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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 25.11.2022) 
 

Totalul iniţiativelor legislative      2212 

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 306 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 445 

      538 

– votate       536    
             din care: - înaintate la Senat        59 

                            - în procedura de promulgare   55 

                            - promulgate** 288 

                            - respinse definitiv 134 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1663 

a) pe ordinea de zi 420 

b) la comisii  
 

1219 
 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 

4 

3) Desesizări 22 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 12 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent            11 

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

 
  Cele 536 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      230 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                  din care: 
                                125 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    21 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    84 de proiecte de legi 
                       306 propuneri legislative 
in careern:n care 

 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022               
** În anul 2022 au fost promulgate 325 de legi, dintre care 37 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2022 

 

(Situaţia cuprinde datele la 25.11.2022)                                                                                               

 
Totalul iniţiativelor legislative      1818 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 306 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 107 

      151 

– votate  
 

     149    

             din care: - înaintate la Senat       37 

                            - în procedura de promulgare  36 

                            - promulgate*  47 

                            - respinse definitiv  29 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1663 

a) pe ordinea de zi 420 

b) la comisii  
 

1219 
 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 

4 

3) Desesizări 10 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 12 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 11 

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

 
 

  Cele 149 de iniţiative legislative votate privesc: 
                       

68 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   35 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                       6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   27 de proiecte de legi 
                         81 de propuneri legislative 
                             din careern:n care   0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 325 de legi, dintre care 278 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, 21 și miercuri, 23 noiembrie 2022 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 70 
 
  

Dezbătute 
   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         11               

13        

   - votate 13 
 

                      - la Senat   2 
 

                      - la promulgare  11 
 

 
 
 

Cele 13 iniţiative legislative votate privesc: 
           

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

 

 
   
 
 

 
 

Ives   
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D. Situația proiectelor de lege/ propunerilor legislative adoptate/respinse de 
Camera Deputaților în săptămâna 21 – 24 noiembrie 2022 

 

I. Proiecte de lege/ propuneri legislative adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   
 
1. PL-x 605/2022 - Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 

funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative  

 

2. PL-x 48/2021 - Lege pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului 
de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol  

 

3. PL-x 49/2021 - Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului 
de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie  

 

4. PL-x 553/2022 - Lege privind protecția sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul 
invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei  

 

5. PL-x 529/2022 - Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, precum şi pentru completarea Anexei nr.VIII la Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

 

6. PL-x 551/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de 
energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul energiei  

 

7. PL-x 426/2022 - Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetățeniei române nr.21/1991  
 

8. PL-x 415/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din 
domeniul pensiilor publice                   

 

9. PL-x 679/2022 - Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
 

10. PL-x 526/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistență socială a persoanelor 
vârstnice 

 

11.  Pl-x 715/2018 - Lege privind dialogul social 
 
 

II. Proiecte de lege/ propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră  
sesizată și care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 
1. PL-x 647/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2022 privind 
prelungirea mandatelor unor membri ai Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei 

        (adoptată potrivit  art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată) 
 

2. Pl-x 344/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea art.213 din Legea educației naționale nr.1/2011 
        (adoptată potrivit  art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată 

 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34 - 2022  
Săptămâna 21 - 25 noiembrie 2022  

 

 

6 
 

 

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 28 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, 34 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: 

 
3 
0 
3 
5 
 

Camera 
Deputaţilor:  

22 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 
4 
 

Total: 34 0  
 

16 
  

 
18 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                    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 28 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 
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 -  OZ 
Plen IND 
și MED 
 

Raport depus 
pe 
21.11.2022 
(527/R/2022) 

4 
PLx 

592/2018 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita acţiuni de 
control asupra modului de utilizare a sumelor acordate prin acţiuni 

S  - 
Adoptată 

 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

467/2018 

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 

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. 

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 

8 
PLx 

380/2017 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din 
Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 

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 

S  - 
Adoptat pe 
17.10.2017 

TDR: 
09.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
235/2017 

petroliere offshore. (poz. I-b-12)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin 
decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani.  

CD -  IND 
și MED 
pt. raport 
comun 
 

9 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
03.11.2020 

10 

PLx 
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 
 

11 

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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

12 

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 
 

13 

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 
 

14 

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 

15 
PLx 

706/2022 
 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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 
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.  

CD -  JUR 
și APĂR 
pt. raport 
comun 
S -  
 

TDR: 
16.11.2021 
 

16 

PLx 
734/2022 

 
L 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe. (poz. II-37)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

 

S -  
Adoptată 
pe 
21.11.2022 

TDR: 
05.12.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

693/2022 
 

- Cameră decizională: CD CD -  JUR  
pt. raport  

  
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 
 

TDR: 
21.11.2022 

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 

La SG din 
data de 
21.11.2022 

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 

La 
promulgare 
din data de 
23.11.2022 

4 

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 

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 

CD - 
Adoptată pe 
31.10.2022 
S - Adoptată 
pe 
21.11.2022 

 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: Senatul 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. 

5 

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 
 

Comisiile 
sesizate în 
fond au 
depus 
raportul - 
favorabil 

6 

PLx 
448/2022 

 
L 

681/2022 
 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

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

TDR: 
29.11.2022 

7 

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 
promulgare 
din data de 
19.11.2022 
 

8 

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 
 

La SG din 
data de 
21.11.2022 

9 

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 

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 

S - Adoptată 
pe 
28.09.2022 
CD -  
Adoptată pe 
23.11.2022 

 



 

Nr. 
crt 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

 

10 

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 

11 

PLx 
185/2022 

 
L 

391/2022 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

CD -  
Adoptată pe 
15.06.2022 
S  - Adoptată 
pe 
24.10.2022 

Legea nr. 
300/2022 

12 

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 

13 

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 

14 

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 

15 PLx Legea laptelui şi a produselor lactate.  Sectorului laptelui şi a produselor lactate, a preparatelor S -  Adoptată Legea nr. 



 

Nr. 
crt 

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

298/2020 
 

L 
221/2020 

 

(poz. I-b-9)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

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

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.  

pe 
12.05.2020 
CD -  
Adoptată pe 
19.10.2022 
 

307/2022 

16 

PLx 
557/2022 

 
L 

481/2022 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată 
pe 
28.09.2022 
CD -  
Adoptată pe 
19.10.2022 

Legea nr. 
308/2022 

17 

PLx 
443/2022 

 
L 

643/2022 
 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

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

CD -  
Adoptată pe 
19.10.2022 
S - Adoptată 
pe 
26.10.2022 

Legea nr. 
312/2022 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: Senatul 

18 

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 

Legea nr. 
324/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

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

justiției 
 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 
ANTRE 
DOMJUST 

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

 
( la data de  24  noiembrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  21 - 24 noiembrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 23 rapoarte, din  care 3 rapoarte 
suplimentare și 1 raport pentru ședințele comune cu Senatul.                           

Comisiile permanente au depus 33 avize. 
Cele 23 rapoarte depuse sunt:  

♦ rapoarte de adoptare   20 
♦ rapoarte de respingere    3 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului      4 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative   19 
Situația pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă:  
La comisii se află în prezent 1119 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  127 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  1336 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 542 

♦ rapoarte suplimentare 
73 55 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 18 

TOTAL 721 615 

 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                           ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  21 -  24 noiembrie 2022  

I. Comisia economică 

 
II. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
551/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG 
nr.119/2022 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr.27/2022 privind 
măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa 
de energie electrică şi gaze naturale în 
perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul energiei – 
raport comun cu Comisia pentru industrii 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2022, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul Energiei. Proiectul consolidează şi 
extinde măsurile de protecţie a populaţiei şi 
economiei de creşterile de preţuri la energie şi 
gaze naturale. Schema de protejare a populaţiei şi 
a mediului economic se extinde până la 31 
august 2023 

Guvern 22.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(531/R din 
23.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 48/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea art.7 
alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere 
pentru activitatea de reproducţie, 
incubaţie şi de creştere în sectorul avicol  
– raport comun cu Comisia pentru 
agricultură 

Modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018, în 
vederea corectării unor dificultăţi care au apărut în 
derularea programului 

4  
deputați 

15.11.22 
22.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(529/R din 
23.11.22) 

