan care poate defini turismul românesc. Numai că, standul era extrem de static. O 

amenajare mediocră cu un pupitru, scaune și mese din care rezultă cât de mult este interesat Ministerul Turismului să 
promoveze potențialul turistic al României.  

Asta, în timp ce la standul Coreei de Sud vizitatorii jucau un joc inspirat de serialul Squid Game, serial cu peste 110 
milioane de telespectatori la nivel mondial. La standurile Indiei și Bangladeshului vizitatorii se fotografiau împreună cu 
dansatorii.  

La standul României, am remarcat totuși o experiență digitală. Meritul nu îi aparține ministerului de resort, ci 
reprezentanților brandului turistic Visit Maramureș.  

Aceștia au venit la stand cu ochelari VR prin care puteai să vizitezi obiective din regiunea Maramureșului prin 
intermediul realității virtuale. Cum ar fi fost să avem la stand o zonă special amenajată pentru a vizita toată România virtual?  
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Ne chinuim de 32 de ani să găsim o formulă prin care destinația turistică România să joace un rol important în economia 
țării.  Nu am reușit până acum.  

În 2019, înainte de pandemie, turismul contribuia cu 2,7% la Produsul Intern Brut.  
Asta, în timp ce alte țări fost comuniste și cu un relief asemănător cu al României ne-au depășit semnificativ.  
În Serbia, turismul contribuia cu aproape 7% la economia țării, iar în Ungaria procentul era de 8,5%. Vecinii noștri 

bulgari, considerați de mulți guvernanți principalii noștri competitori, aduseseră turismul la 12% din PIB.  
Asta ca să nu ne comparăm cu țări precum Grecia al cărei turism reprezintă 22% din PIB. 
Aceste țări au permis investițiile private în domeniul turismului la începutul anilor 90. La noi, o mare parte din 

infrastructura turistică a fost dată „pe pile și relații” prietenilor de partid.  
De aceea, Băile Herculane este o stațiune în paragină, în timp ce Republica Cehă a ajuns destinație de top pentru 

turismul balneoclimateric. De aceea, clădirile și terenurile Biroului de Turism au ajuns în 2022 pe mâna ministrului familiei, 
Gabriela Firea. Rămâne de văzut dacă vom asista și aici la un tun imobiliar.  

Avem nevoie de viziune pentru turismul românesc și ZERO hoție. Numai așa vom putea demonstra că România este 
chiar „alive”. 

Deputat 
Denisa Neagu 

*** 
 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României  
     În atenția Secretariatului General al Guvernului 
                 Ministerului Muncii și Solidarității Sociale 
     Institutului Național de Statistică 
     Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 
                                   
Date statistice privind numărul de români din Diaspora care s-au reîntors în România în perioada 2017-2022 precum și 

metodologia de determinare a acestui număr 
Stimate domnule prim-ministru, 
Vă aduc la cunoștință că în calitate de deputat de Diaspora, dată fiind natura circumscripției electorale pe care o 

reprezint și considerând necesitatea stringentă a cunoașterii sau aproximării atât a numărului de români aflați în acest moment 
în afara granițelor țării, cât și a numărului celor reîntorși în țară, sunt interesat de orice date oficiale furnizate de Guvernul 
României pe această temă. Din păcate, nu am reușit să identific o statistică oficială clară cu privire la datele românilor din 
Diaspora care s-au reîntors în țară.  

Având în vedere interesul public față de această problemă, vă rog domnule prim-ministru să răspundeți la următoarele 
întrebări: 

• Care este numărul total, estimat în acest moment de Guvernul României, al românilor din afara granițelor țării care s-
au reîntors în România în perioada 2017-2022? Vă rog să-mi furnizați datele defalcate pe continente și țări. 

- Există o metodologie folosită de autoritățile române pentru stabilirea statisticii privind numărul total al românilor din 
afara granițelor țării care s-au reîntors din Diaspora în țară? Dacă da, care este aceasta? 

- Care este numărul total al românilor din străinătate care s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de 
muncă/șomeri în perioada 2017-2022? (date defalcate pe ani). 