2 PLx 49/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea art.8 
alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere a 
crescătorilor de suine pentru activitatea 
de reproducţie – raport comun cu 
Comisia pentru agricultură 

Modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018, în 
vederea corectării unor dificultăţi care au apărut în 
derularea programului 

4  
deputați 

15.11.22 
22.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(530/R din 
23.11.22) 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

3 PLx 
595/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.32/2022 
privind reglementarea unei măsuri 
financiar-fiscale şi bugetare – raport 
comun cu Comisia pentru 
transporturi 

Crearea cadrului legal pentru asigurarea surselor de 
finanţare a anumitor cheltuieli generate de 
reprezentarea României în Consiliul Organizaţiei 
Aviaţiei Civile Internaţionale, în perioada octombrie 
2022 - septembrie 2025. Astfel, plata chiriei şi a 
utilităţilor aferente biroului din sediul Organizaţiei 
Aviaţiei Civile Internaţionale, precum şi plata 
serviciilor de comunicaţii, pentru perioada 1 octombrie 
2022 - 30 septembrie 2025, când România va face parte 
din Consiliul OACI, să fie suportată de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 20- 
Bunuri şi Servicii 

Guvern 
8.11.22 
22.11.22 

Raport de 
aprobare 

(539/R din 
24.11.22) 

4 PLx 
509/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2022 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene 
dedicate Afacerilor Interne alocate 
României pentru perioada de 
programare 2021-2027 – raport comun 
cu Comisia pentru administrație 

Stabilirea cadrului financiar general aplicabil 
proiectelor finanţate din Fondul pentru azil, migraţie şi 
integrare, Instrumentul pentru managementul 
frontierelor şi politica de vize şi Fondul pentru 
securitate internă, denumite în continuare fondurile 
europene dedicate, iar principalele reglementări vizează 
consolidarea disciplinei financiare la nivelul 
beneficiarilor proiectelor şi al autorităţilor naţionale 
responsabile de managementul şi controlul programelor 
naţionale 

Guvern 
19.10.22 
22.11.22 

Raport de 
aprobare 

(540/R din 
24.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
263/2022 

Proiect de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr.165/2016 
privind siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore – raport comun 
cu Comisia pentru mediu 

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. Iniţiativa 
vizează definirea unor termeni specifici activităţii de 
offshore, termeni ce pot influenţa semnificativ 
siguranţa unor astfel de operaţiuni petroliere, prin 
precizarea tuturor operaţiunilor desfăşurate la un cablu 
sau conductă submarină, cu scopul de a stabili ce nave 
pot pătrunde în zona de siguranţă a instalaţiilor, având 
în vedere evitarea inducerii unor riscuri suplimentare 

13 
senatori 

4.10.22 
1.22.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(527/R din 
21.11.22) 



 

                             
IV.  Comisia pentru transporturi 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

536/2021/
2022 

Cererea de rexaminare a Legii 
privind transmiterea unor 
bunuri imobile din domeniul 
public al statului aflate în 
administrarea Ministerului 
Transporturilor şi 
Infrastructurii şi concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi 
Ferate C.F.R. - S.A. în 
domeniul public al 
municipiului Brad şi al 
comunelor Şoimuş, Luncoiu 
de Jos, Vălişoara şi Băiţa – 
raport comun cu Comisia 
pentru administrație și 
Comisia pentru 
constituționalitate 

Aprobarea transmiterii unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al 
municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, 
Vălisoara şi Băiţa. Intervenţiile legislative sunt argumentate în 
expunerea de motive prin faptul că primăriile Brad, Şoimuş, 
Luncoiu de Jos, Vălisoara şi Băiţa, existente pe ruta liniei 
feroviare abandonate, sunt pregătite să iniţieze un proiect de 
anvergură, de interes regional, pentru dezvoltarea unui traseu 
turistic ecologic, inclusiv cu resurse financiare din fonduri 
europene. În acest sens, se precizează că obiectivul asumat de 
către administraţiile locale este conform strategiei europene în 
ce priveşte ecologizarea şi mobilitatea verde. Pentru viabilitatea 
acestui proiect, este necesar transferul terenurilor aferente fostei 
linii feroviare în domeniul public al municipiului Brad şi al 
comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălişoara şi Băiţa, 
respectiv în administrarea consiliilor locale aferente UAT-urilor 
respective 

48 parlam. 
4.05.22 
17.05.22 
2.11.22 

Raport de 
respingere 
(525/R din 
21.11.22) 

2 PLx 
170/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.17/2022 pentru modificarea 

Modificarea şi completarea Legii nr.21/2020, intervenţiile 
legislative vizând, în principal, exceptarea de la plata tarifelor 
pentru servicii de navigaţie aeriană şi a tarifelor aeroportuare de 
pasager, securitate, dezvoltare, tranzit, transfer, aterizare, 

Guvern 
4.05.22 
18.05.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
(275/RS din 

2 PLx 
551/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.119/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2022 privind 
măsurile aplicabile clienţilor finali 
din piaţa de energie electrică şi gaze 
naturale în perioada 1 aprilie 2022-
31 martie 2023, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul energiei – 
raport comun cu Comisia 
economică 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2022, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
Energiei. Proiectul consolidează şi extinde măsurile de 
protecţie a populaţiei şi economiei de creşterile de 
preţuri la energie şi gaze naturale. Schema de 
protejare a populaţiei şi a mediului economic se 
extinde până la 31 august 2023 

Guvern 22.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(531/R din 
23.11.22) 



 

şi completarea Legii 
nr.21/2020 privind Codul 
aerian – raport comun cu 
Comisia pentru apărare 

staţionare şi iluminat a zborurilor militare efectuate de 
aeronavele unui stat membru NATO, fără a mai fi necesară 
încheierea unor acorduri/tratate bilaterale sau multilaterale în 
acest sens între România şi statele membre ale Organizaţiei 
Tratatului Atlanticului de Nord. De asemenea, se propune 
introducerea unor dispoziţii prin care să fie acoperite situaţiile 
în care anumite zboruri vor face obiectul scutirii de la plata 
tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană sau aeroportuare, 
în baza unor tratate la care România este parte. In acest fel se 
creează cadrul legal pentru respectarea unor viitoare 
angajamente pe care România şi le-ar putea asuma prin tratate 
internaţionale, în ceea ce priveşte scutirea unor categorii de 
zboruri de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie sau a 
celor aeroportuare 

23.11.22) 

3 PLx 
595/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.32/2022 privind 
reglementarea unei măsuri 
financiar-fiscale şi bugetare – 
raport comun cu Comisia 
pentru buget 

Crearea cadrului legal pentru asigurarea surselor de finanţare a 
anumitor cheltuieli generate de reprezentarea României în 
Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, în 
perioada octombrie 2022 - septembrie 2025. Astfel, plata 
chiriei şi a utilităţilor aferente biroului din sediul Organizaţiei 
Aviaţiei Civile Internaţionale, precum şi plata serviciilor de 
comunicaţii, pentru perioada 1 octombrie 2022 - 30 septembrie 
2025, când România va face parte din Consiliul OACI, să fie 
suportată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, capitolul 84.01 
“Transporturi”, titlul 20- Bunuri şi Servicii 

Guvern 
8.11.22 
22.11.22 

Raport de 
aprobare 

(539/R din 
24.11.22) 

 
V. Comisia pentru agricultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 48/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) 
din Legea nr.227/2018 privind aprobarea 
Programului de susţinere pentru activitatea de 
reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul 
avicol  – raport comun cu Comisia pentru 
buget 

Modificarea art.7 alin.(2) din Legea 
nr.227/2018, în vederea corectării unor 
dificultăţi care au apărut în derularea 
programului 

4 
deputați 

15.11.22 
22.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(529/R din 
23.11.22) 

2 PLx 49/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) 
din Legea nr.195/2018 privind aprobarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de suine 
pentru activitatea de reproducţie – raport comun 
cu Comisia pentru buget 

Modificarea art.8 alin.(2) din Legea 
nr.195/2018, în vederea corectării unor 
dificultăţi care au apărut în derularea 
programului 

4 
deputați 

15.11.22 
22.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(530/R din 
23.11.22) 



 

  VI. Comisia pentru drepturile omului 

 
   VII. Comisia pentru administrație 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 - 

Aviz comun privind numirea a doi membrii în Colegiul 
director al CNCD – raport comun cu Comisia 
juridică, Comisia pentru egalitate de șanse din 
Camera Deputaților și comisiile similare de la Senat 

Numirea a doi membrii în Colegiul 
director al CNCD 

- 23.11.22 
Aviz comun  
(18/RC din 
23.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 602/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane, precum 
şi pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 
2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele 
de identitate ale cetăţenilor 
români – raport comun cu 
Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.678/2001, precum şi 
completarea art.28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005, în scopul asigurării unei mai bune protecţii pentru 
victimele traficului de persoane. Proiectul are în vedere 
instituirea explicită a principiului nesancţionării persoanei, 
victimă a traficului de persoane, care a fost obligată să se 
implice în anumite tipuri de activităţi contravenţionale, precum 
şi instituirea dreptului la acte de identitate provizorii pentru 
victimele care au fost traficate în afara ţării şi cărora le-au fost 
confiscate actele de identitate de către traficanţi 

41 
parlam. 

8.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare 

(523/R din 
21.11.22) 

2 PLx 495/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.150 alin.(1) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrative 
– raport comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea art.150 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019, în sensul reducerii termenului pentru depunerea 
jurământului de către primar în faţa judecătorului delegat, de la 
60 de zile, la 30 de zile de la data alegerilor, în situaţia în care 
şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local nu 
are loc. De asemenea, iniţiativa preconizează ca, în cazul în 
care, din alte motive temeinice, primarul nu a putut să să 
depună jurământul în cadrul şedinţei privind ceremonia de 
constituire a consiliului local, acesta să poată depune 
jurământul în faţa judecătorului delegat 

78 
parlam. 

2.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare 

(524/R din 
21.11.22) 

3 
PLx 

536/2021/ 

2022 

Cererea de rexaminare a Legii 
privind transmiterea unor 
bunuri imobile din domeniul 
public al statului aflate în 
administrarea Ministerului 
Transporturilor şi 
Infrastructurii şi concesiunea 

Aprobarea transmiterii unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al 
municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, 
Vălisoara şi Băiţa. Intervenţiile legislative sunt argumentate în 
expunerea de motive prin faptul că primăriile Brad, Şoimuş, 

48 
parlam. 

4.05.22 
17.05.22 
2.11.22 

Raport de 
respingere 
(525/R din 
21.11.22) 



 

 
             
 

Companiei Naţionale de Căi 
Ferate C.F.R. - S.A. în 
domeniul public al 
municipiului Brad şi al 
comunelor Şoimuş, Luncoiu de 
Jos, Vălişoara şi Băiţa – raport 
comun cu Comisia pentru 
transporturi și Comisia 
pentru constituționalitate 

Luncoiu de Jos, Vălisoara şi Băiţa, existente pe ruta liniei 
feroviare abandonate, sunt pregătite să iniţieze un proiect de 
anvergură, de interes regional, pentru dezvoltarea unui traseu 
turistic ecologic, inclusiv cu resurse financiare din fonduri 
europene. În acest sens, se precizează că obiectivul asumat de 
către administraţiile locale este conform strategiei europene în 
ce priveşte ecologizarea şi mobilitatea verde. Pentru 
viabilitatea acestui proiect, este necesar transferul terenurilor 
aferente fostei linii feroviare în domeniul public al 
municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, 
Vălişoara şi Băiţa, respectiv în administrarea consiliilor locale 
aferente UAT-urilor respective 

4 PLx 529/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.104/2021 
privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de 
Securitate Cibernetică – 
raport comun cu Comisia 
pentru muncă și Comisia 
pentru tehnologia 
informației 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2021. Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa vizează modul de salarizare a funcţiilor de demnitate 
publică numite şi a funcţiilor specifice de conducere şi de 
execuţie din cadrul Directoratului 

42 
deputați 

8.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendame

nte 
(528/R din 
22.11.22) 

5 PLx 509/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.96/2022 privind gestionarea 
financiară a fondurilor 
europene dedicate Afacerilor 
Interne alocate României 
pentru perioada de programare 
2021-2027 – raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Stabilirea cadrului financiar general aplicabil proiectelor 
finanţate din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, 
Instrumentul pentru managementul frontierelor şi politica de 
vize şi Fondul pentru securitate internă, denumite în continuare 
fondurile europene dedicate, iar principalele reglementări 
vizează consolidarea disciplinei financiare la nivelul 
beneficiarilor proiectelor şi al autorităţilor naţionale 
responsabile de managementul şi controlul programelor 
naţionale 

Guvern 
19.10.22 
22.11.22 

Raport de 
aprobare 

(540/R din 
24.11.22) 

6 Plx 147/2022 

Propunere legislativă pentru 
amenajarea, omologarea şi 
întreţinerea traseelor turistice 
din România – raport comun 
cu Comisia pentru turism 

Crearea cadrului legal pentru amenajarea, omologarea şi 
întreţinerea traseelor turistice din România precum şi stabilirea 
competenţelor autorităţilor publice centrale şi locale în materie 

25 
deputați 

19.10.22 
16.11.22 

Raport de 
respingere 
(541/R din 
24.11.22) 



 

VIII. Comisia pentru mediu 

                                       
              IX. Comisia pentru muncă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 263/2022 

Proiect de Lege privind 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.165/2016 privind 
siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
industrii 

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. 
Iniţiativa vizează definirea unor termeni specifici activităţii de 
offshore, termeni ce pot influenţa semnificativ siguranţa unor 
astfel de operaţiuni petroliere, prin precizarea tuturor operaţiunilor 
desfăşurate la un cablu sau conductă submarină, cu scopul de a 
stabili ce nave pot pătrunde în zona de siguranţă a instalaţiilor, 
având în vedere evitarea inducerii unor riscuri suplimentare 

13 
senatori 

4.10.22 
1.22.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(527/R din 
21.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 529/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.104/2021 privind 
înfiinţarea Directoratului 
Naţional de Securitate 
Cibernetică – raport comun cu 
Comisia pentru administrație și 
Comisia pentru tehnologia 
informației 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2021. Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa vizează modul de salarizare a funcţiilor de 
demnitate publică numite şi a funcţiilor specifice de 
conducere şi de execuţie din cadrul Directoratului 

42 
deputați 

8.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(528/R din 
22.11.22) 

2 Plx 304/2022 

Propunere legislativă privind 
protecţia socială a persoanelor din 
Ucraina care solicită protecţia 
statului roman – raport comun cu 
Comisia juridică și Comisia 
pentru apărare 

Potrivit expunerii de motive, garantarea protecţiei sociale 
a persoanelor din Ucraina care solicită protecţia statului 
roman, instituind premisele acordării de suport financiar 
atât pentru adulţii, cât şi pentru copiii refugiaţi, pe 
perioada conflictului armat 

37 parlam. 
12.09.22 
31.10.22 
15.11.22 

Raport de 
respingere 
(538/R din 
23.11.22) 

3 Plx 715/2018 
Propunere legislativă privind 
dialogul social 

Instituirea unor noi reglementări în domeniul dialogului 
social şi abrogarea Legii nr.62/2011. Potrivit expunerii de 
motive, prin prezenta propunere se preconizează, printre 
altele, înlăturarea disfuncţionalităţilor constatate în ceea ce 
priveşte organizarea şi funcţionarea organizaţiilor 
sindicale şi patronale, precum şi în ceea ce priveşte 
desfăşurarea dialogului social tripartit instituţionalizat, 

2 deputați 
21.11.22 
22.11.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 
(481/RS din 

23.11.22) 



 

            
X. Comisia pentru învățământ 

 
 

consolidarea rolului sindicatelor, redefinirea instituţiei 
reprezentanţilor angajaţilor, precum şi instituirea unei 
proceduri clare privind declanşarea, soluţionarea şi 
monitorizarea conflictelor colective de muncă şi a 
grevelor 

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 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 

Guvern 
15.11.22 
23.11.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 
(513/RS din 

23.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 564/2022  

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.6 
din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 – raport 
comun cu Comisia pentru sport 

Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000. Potrivit 
Expunerii de motive, propunerea doreşte soluţionarea 
problemei accesului la o resursă pentru sport neutilizată 
în afara orarului şcolar şi care are avantajul de a se afla în 
proximitatea zonelor rezidenţiale 

48 parlam. 23.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(532/R din 
23.11.22) 



 

XI. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
602/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 
şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români – raport comun cu Comisia 
pentru administrație 

Modificarea şi completarea Legii nr.678/2001, precum 
şi completarea art.28 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2005, în scopul asigurării unei mai 
bune protecţii pentru victimele traficului de persoane. 
Proiectul are în vedere instituirea explicită a principiului 
nesancţionării persoanei, victimă a traficului de 
persoane, care a fost obligată să se implice în anumite 
tipuri de activităţi contravenţionale, precum şi 
instituirea dreptului la acte de identitate provizorii 
pentru victimele care au fost traficate în afara ţării şi 
cărora le-au fost confiscate actele de identitate de către 
traficanţi 

41 parlam. 
8.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare 

(523/R din 
21.11.22) 

2 PLx 
495/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.150 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrative – raport comun cu 
Comisia pentru administrație 

Modificarea art.150 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019, în sensul reducerii termenului 
pentru depunerea jurământului de către primar în faţa 
judecătorului delegat, de la 60 de zile, la 30 de zile de la 
data alegerilor, în situaţia în care şedinţa privind 
ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc. 
De asemenea, iniţiativa preconizează ca, în cazul în 
care, din alte motive temeinice, primarul nu a putut să 
să depună jurământul în cadrul şedinţei privind 
ceremonia de constituire a consiliului local, acesta să 
poată depune jurământul în faţa judecătorului delegate 

78 parlam. 
2.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare 

(524/R din 
21.11.22) 

3 PLx 
159/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2022 pentru modificarea Legii 
nr.146/2021 privind monitorizarea 
electronică în cadrul unor proceduri 
judiciare şi execuţional penale – raport 
comun cu Comisia pentru apărare 

Modificarea Legii nr.146/2021, în sensul prorogării 
termenului privind operaţionalizarea Sistemului 
informatic de monitorizare electronică (SIME), precum 
şi a datei de la care urmează a se aplica monitorizarea 
electronică în sistem pilot, până la data de 1 octombrie 
2022, faţă de data de 1 martie 2022, prevăzută de actul 
normativ de bază 

Guvern 
 

 

18.10.22 
15.11.22 

 
 

Raport de 
aprobare 

(536/R din 
23.11.22) 

 

4 Plx 
304/2022 

Propunere legislativă privind protecţia 
socială a persoanelor din Ucraina care 
solicită protecţia statului roman – raport 
comun cu Comisia pentru muncă și 
Comisia pentru apărare 

Potrivit expunerii de motive, garantarea protecţiei 
sociale a persoanelor din Ucraina care solicită protecţia 
statului roman, instituind premisele acordării de suport 
financiar atât pentru adulţii, cât şi pentru copiii 
refugiaţi, pe perioada conflictului armat 

37  
parlam. 

12.09.22 
31.10.22 
15.11.22 

Raport de 
respingere 
(538/R din 
23.11.22) 



 

 
XII. Comisia pentru apărare 

 
 
 
 
 
 
 

5 - 

Aviz comun privind numirea a doi 
membrii în Colegiul director al CNCD 
– raport comun cu Comisia pentru 
drepturile omului, Comisia pentru 
egalitate de șanse din Camera 
Deputaților și comisiile similare de la 
Senat 

Numirea a doi membrii în Colegiul director al CNCD - 23.11.22 
Aviz comun  
(18/RC din 
23.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 472/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.126/1995 privind regimul 
materiilor explozive 

Modificarea şi completarea Legii nr.126/1995, în sensul 
interzicerii comercializării către publicul larg a articolelor 
pirotehnice din categoria P1. Totodată, sunt aduse 
modificări sferei articolelor pirotehnice care pot fi deţinute 
şi utilizate de persoanele care au împlinit 18 ani, precum şi 
a celor care pot fi utilizate pentru organizarea de jocuri cu 
articole pirotehnice 

23  
parlam. 

21.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(535/R din 
23.11.22) 

2 PLx 159/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2022 pentru 
modificarea Legii nr.146/2021 
privind monitorizarea electronică 
în cadrul unor proceduri judiciare 
şi execuţional penale – raport 
comun cu Comisia juridică 

Modificarea Legii nr.146/2021, în sensul prorogării 
termenului privind operaţionalizarea Sistemului informatic 
de monitorizare electronică (SIME), precum şi a datei de la 
care urmează a se aplica monitorizarea electronică în 
sistem pilot, până la data de 1 octombrie 2022, faţă de data 
de 1 martie 2022, prevăzută de actul normativ de bază 

Guvern 
18.10.22 
15.11.22 

Raport de 
aprobare 

(536/R din 
23.11.22) 

3 Plx 304/2022 

Propunere legislativă privind 
protecţia socială a persoanelor din 
Ucraina care solicită protecţia 
statului roman – raport comun 
cu Comisia pentru muncă și 
Comisia juridică 

Potrivit expunerii de motive, garantarea protecţiei sociale a 
persoanelor din Ucraina care solicită protecţia statului 
roman, instituind premisele acordării de suport financiar 
atât pentru adulţii, cât şi pentru copiii refugiaţi, pe perioada 
conflictului armat 

37  
parlam. 

12.09.22 
31.10.22 
15.11.22 

Raport de 
respingere 
(538/R din 
23.11.22) 



 

 
 
XIII. Comisia pentru regulament 

 
XIV. Comisia pentru tehnologia informației 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PH CD 
69/2022 

Raport asupra 
proiectului de Hotărâre 
privind modificarea 
Regulamentului Camerei 
Deputaților 

Proiectul de Hotărâre propune punerea în acord a textelor 
declarate neconstituționale din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr.137/2022 și, 
totodată, punerea de acord a unor prevederi regulamentare cu 
exigențele de tehnică normativă, în vederea asigurării integrării 
organice a acestora în cadrul Regulamentului Camerei Deputatilor 

Grup PSD 
Grup PNL 
Grup USR 

Grup UDMR 
Grup 

Minorităț 

23.11.22 

Raport de 
aprobare 

(537/R din 
23.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 529/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea OUG 
nr.104/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de 
Securitate Cibernetică – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație și Comisia pentru 
muncă 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2021. Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa vizează modul de salarizare a funcţiilor de 
demnitate publică numite şi a funcţiilor specifice de 
conducere şi de execuţie din cadrul Directoratului 

42 
deputați 

8.11.22 
16.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(528/R din 
22.11.22) 

2 PLx 704/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
încetării valabilităţii, prin 
denunţare, a Convenţiei referitoare 
la înfiinţarea Centrului 
internaţional de informare 
ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 
februarie 1969 la Moscova 

Aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului 
internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică (CIIST), 
semnată la 27 februarie 1969 la Moscova. Proiectul de 
act normativ are ca scop retragerea României de la 
Centrul internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică 
(CIIST), având în vedere că, în prezent, România nu mai 
este reprezentată la CIIST, iar dezvoltările din domeniul 
comunicaţiilor electronice permit reprezentanţilor 
comunităţii ştiinţifice o comunicare directă, fără a mai fi 
necesare sesiunile de informare din cadrul întrunirilor 
CIIST 

Guvern 16.11.22 

Raport de 
aprobare  

(542/R din 
24.11.22) 



 

 
 
 
XV. Comisia pentru eglitate de șanse 

            
XVI. Comisia pentru constituționalitate 

              
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 - 

Aviz comun privind numirea a doi membrii în 
Colegiul director al CNCD – raport comun 
cu Comisia pentru drepturile omului, 
Comisia juridică din Camera Deputaților și 
comisiile similare de la Senat 

Numirea a doi membrii în Colegiul 
director al CNCD 

- 23.11.22 
Aviz comun  
(18/RC din 
23.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
536/2021/2022 

Cererea de rexaminare a 
Legii privind transmiterea 
unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului 
aflate în administrarea 
Ministerului 
Transporturilor şi 
Infrastructurii şi 
concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate 
C.F.R. - S.A. în domeniul 
public al municipiului 
Brad şi al comunelor 
Şoimuş, Luncoiu de Jos, 
Vălişoara şi Băiţa – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
transporturi și Comisia 
pentru administrație 

Aprobarea transmiterii unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului aflate în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - 
S.A. în domeniul public al municipiului Brad şi al 
comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălisoara şi Băiţa. 
Intervenţiile legislative sunt argumentate în expunerea 
de motive prin faptul că primăriile Brad, Şoimuş, 
Luncoiu de Jos, Vălisoara şi Băiţa, existente pe ruta 
liniei feroviare abandonate, sunt pregătite să iniţieze un 
proiect de anvergură, de interes regional, pentru 
dezvoltarea unui traseu turistic ecologic, inclusiv cu 
resurse financiare din fonduri europene. În acest sens, se 
precizează că obiectivul asumat de către administraţiile 
locale este conform strategiei europene în ce priveşte 
ecologizarea şi mobilitatea verde. Pentru viabilitatea 
acestui proiect, este necesar transferul terenurilor 
aferente fostei linii feroviare în domeniul public al 
municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de 
Jos, Vălişoara şi Băiţa, respectiv în administrarea 
consiliilor locale aferente UAT-urilor respective 

48  
parlam. 