- Care este dinamica identificată de Guvern la nivelul românilor reîntorși din străinătate în România? (tendințe de 
creștere/descreștere) 

Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 
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Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
    În atenția Ministerului Afacerilor Externe 
                Autorității Naționale pentru Cetățenie 
                Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 
                Institutului Național de Statistică 
 

Oportunitatea încheierii unei convenții interguvernamentale de recunoaștere reciprocă a dublei cetățenii între 
România și Regatul Spaniei 

Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputat ales în circumscripția nr. 43 pentru românii din afara granițelor țării și vicepreședinte al Grupului 

parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei din Camera Deputaților, am primit pe adresa biroului parlamentar o serie de 
sesizări cu privire la importanța încheierii unui acord bilateral între guvernele României și Spaniei cu privire la recunoaștere a 
dublei cetățenii. Potrivit art. 11, alin. 3 din Constituția Regatului Spaniei, „Statul poate negocia tratate de dublă naționalitate 
cu țările Americii Latine sau cu cele care au avut ori au legături speciale cu Spania. În aceste țări, spaniolii”, iar în prezent 
statul spaniol admite dubla cetățenie doar în cazul cetățenilor provenind din statele hispanofone, Italia, Brazilia și Franța cu 
care are negociate tratate de recunoaștere a dublei cetățenii.  

În momentul de față, oportunitatea semnării unui astfel de acord bilateral între Regatul Spaniei și România în ceea ce 
privește dubla cetățenie nici măcar nu se abordează la nivel înalt. Iar în cadrul ultimei vizite din martie anul curent a 
premierului Pedro Sánchez la București, problematica dublei cetățenii pentru românii din Spania nici măcar nu a fost pusă în 
discuție în cadrul Declarației de presă comune avute cu Președintele României.  

Personal, pledez pentru identificarea unei soluții juridice pentru ca românii din Spania care își doresc acest lucru să 
poată deține dubla cetățenie, română și spaniolă, acesta fiind un deziderat constant al membrilor comunității române din 
această țară. Cu toate acestea, în acest moment, starea proiectului este limitată doar la propunere, deoarece nu există negocieri 
deschise în acest sens. De asemenea, încurajatoare au fost și declarațiile premierului Sánchez la Palatul Cotroceni: „Vrem să 
transmitem un mesaj de recunoștință celor mai bine de 1 milion de români care trăiesc în Spania pentru felul în care au 
contribuit la dezvoltarea economică a Spaniei și vrem să transmitem mulțumiri și poporului român pentru că românii se 
integrează foarte bine, muncesc din greu și este un lucru care dovedește că suntem două popoare înfrățite care au relații 
extraordinar de bune pe plan social, dar și comercial. Și această relație de frăție între societățile spaniolă și română există. 
Vreau să scot în evidență acest lucru”.13 

Având în vedere interesul public față de această problemă, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarele 
întrebări: 

- Care este stadiul actual al negocierilor purtate de minister cu oficialii spanioli pe tema semnării unui acord bilateral de  
recunoaștere reciprocă a dublei cetățenii? 

- Care este numărul actual al minorilor născuți în Regatul Spaniei cu cel puțin unul dintre părinți cetățean român?  
- Care este numărul total al cetățenilor români cu reședința în Regatul Spaniei și care au renunțat la cetățenia română în  

ultimii 32 de ani? (date defalcate pe ani) 
- Care este numărul total al cazurilor de renunțare la cetățenia română al căror motiv invocat se referă faptul că Regatul  

Spaniei permite păstrarea dublei cetățenii de către resortisanți doar în cazul încheierii unui tratat bilateral în materie de 
cetățenie cu statul de origine?  

Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

 

                                      
13 https://youtu.be/Ro4wCqJi4RQ?t=455  
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Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României  
     În atenția Secretariatului General al Guvernului 
                 Ministerului Antreprenoriatului și Turismului 
     Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 
 

Indicatorii de succes ai implementării proiectului Start-Up Nation  
și situația mediului de afaceri din România 

Stimate domnule prim-ministru, 
Săptămâna trecută, în cadrul Conferinței „Smart diaspora – în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat”14 

ați anunțat public despre includerea unei componente distincte pentru Diaspora în ediția din acest an a proiectului Start-Up 
Nation cu un buget de 40 de milioane de euro.  

De altfel, proiectul Start-Up Nation a primit o atenție mediatică atunci când a fost lansat în 2017, stârnind interesul mai 
multor categorii de cetățeni români din afara granițelor țării interesați în a-și deschide o afacere. Totuși, din materialul 
jurnalistic publicat de Știrile ProTV15 reiese că interesul românilor din Diaspora față de acest program este unul mic pentru că 
banii sunt prea puțini. Astfel, în august anul curent erau înscriși doar 79 participanți din Diaspora. 

Proiectul a fost implementat și este în curs de implementare pe o perioadă de timp semnificativă (cinci ani), așa că 
Guvernul României ar trebui să dețină o serie de date referitoare la evaluarea indicatorilor de succes ai acestui program, 
impactul programului asupra economiei naționale, precum și eventualele probleme identificate și necesar de a fi remediate. 

Având în vedere interesul public față de această problemă, vă rog domnule prim-ministru să răspundeți la următoarele 
întrebări: 

- Care este numărul total de afaceri care au fost înființate prin intermediul Start-Up Nation din 2017 și până în prezent? 
(date defalcate pe ani) 

- Câte din aceste afaceri au fost înființate de cetățenii români din Diaspora? 
- Care este numărul actual al participanților din Diaspora înscriși la programul Start-Up Nation ediția 2022? 
- Care este numărul total de afaceri care au fost înființate prin intermediul Start-Up Nation din 2017 și până în prezent la 

nivelul fiecărui județ din România? 
- Care sunt neajunsurile programului identificate în perioada de implementare timp de cinci ani? 
- Care au fost principalele bariere birocratice identificate de pe parcursul celor cinci ani de participanți? 
- Care este numărul total de afaceri din România care și-a încetat activitatea din 2017 și până în prezent?  
(date defalcate pe ani) 
- Care sunt măsurile întreprinse de Guvernul României implementate în acest an pentru a îmbunătăți climatul 

antreprenorial din România? 
Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,    Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
14 https://www.facebook.com/guv.ro/videos/713598636283749  
15 https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/statul-ofera-200-de-mii-lei-romanilor-din-diaspora-care-vor-sa-si-deschida-o-afacere-in-romania-sunt-doar-79-

de-doritori.html  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 33 - 2022  
Săptămâna 14 - 18 noiembrie 2022  

 

 

78 
 

Adresată domnului Adrian Câciu,ministrul Finanțelor 
    În atenția Ministerului Sănătății     

Informații despre valoarea contravențiilor achitate de către cetățeni  
pentru necompletarea formularului PLF 

Stimate domnule ministru, 
Legea privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. 

(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, 
abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PLF) a fost adoptată de Parlamentul României pe 
29 iunie anul curent.16 Legea a fost promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial nr. 754/27 iulie 
2022.17 

Astfel, amenzile aplicate de către autoritățile române pentru nerespectarea obligației de a completa formularul digital de 
intrare în România (PLF) sunt anulate, iar românii care le-au plătit deja vor putea cere de la organul fiscal local restituirea 
banilor. De asemenea, cetățenii români au la dispoziție 90 de zile începând cu data de 16 august pentru a depune aceste cereri 
însoțite de o copie a procesului verbal de constatare a contravenției și copii ale documentelor de plată a amenzii. Data limită 
pentru depunerea acestor cereri expiră pe 14 noiembrie anul curent. 

Având în vedere interesul public față de această problemă, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarele 
întrebări: 

● Care este numărul și valoarea contravențiilor achitate de către cetățeni la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică pentru 
necompletarea formularului PLF? 

● Care este numărul total de cereri de restituire a banilor, achitați de către cetățeni pentru necompletarea formularului 
PLF, depuse la organele fiscale locale? 