4.05.22 
17.05.22 
2.11.22 

Raport de 
respingere 
(525/R din 
21.11.22) 



 

 
 

 
XVII. Comisia pentru sport 

 
XVIII. Comisia pentru tursim 

 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 564/2022  

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea art.6 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 – raport comun cu 
Comisia pentru învățământ 

Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000. Potrivit 
Expunerii de motive, propunerea doreşte soluţionarea 
problemei accesului la o resursă pentru sport neutilizată 
în afara orarului şcolar şi care are avantajul de a se afla 
în proximitatea zonelor rezidenţiale 

48  
parlam. 

23.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(532/R din 
23.11.22) 

2 PLx 587/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea art.64 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 

Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, în sensul 
extinderii categoriilor de sportivi care beneficiază, la 
cerere, de stimulent financiar (renta viageră), acordat în 
funcţie de performanţa sportivă realizată, precum şi 
includerea unei noi categorii de participanţi la 
activitatea sportivă (antrenorii), în rândul celor care 
beneficiază în prezent de acest stimulent financiar 

11 
partlam. 

16.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(533/R din 
23.11.22) 

3 PLx 661/2022 
Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr.69/2000 

Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, în scopul 
introducerii unui set de criterii pentru darea în folosinţă 
a bazelor sportive publice, obligatorii pentru toti 
administratorii acestora. De asemenea, se propune să 
fie introdusă obligaţia administratorilor de a face 
publice aceste criterii, pe avizier şi pe site-ul web al 
instituţiei 

59  
parlam. 

16.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(534/R din 
23.11.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 147/2022 

Propunere legislativă pentru 
amenajarea, omologarea şi 
întreţinerea traseelor turistice din 
România – raport comun cu 
Comisia pentru administrație 

Crearea cadrului legal pentru amenajarea, omologarea 
şi întreţinerea traseelor turistice din România precum şi 
stabilirea competenţelor autorităţilor publice centrale şi 
locale în materie 

25 
deputați 

19.10.22 
16.11.22 

Raport de 
respingere 
(541/R din 
24.11.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Măsurile necesare diminuării crizei fertilizanților atârnă tot în pixul Comisiei Europene 

Stimați colegi, 
Cu doar o zi înainte de prezentarea publică a noului document al Comisie Europene, destinat soluțiilor necesare 

fermierilor ca să poată face față crizei îngrășămintelor, îmi exprimam și eu, în Camera Deputaților, speranța pusă în acest nou 
cadru de sprijin pentru industria fertilizanților. Din informațiile de la Bruxelles, așteptările mele și ale tuturor agricultorilor 
comunitari păreau că vor deveni realitate grație seriei de posibilități care ar fi urmat să fie oferite. Din păcate, nu s-a întâmplat 
așa cum ne-am dorit cu toții. 

Iar acum, trebuie să admitem toți că nu este prea constructiv să mai vin și eu în fața dumneavoastră și să demontez 
documentul Comisiei Europene, lansat pentru diminuarea impactului negativ al penuriei de fertilizanți. Au făcut-o deja o mare 
parte dintre colegii mei europarlamentari PSD, precum și alți europarlamentari europeni, reprezentanți ai tuturor familiilor 
politice în Parlamentul European.  

În schimb, eu consider că a venit momentul să identificăm noi soluții salutare pentru salvarea agriculturii. Doar prin 
măsuri constructive, luate în completarea strategiei mult prea simpliste, bazată mai mult pe indicații decât pe soluții clare și 
pertinente, precum și pe o serie lungă de promisiuni, vom mai putea amortiza din impactul acestei crize ale cărei efecte se 
răsfrâng atât asupra cantității și calității alimentelor, cât și asupra costurilor de pe întregul lanț de producție, de la recoltare, 
distribuție, prelucrare și până la desfacere, pe care toți cumpărătorii europeni vor trebui să le achite. Și nu vom putea vorbi, din 
nefericire, despre prețuri mici, ci despre unele aflate într-o continuă creștere, mai mult sau mai puțin artificială, după cum bine 
știm cu toții. 

Așadar, având în vedere că 70% dintre producătorii europeni de amoniac și uree și-au închis porțile fabricilor, din cauza 
prețurilor la energie, iar importurile de fertilizanți din Rusia și Belarus au fost sistate, cu siguranță se prefigurează, încă de pe 
acum, periclitarea culturile de primăvară de anul viitor. Nu vreau să considerați aceste supoziții drept unele pesimiste, dar 
aceasta e realitatea cu care ne confruntăm cu toții, toate țările membre UE. Iar dacă îmi permiteți să merg mai departe cu 
raționamentul meu, trebuie să menționez pentru țara noastră și climatul meteorologic destul de sărac în precipitații și care a 
contribuit deja la prejudicierea semănăturilor din această toamnă și va continua să afecteze culturile de primăvară.  

Nu traversăm o perioadă prea fericită, motiv pentru care este nevoie ca la vârful Uniunii să se adopte, cât mai repede, 
noi măsuri pentru a nu pune în pericol hrana Europei.  

Iar în baza experienței mele profesionale, desfășurată în acest domeniu, suspendarea tarifelor vamale pentru uree și 
amoniac ar fi una dintre primele hotărâri cu impact favorabil. În completare, este nevoie ca fiecare stat membru să asigure 
cantitatea de gaz necesară producerii de îngrășăminte fără să afecteze continuitatea activităților agricole. De asemenea, 
Comisia Europeană ar trebui să diversifice sursele de substanțe necesare producției de fertilizatori, să ridice barierele tarifare 
pentru acestea și să identifice în UE noi zăcăminte de minerale necesare obținerii de fertilizanți. 

Având în vedere perturbările prezente acum pe piața îngrășămintelor, pentru acestea se poate răspunde ceva mai eficient 
și prin acordarea de ajutoare de stat. Numai că nici aceste decizii nu vor fi suficiente și pentru un orizont de timp mai larg. 
Pentru o agricultură europeană și, implicit, românească productivă și pentru viitor este nevoie de crearea unui observator de 
piață pentru îngrășăminte, lansarea unui Consiliu european pentru inovare pentru agricultura rezilientă, îmbunătățirea accesului 
la îngrășăminte ecologice, regândirea fluxurilor de deșeuri și susținerea necesară pentru amoniacul verde. Toate aceste ipoteze 
personale, pe care vi le prezint, nu sunt doar în asentimentul tuturor agricultorilor europeni, ci și pe agendele multora dintre ei. 
Însă trebuie să reafirm că ele sunt destinate pentru un termen lung, deci nu vor reduce impactul pe termen scurt asupra 
disponibilității și prețului îngrășămintelor.  
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Și pentru că v-am prezentat, în această declarație politică, atât opțiunile, cât și instrumentele pe care le avem la 
dispoziție sau de care putem face uz ca să ieșim din acest impas și să nu riscăm să reintrăm, peste ceva timp, din nou în această 
buclă periculoasă a riscurilor privind asigurarea hranei, îmi voi permite să mai adaug că ar mai trebui facilitat și aspectul 
logistic și asigurată flexibilitatea normativă privind suspendarea aplicării limitei de 60 mg/kg la cadmiu pentru îngrășămintele 
fosfatice. În acest mod, se va putea permite livrarea din Africa de Nord, respectiv din Maroc, în locul Rusiei, precum și 
derogări la limitele stabilite de Directiva privind nitrații și facilitarea regulilor administrative privitoare la importuri. 
Extinderea suspendării tarifelor la import pentru toate îngrășămintele de nitrogen și fosfat ar contribui și ea la diminuarea 
crizei acestui factor de producție cheie în agricultură. Doar în acest mod vom reuși să avem, din nou, produse agricole 
suficiente, de calitate și la prețuri convenabile pentru toți consumatorii, indiferent că aceștia sunt din România, Bulgaria, 
Grecia ori Slovenia. 