● Care este valoarea totală a banilor restituiți de statul român cetățenilor sancționați pentru necompletarea formularului 
PLF? 

Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,       Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

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

Informații referitoare la primele prevăzute de Legea nr. 76/2002 
Stimate domnule ministru,  
Cadrul legislativ actual ce vizează politicile în domeniul ocupării și mobilității forței de muncă, include o serie de 

facilități disponibile cetățenilor români - atât celor care se află în România, cât și celor care se întorc în țară - în scopul 
sprijinirii integrării pe piața locală a muncii. Legea 76/2002 prevede o serie de prime menite să contribuie la mobilitatea forței 
muncă, destinate persoanelor care se încadrează în muncă la o anumită distanță de localitatea de domiciliu sau reședință.  

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Câte  persoane au beneficiat de prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea 76/2002 în anii 2020, 2021, 2022?   
2. Câte  persoane au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de art. 74 din Legea 76/2002 în anii 2020, 2021, 2022?   
3. Câte  persoane au beneficiat de prima de relocare prevăzută de art. 762 din Legea 76/2002 în anii 2020, 2021, 2022?   
4. Având în vedere fenomenul migrației cetățenilor români dar și distribuția neuniformă a cererii și a ofertei la nivel de 

macroregiuni, ce măsuri intenționați să luați pentru a stimula mobilitatea forței de muncă?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.     Deputat 
Cu aleasă considerație,         Mihai-Cătălin Botez 

*** 

                                      
16

 http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19979  
17

 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=187289  
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Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Situația funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului 
 

în temeiul dispozițiilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, respectiv potrivit art. 
196 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, formulez prezenta întrebare prin care vă rog să îmi conferiți un răspuns cu 
privire la elementele de interes mai jos învederate: 

1. Care este situația posturilor ocupate, respectiv vacante din cadrul aparatul de specialitate al primarului aferent fiecărei  
unități administrativ teritoriale din județul Cluj? Vă rog ca, în măsura în care dețineți, să îmi puneți la dispoziție datele 
statistice defalcate pentru fiecare comună, oraș și municipiu în parte, pentru anul 2021 și 2022 (dacă este cazul). 

2. Care este situația posturilor ocupate, respectiv vacante din cadrul aparatul de specialitate al primarului aferent fiecărei  
unități administrativ teritoriale din județul Dolj? Vă rog ca, în măsura în care dețineți, să îmi puneți la dispoziție datele 
statistice defalcate pentru fiecare comună, oraș și municipiu în parte, pentru anul 2021 și 2022 (dacă este cazul). 

3. Care este situația posturilor ocupate, respectiv vacante din cadrul aparatul de specialitate al primarului aferent fiecărei  
unități administrativ teritoriale din județul Iași? Vă rog ca, în măsura în care dețineți, să îmi puneți la dispoziție datele 
statistice defalcate pentru fiecare comună, oraș și municipiu în parte, pentru anul 2021 și 2022 (dacă este cazul). 

4. Care este situația posturilor ocupate, respectiv vacante din cadrul aparatul de specialitate al primarului aferent fiecărei  
unități administrativ teritoriale din județul Constanța? Vă rog ca, în măsura în care dețineți, să îmi puneți la dispoziție datele 
statistice defalcate pentru fiecare comună, oraș și municipiu în parte, pentru anul 2021 și 2022 (dacă este cazul). 
 Vă rog să comunicați răspunsul dumneavoastră exclusiv în scris pe adresa de e-mail: oana.murariu@cdep.ro. 
 Cu stimă,      

Deputat 
Oana Murariu  

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situația unor buletine de determinare prin expertizare a locurilor de muncă emise  
de către Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj 

 

În temeiul prevederilor art. 112 alin. (1) din Constituția României, respectiv potrivit dispozițiilor art. 34 lit. d) din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, formulez prezenta întrebare prin care, având în vedere 
buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, înregistrate cu nr. 4869/08.04.2022, 5042/13.04.2022, 
5051/3.04.2022, respectiv 5341/20.04.2022, emise de către Direcția pentru Sănătate Publică a județului Cluj, vă rog să îmi 
oferiți un răspuns întrebărilor mai jos învederate: 

1. Având în vedere că Ministerul Sănătății este organ ierarhic superior Direcției de Sănătate Publică a județului Cluj și că  
deține competența în aceste condiții de analiză și eventuală revocare a actelor emise de către aceasta din urmă, vă rog să 
exprimați expres punctul de vedere al Ministerului Sănătății cu privire la aspectul dacă buletinul de determinare prin 
expertizare a locurilor de muncă din Municipiul Cluj-Napoca cu nr. 4869/08.04.2022 întrunește condițiile de valabilitate pe 
fond a unui astfel de analize, respectiv DACĂ DSP Cluj menționează în cadrul acestui document și altceva decât o strictă 
concluzie, bineînțeles, orice expertizare necesitând o veritabilă analiză și motivare chiar în cuprinsul său. Transparența și 
necesitatea de argumentare în fața destinatarilor documentului a poziției DSP este incompatibilă cu stipularea doar a unei 
pretinse concluzii a unei pretinse analize.  
În concret, buletinul mai sus amintit, cuprinde „analiza” DSP Cluj strict în cadrul punctului VI, unde este evident că există 
doar concluzii ale instituției, pe care noi, cetățenii, ar trebui să le luăm ca atare fără explicații și o argumentare concretă. De 
exemplu, se menționează constatarea existenței și impactul factorilor de risc asupra angajaților, în cadrul literei a), fără a se 
explica CONCRET care sunt acei factori în cazurile analizate. La litera b), se menționează că se constată asocierea factorilor 
de risc, pe care noi cetățenii trebuie să o credem pe cuvânt pentru că lipsește orice fel de analiză „cauză-efect”. Cu alte cuvinte, 
un cetățean care lecturează punctul de vedere al DSP Cluj nu își poate forma convingerea că respectivele afecțiuni ale 
angajaților sunt ereditare, dobândite din alte circumstanțe decât la locul de muncă, ori chiar cauzate de condițiile improprii de 
la locul de muncă - de altfel, nemenționate în concret de către DSP Cluj. 

2. Vă rugăm să vă exprimați punctul de vedere, sub aceleași auspicii, și în ceea ce privește buletinele de determinare prin  
expertizare a locurilor de muncă, înregistrate cu nr. 5042/13.04.2022, 5051/3.04.2022, respectiv 5341/20.04.2022. 
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3. Care este motivul pentru care în buletinele mai sus evidențiate, DSP Cluj, prin Compartimentul de Medicina Muncii,  
nu a efectuat analize individualizate pe tipul de activitate desfășurat, locația, rolul și responsabilități avute în determinarea 
factorilor de risc potrivit Art. 4 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi 
condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie'' din administraţia publică 
locală? 

4. Care este modalitatea prin care Ministerul Sănătății ca instituție ierarhic superioară se asigură că actele emise de către  
Direcțiile de Sănătate Publică, inclusiv cele care sunt utilizate în vederea plății de drepturi salariale și ca atare pot afecta 
bugetele locale, sunt întocmite în baza unei reale analize și conțin în chiar cuprinsul lor datele necesare astfel încât să respecte 
cerințele minime legale de transparență și de credibilitate ale acestora?  

Vă rugăm să comunicați răspunsul dumneavoastră exclusiv în scris pe adresa de e-mail: oana.murariu@cdep.ro. 
Cu stimă,         Deputat 

Oana Murariu  
*** 

Legea nr. 153/2017 CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
Art. 23: Sporul pentru condiţii de muncă 
Locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut 

în anexele nr. I-VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale 
celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, 
administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice 
centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a 
fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia dintre autorităţile publice centrale 
autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor 
sindicale reprezentative domeniului de activitate. 

HG 569/2017: Regulament din 2017 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă 
a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 
''Administraţie'' din administraţia publică locală 

Dimensiunea sporurilor se stabileste in functie de numarul de factori de risc 
Art. 4 
La stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se au în 

vedere următorii factori de risc: 
a) existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului; 
b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; 
c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; 
d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de 

accidentare; 
e) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă. DSP? 