Pasarea responsabilității de către Comisia Europeană către țările membre, prin ajutoarele de stat și planurile strategice 
PAC, nu poate conferi uniformitate de producție și tocmai statele care produc cel mai mult vor avea de suferit în acest caz. 

Vă mulțumesc!       
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Solidaritatea presupune fapte, nu doar vorbe! 
Stimate colege/Stimați colegi, 
Iarna aceasta se anunță a fi una foarte grea. Prețurile la alimente, bunuri și servicii au crescut considerabil. Însă, de 

departe facturile la energie sunt cele care provoacă cele mai mari îngrijiorări românilor.  
Vorbesc cu mulți romașcani care îmi spun că le este teamă că nu vor avea bani să plătească facturile. Unii dintre ei au 

firme, iar aceștia mi-au transmis cât se poate de clar: dacă nu vor avea bani pentru facturile la energie, atunci vor închide.  
Sentimentul acesta îl resimt românii din toată țara. 
Totuși, în vreme ce oamenii trăiesc cu această teamă, marile companii din energie și traderii de energie fac profituri 

uriașe. De unde vin toate aceste profituri? Din buzunarele românilor.  
Liberalizarea prețurilor la energie, așa cum a făcut-o guvernarea PNL, a adus un mare haos în întreaga economie 

românească, iar populației i-a produs o mare gaură în buzunar! De peste un an de zile, de când se tot vorbește despre majorarea 
prețurilor la energie, de Ministerul Energiei se ocupă aceeași persoană. Impresia pe care românii o au, și pe bune dreptate, este 
aceea că statul vrea ca prețul la gaze și energie să se ducă până la cer!  

Vinovați pentru acest lucru sunt cei care au liberalizat prețurile la energie și care au dat mână liberă producătorilor și 
traderilor de energie să facă profituri uriașe, în vreme ce traiul zilnic al românilor e tot mai greu.  

Primim scrisori acasă în care ni se explică detaliat ce să facem pentru a reduce consumul de energie, ni se explică de ce 
e prea scump. Este prea scump pentru că plătim o bună parte din profitul acestor mari companii din energie. Spre exemplu, 
profitul OMV Petrom a crescut de peste 5 ori şi a depăşit 9 miliarde lei în primele 9 luni. Scumpirile galopante au compensat 
scăderea producţiei şi vânzărilor. Cine a acoperit aceste scumpiri? Românii! 

Dar nu e vorba doar despre OMV Petrom. Pe primele 9 luni, producătorii de stat din energie și gaz au înregistrat 
următoarele performanțe financiare, față de tot anul 2021: profit în creștere cu 144% în primele 9 luni din 2022 pentru 
Transgaz, Transelectrica își majorează de 5 ori profitul net la 9 luni, Romgaz (SNG), producător şi furnizor de gaze naturale 
controlat de statul român prin Ministerul Energiei, a raportat în primele nouă luni din 2022 un profit net în creştere cu 93% faţă 
de perioada similară din 2021, Hidroelectrica încheie primele nouă luni cu un profit cu 37,4% mai mare decât anul trecut, deși 
a vândut cu un sfert mai puțină energie, Nuclearelectrica a avut un profit de 2 ori mai mare. 

Furnizorii și traderii au profitat de criza energetică, unele companii au făcut doar în 9 luni din 2022 profit mai mare 
decât în tot anul trecut! 

România este o țară cu un potențial energetic foarte mare. Dacă am folosi la potențial maxim toate capacitățile de 
producție energetică am putea susține cu energie ieftină companiile românești și cetățenii țării. De ce nu se realizează acest 
lucru? Este o întrebare la care trebuie să răspundă toți cei care sunt responsabili de Ministerul Energiei.  

Sub presiunea facturilor imense la electricitate sau gaze naturale, multe companii, mai ales cele din domeniile tehnice 
preferă să pună lacătul pe ușă, pentru că nu pot ajusta prețurile produselor lor în așa fel încât să poată să le și vândă și să obțină 
și profit.  
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Așa că nu ar trebui să ne mire deloc spaima românilor că vor avea de plătit o mâncare mult prea scumpă. Ea vine și din 
creșterea abruptă de prețuri la energie din ultimele luni. Iar această creștere de prețuri vine din explozia facturilor la 
electricitate și gaze pentru marea industrie alimentară și pentru firmele românești. 

Reglementarea pieței de energie a fost o linie roșie pentru PSD. Nu puteam accepta ca românii și economia să plătească 
prețuri imense din cauza liberalizării haotice făcută de dreapta. Fără reglementare, prezența noastră la guvernare nu-și mai 
avea rostul. De asemenea, prețul reglementat la energie susținut de PSD va avea 2 efecte benefice: salvarea economiei 
românești de la închidere și scăderea inflației. 

În continuare, PSD va veni cu un proiect coerent de dezvoltare a capacităților de producție, astfel încât acest preț să fie 
sustenabil. 

Personal consider că supraimpozitarea producătorilor de energie electrică, a furnizorilor și traderilor aduce prea puțini 
bani la buget. Din punctul meu de vedere este necesară o taxare serioasă a profitului uriaș pe care aceste entități îl realizează 
din banii românilor. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Oana-Gianina Bulai 

*** 
Initiativă legislativă - extinderea programului-pilot, „Masă caldă în școli” 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
Am depus la începutul acestei săptămâni alături de mai mulți colegi o inițiativă legislativă care urmărește extinderea 

programului-pilot, „Masă caldă în școli” prin acordarea posibilității legale a consiliilor locale și consiliilor județene care doresc 
asigurarea de masă gratuită în creșe, grădinițe, centre de zi, școli în cantinele şcolare, sălilele de mese sau prin servicii de 
catering, din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale acestora în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie. 

În urma acestei modificări legislative programul „Masă Caldă în școli” poate fi implementat și la nivelul unităților de 
învățământ, atât cu program normal, cât și în cele cu program prelungit sau cele în care se organizează programe „Școală după 
școală” pe de-o parte, iar pe de altă parte pot fi incluse toate școlile care în prezent nu au fost selectate în programul „Masă 
Caldă în școli”, acolo unde autoritățile locale au resursele bugetare necesare și decid acest lucru prin hotârâri de consiliu, dar și 
creșele, centrele de zi și grădinițele. 

Așadar, se extinde la mai mulți copii programul „Masă Caldă în școli”, fără a avea însă niciun fel de impact financiar 
asupra Bugetului de Stat sau a Ministerului Educației, fiind un program complementar la cel deja existent, astfel încât să se 
ofere o masă în creșele, centrele de zi, grădinițele și şcolile pentru care autoritățile locale au posibilitate financiară, dar nu au 
putut oferi acest lucru în lipsa cadrului legal. Obiectivele pentru asigurarea unei alimentații de calitate în timpul copilăriei 
includ asigurarea nutrimentelor și a energiei suficiente din alimente pentru o creștere adecvată.  

Alimentația de calitate este esențială pentru reducerea îmbolnăvirilor din perioada copilăriei, promovarea unei sănătăți 
optime și prevenirea bolilor cronice la viitorul adult. 

În comparație cu situația din România, în Marea Britanie, elevii din școlile primare și secundare beneficiază de o masă 
caldă încă din 1947. Costurile meselor au fost integral acoperite de către stat până în 1980, an în care premierul Margaret 
Thatcher a hotărât subvenționarea lor. 