Art. 4 alin.(2) În vederea acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la alin. 
(1), buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, eliberate de compartimentele de specialitate 
din cadrul direcţiilor de sănătate publică, care constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condiţiilor de 
muncă şi că toate instalaţiile de protecţie a muncii funcţionează normal, se refac ori de câte ori intervin modificări 
semnificative în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă şi amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 
36 de luni de la data emiterii. 

Art. 5 
Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă, pe baza rezultatelor buletinelor de determinare 

sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, întregului personal al instituţiei respective sau numai pentru anumite 
categorii de personal.        Deputat 

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

Situația privind capacitatea unităților administrativ-teritoriale din România de a-și susține propriile cheltuieli 
 În temeiul dispozițiilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, respectiv 
potrivit art. 196 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, formulez prezenta întrebare prin care vă rog să îmi conferiți 
un răspuns cu privire la întrebările mai jos învederate: 

1. Care este numărul total al unităților administrativ-teritoriale care nu își pot susține, din venituri proprii, cheltuielile  
curente în decursul unui an? Vă rog, în măsura în care dețineți aceste informații, să îmi puneți la dispoziție datele statistice 
pentru perioada 2012-2021, defalcate pe fiecare an în parte. 

2. Care este numărul total al unităților administrativ-teritoriale din județul Cluj care nu își pot susține, din venituri  
proprii, cheltuielile curente în decursul unui an? Vă rog, în măsura în care dețineți aceste informații, să îmi oferiți datele 
statistice pentru perioada 2018-2021, defalcate pe fiecare an în parte, precum și indicarea nominală a unităților administrativ-
teritoriale. 

3. Care e strategia pe care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației o abordează în privința reducerii  
numărului de U.A.T-uri dependente de transferurile de la nivel național? 

4. Există în momentul de față, la nivelul Ministerului, o strategie privind reorganizarea administrativă prin reducerea  
numărului de unități administrativ-teritoriale? Dacă răspunsul este afirmativ, care sunt etapele planificate în implementarea 
acestei strategii și orizontul de timp estimat pentru fiecare astfel de măsură? 
 Vă rog să comunicați răspunsul dumneavoastră exclusiv în scris pe adresa de e-mail: oana.murariu@cdep.ro. 
 Cu stimă,      

Deputat 
Oana Murariu  

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situația rapoartelor anuale întocmite de către Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile  
de malpraxis, precum și a rapoartelor anuale naţionale ale Ministerului Sănătății asupra malpraxisului medical 

 
în temeiul prevederilor art. 112 alin. (1) din Constituția României, respectiv potrivit dispozițiilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 
96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, formulez prezenta întrebare prin care, având în vedere dispozițiile art. 
686 alin. (1)18 și (2)19 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, unde sunt menționate rapoartele întocmite 
de către Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, precum și a rapoartelor anuale 
naționale ale Ministerului Sănătății asupra malpraxisului medical, vă rog să îmi oferiți un răspuns întrebărilor mai jos 
învederate: 

1. Comisiile de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis au întocmit rapoartele mai sus  
menționate pe durata existenței lor? 

2. Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligația de a întocmi rapoartele anuale naționale pe această tema? 
Vă rog să îmi răspundeți acestei întrebări prin punerea la dispoziție a documentelor mai sus amintite pentru perioada 2006-

2021. 
În contextul epidemiologic actual, vă rugăm să comunicați răspunsul dumneavoastră exclusiv în scris pe adresa de e-mail: 

oana.murariu@cdep.ro. 
Cu stimă,         Deputat 

Murariu Oana 
*** 

 
 

                                      
18(1)Comisia întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii. 
19(2)Pe baza datelor astfel obţinute, Ministerul Sănătăţii elaborează un raport anual naţional asupra malpraxisului medical, pe care îl 
prezintă Parlamentului, Guvernului şi opiniei publice.  