Introducerea posibilității legale a consiliilor locale și consiliilor județene care doresc asigurarea de masă gratuită în 
cantinele şcolare sau prin servicii de catering, din bugetele locale are în vedere asigurarea necesarului de hrană pentru fiecare 
copil, astfel încât să nu fie afectată sănătatea acestora, precum și accesul la educație. 

Fiecare copil al României are dreptul la educaţie, însă statutul socio - economic al familiilor din care provine mare 
majoritate a copiilor de vârstă şcolară nu le permite nici măcar asigurarea zilnică a unui pachet pentru a fi prezenţi la orele de 
curs. De aceea abandonul școlar a crescut la toate nivelurile de învățământ, din școala primară până la universitate. Ministerul 
Educației a comunicat faptul că se pierde aproape un sfert dintr-o generație, în 8 ani de școală, în mediul rural. 

Având în vedere necesitatea continuării eforturilor pentru diminuarea ratei părăsirii timpurii a şcolii, în condiţiile în care 
valoarea acestui indicator se plasează încă peste media Uniunii Europene, fiind de 18,1% în 2017, 16,4% în 2018 şi 15,3% în 
2019, conform datelor oficiale Eurostat, este nevoie de extinderea programului-pilot, „Masă caldă în școli”, care a debutat în 
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anul școlar 2016-2017, în toate școlile în care autoritățile locale pot acoperi aceste cheltuieli, până când va exista posbilitatea 
de aplicare la nivelul tuturor unităților de învățământ din mediul preuniversitar.   

În opinia mea și a colegilor mei care am inițiat această propunere legislativă, se va stimula motivarea pentru învăţare şi 
va creşte eficienţa efortului intelectual al copiilor din unităţile de învăţământ, printr-o alimentaţie echilibrată. 

În urma aspectelor prezentate, vă rog să susțineți această inițiativă atunci când va ajunge la dezbatere în comisii și la 
votul din Plenul Parlamentului pentru a da posibilitatea autorităților locale să creasca rata de incluziune educaţională a tuturor 
copiilor. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
Alegeri prezidențiale în Kazahstan 

 

Duminica, 20 noiembrie, au fost organizate alegeri prezidențiale anticipate în Kazahstan. Invitat de reprezentanții 
Ambasadei Kazahstanului în România, am participat în calitate de observator la aceste alegeri, câștigate de actualul președinte. 

Încă din luna martie a acestui an, președintele Kassym - Jomart Tokayev, a propus reforme constituționale pentru a 
transforma forma de guvernare a țării. 

Reformele propuse vizează modificarea sistemului politic și structura administrativ- teritorială a Kazahstanului, care, ar 
conduce la creșterea participării civice și la dezvoltarea culturii politice.  

Domnia sa, a susținut faptul că, tinerii au rolul central în construirea unui viitor mai bun, mai digital. Susține studiul în 
străinătate care promovează schimbul cultural, dezvoltarea de noi abilități și lărgirea orizontului. Bursele și granturile permit 
studentului să rezolve problema financiară. Obținerea acestora nu este dificilă. 

Introducerea impozitul pe averenu va afecta clasa de mijloc. Acesta va fi taxat pentru achiziționarea de imobile scumpe, 
vehicule. 

Reformele propuse de Președinte care vizează să modifice considerabil sistemul politic și structura administrativă și 
teritorială a Kazahstanului, ar conduce la creșterea participării civice și și la dezvoltarea culturii politice.  

Doresc Kazahstanul pace și creștere economic. 
Vă mulţumesc.         Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 

 

Respectarea și promovarea drepturilor copiilor, onorate așa cum se cuvine de PSD 
 

Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor, celebrată recent pentru a 33-a dată în România, atrage atenția asupra 
respectării drepturilor și libertăților de care trebuie să se bucure fiecare copil. În România, Convenția ONU privind declararea 
acestei zile a fost ratificată în data de 28 septembrie 1990, prin Legea nr. 18/1990. Prevederile Convenției au stat la baza 
elaborării Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. 

Sănătatea demografică a unei ţări stă în politica de susţinere a familiei şi a copiilor. PSD, prin Ministerul Familiei, 
Tineretului și Egalității de Șanse, a luat în ultima perioadă o serie de decizii pozitive ce au avut ca scop stoparea declinului 
demografic, a scăderii numărului nașterilor și a diminuării fenomenului mamelor minore. De altfel, PSD a pledat permanent 
pentru necesitatea creşterii alocaţiilor de stat pentru copii, ca măsură de prevenire a unui dezstru demografic.  

În acest context, demersurile ministrului PSD Gabriela Firea, în vederea protejării și respectării drepturilor copiilor sunt 
elocvente și pragmatice. Unul dintre acestea este construirea a 150 de centre de zi destinate copiilor proveniți din familii 
sărace, unde cei mici vor primi o masă caldă, își vor face lecțiile, vor participa la activități de recreere, socializare, educație 
infomală, și vor avea parte, atât ei, cât și părinții, de sprijin și consiliere psihologică.  

Proiectul este finanțat din PNRR cu peste 50 de milioane de euro, fiind o soluție inițiată de PSD pentru a ajuta concret 
familiile nevoiașe și a diminua astfel, atât fenomenul abandonului școlar, cât și intențiile părinților de a-și trimite copiii la 
cerșit sau de a-i lăsa efectiv în grija statului, din cauza privațiunilor și a situațiilor grele în care se află. Grație acestui program, 
copiii vor putea sta, pe timpul zilei, în centrele respective, unde vor fi îngrijiți corespunzător. 

Un alt proiect este „Garanția pentru Copii”, înaintat spre aprobare Comisiei Europene, prin care ministrul Gabriela Firea 
propune soluții concludente pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale. Prin acest program important, copiii aflați în 
risc de vulnerabilitate socială și financiară vor beneficia de educație timpurie, sănătate, locuire, alimentație, servicii esențiale, 
mai ales în această perioadă de crize multiple pe plan național și mondial. 
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Grija pentru copiii României este a noastră, a tuturor! Avem datoria și obligația să le respectăm dreptul la sănătate, la 
educație, la o viață decentă și fără griji. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a le asigura o copilărie fericită, lipsită 
de griji și de a-i proteja de discriminare, marginalizare și violență.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor 

 

Domnule președinte, stimați colegi, 
Săptămâna aceasta, pe 25 noiembrie, este Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Această zi 

are scopul de a conștientiza și de a sensibiliza opinia publică în privința acestui fenomen. 
Chiar și după declarația privind eliminarea violenței împotriva femeilor, emisă de Adunarea Generală a ONU în 1993, 

formele de violență împotriva femeilor au continuat să persiste și, din nefericire, să se răspândească. 
Nu se cunoaște cu precizie numărul victimelor, pentru că o mare parte din cazuri rămân neraportate pe fondul tăcerii, a 

spaimei de stigmatizare sau pur și simplu din lipsa de reacție promptă a autorităților. Ce se știe, în schimb, este faptul că 
violența domestică produce statistici dezolante. 

• Aproape 1 din 3 femei a fost abuzată de-a lungul vieții iar numărul crește pe fondul crizelor umanitare, a conflictelor, a 
instabilității ( așa cum s-a observat în timpul pandemiei de covid). 

• Mai puțin de 40% dintre femeile care suferă de violență caută ajutor. 
• 89% dintre agresori sunt bărbați iar în peste 50 % dintre cazurile în care o mamă este agresată de către partener, este 

agresat și minorul. 
Sunt doar câteva dintre datele care atestă faptul că violența domestică împotriva femeilor este omniprezentă. 
Violența de acest gen nu este însă inevitabilă. Ea poate și trebuie să fie prevenită. Oprirea acestei violențe presupune 

adoptarea unor demersuri incluzive și a unor măsuri care să rezolve cauzele profunde ale acestei probleme. Pornind de la 
serviciile destinate victimelor violenței domestice, conștientizarea societății cu ceea ce înseamnă violența în familie, 
responsabilizarea populației pentru a interveni atunci când sunt martorii unor cazuri de violență. 

Problema violenței domestice este atât de complicată și sensibilă, încât doar printr-o abordare multidiciplinară care să 
vină în sprijinul prevenirii dar și în acordarea ajutorului concret, putem vorbi de soluții viabile. 

Avem nevoie de mai multe unități de cazare și centre sociale speciale pentru victimele violenței domestice, în care 
acestea să primească sprijin financiar și consiliere juridică și psihologică. 

Avem nevoie de o legislație puternică în privința ordinelor de protecție care să producă efecte în mod constant și 
eficient. 

Și avem nevoie de campanii de educare și informare a populației pentru a putea schimba mentalitatea, pentru ca 
victimele să nu mai fie marginalizate și stigmatizate. 

O societate în care fenomenul violenței domestice nu poate fi controlat este o societate sortită eșecului în tot ce 
înseamnă evoluție și dezvoltare sustenabilă. Nu avem voie să închidem ochii. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Ileana-Cristina Dumitrache 
*** 

 

Nu este normal, în niciun caz, ca pensiile să fie mai mari decât salariile obținute în timpul activității 
 

Doamnelor şi domnilor, 
Sunt total de acord cu declarațiile făcute de Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, referitoare la 

modul cum ar trebui să fie modificate pensiile speciale.  
Cred că acestea trebuie să se bazeze pe principiul contributivității iar calculul lor să se facă ca medie a veniturilor 

obținute într-o perioadă mai lungă de timp, astfel încât, în mod firesc, nicio pensie specială să nu depășească veniturile din 
perioada de muncă.  

În cazul categoriilor de angajați ai statului român care beneficiază de pensii speciale, se va impune o creștere graduală a 
vârstei de pensionare. Această limită va fi majorată, astfel încât să ajungă la minim 30 de ani de activitate profesională iar 
aceștia să nu se pensioneze mai devreme de 55 de ani. 
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Trecem cu toții printr-o perioadă mai dificilă, în care resimțim efectele crizei economice care s-a instalat la nivel global. 
Tocmai de aceea, consider că forma finală a reformei trebuie să conțină măsuri graduale, astfel încât acestea să nu producă 
tulburări ale activității instituțiilor publice.  

În ceea ce privește creșterea pensiilor, în contextul inflației, acestea ar trebui să se facă diferențiat, pe principiul 
solidarității sociale iar cei care au pensii mici, să beneficieze de o indexare mai mare.  

Despre pensiile militarilor, ai angajaților din instituțiile de forță, ar trebui să se înțeleagă, odată pentru todeauna, că ei 
beneficiază de pensii de serviciu.  

Trebuie să avem recunoștință față de loialitatea acestor români, de sacrificiile și privațiunile suferite de militari și 
familiile acestora în timpul activității. În momentul când au ales calea grea a carierei militare, odată cu riscurile și obligațiile 
specifice sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv, interzicerea unor drepturi, aceștia au pus în 
balanță și pensiile.  

În concluzie, susțin un nivel de salarizare ridicat pentru categoriile de angajați care acum au o activitate complexă, 
solicitantă, cu restricții pe timpul exercitării profesiei, astfel încât, pe baza contributivității, odată cu creșterea vârstei de 
pensionare, aceștia vor avea pensii bune și binemeritate.  

Deputat 
Ionel Floroiu 

*** 
Podul Brăila - Tulcea se construiește 

Stimaţi colegi, 
Construcția podului Brăila - Tulcea reprezintă un deziderat al tulcenilor de peste 30 de ani, iar fără voință politică nu ar 

fi fost construit nici azi. 
Guverne succesive ale României, indiferent de culoarea politică, au amânat demararea construcției unui pod care 

urmează să lege Dorogea de Muntenia și Moldova. 
Construcția podului reprezintă șanșa județului Tulcea de a-și diversifica dezvoltarea economică. 
Mai mult, transportul de mărfuri spre sau dinspre portul Constanța din zona Moldovei va deveni mult mai facil. 
Toate aceste argumente ar fi trebuit să fie mai mult decât suficiente pentru a finanța construcția podului. 
Subliniez că podul peste Dunăre de la Brăila reprezintă cea mai investiție în infrastructură a României din ultimii 20 de 

ani, podul având un cost estimat de aproximativ 500 de milioane de euro, iar construcția lui se datorează eforturilor conjugate 
ale politicienilor locali și centrali din Tulcea. 

Am observat, însă, că anumite persoane au început să acuze ministrul transporturilor că din cauza domniei sale nu va fi 
inaugurat podul până la finalul anului în curs. 

În primul rând, construcția podului a demarat sub un guvern social-democrat. 
În al doilea rând, nu ministrul transporturilor și-a încălcat angajamentul și nici CNAIR-ul, ci însuși constructorul 

podului, Asocierea Astaldi-IHI. Deși acesta a dat în repetate rânduri asigurări ca se va mobiliza și că până la finalul anului va 
termina lucrările, nu a reușit acest lucru. Nu este lipsit de importanță nici că o instanță judecătorească, Curtea de Apel 
București, a acordat o extensie de 193 de zile termenului pentru execuția podului, răsturnând o decizie anterioară. 

În al treilea rând, chiar și cu extensia acordată podul va fi inaugurat de domnul ministru Sorin Grindeanu până cel târziu 
la finalul lunii martie a anului 2023. 

În concluzie, construcția podului Brăila - Tulcea a început sub un guvern social-democrat și se va finaliza tot sub un 
ministru social-democrat. Podul Brăila - Tulcea se construiește!  

Vă mulţumesc!          Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
De la olandezii zburători la olandezii prădători (sau de la Johan Cruyff la Mark Rutte) 

 
Obstinația cu care guvernul premierului Mark Rutte și Parlamentul de la Haga se opun din nou                                 

accederii României în Spațiul Schengen este pe cale să dinamiteze deschiderea și simpatia pe care majoritatea românilor au 
manifestat-o față de Olanda (denumită oficial Regatul Țărilor de Jos și peiorativ Țara Lalelelor sau Țara Morilor de Vânt) și 
față de olandezi de vreo șapte decenii, atât înainte cât și după schimbarea de direcție din decembrie 1989, riscând să declanșeze 
o țară mică, cu o suprafață de aproape șase ori mai restrânsă decât a României și cu o populație  aproximativ egală (în jur de 
17,5 milioane de locuitori), Olanda a devenit un model politic, social, economic, cultural și sportiv în anii de glorie ai 
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capitalismului de stat occidental (1960-2000). Economia sa avansată de piață mixtă i-a permis să ajungă, la un moment dat, pe 
locul 11 pe plan mondial în privința venitului pe cap de locuitor. Țările de Jos se clasează printre primele în lume după indicii 
internaționali ai libertății economice, libertății presei, dezvoltării umane și calității vieții, precum și la fericire. În 2020, Olanda 
s-a clasat pe locul 8 la indicele de dezvoltare umană, iar, în 2021, pe locul 5 la indicele mondial al fericirii.  

Pe de altă parte, Țara Lalelelor a fost printre primele state care au legalizat avortul, prostituția și eutanasierea umană, 
concomitent cu adoptarea unei politici liberale, foarte permisive, față de consumul de droguri. Este, de asemenea, prima țară 
din lume care a legalizat căsătoria între persoane de același sex în 2001. Olanda a fost și este considerată de mulți un model al 
statului bunăstării generale și al toleranței rasiale, etnice, religioase, precum și sexuale, apropiindu-se mult de așa-zisul 
socialism suedez, care realizase o convergență a sistemului capitalist cu sistemul socialist. După alții, Țara Morilor de Vânt a 
devenit un loc al desfrâului și al pierzaniei, o citadelă universală a decadenței și perversității umane, o nouă versiune a 
Sodomei și Gomorei biblice. La guvernarea Olandei s-au aflat coaliții alcătuite, de regulă, de Partidul Creștin-Democrat, al 
cărui succesor este actualul partid de guvernământ, rebotezat Partidul Popular, condus de premierul Mark Rutte, fie cu Partidul 
Social-Democrat fie cu Partidul Liberal. 

Semnificativ este că o țară mică precum Olanda a devenit o mare putere agroalimentară, fiind al doilea exportator 
mondial (după SUA) de produse agricole și alimentare după valoare, datorită solului fertil, climei blânde, agriculturii intensive 
și inventivității. Olanda a devenit o mare putere și în sport, îndeosebi la fotbal, echipa sa națională fiind de două ori consecutiv 
vicecampioană mondială, după ce a ajuns în finalele Campionatului Mondial din 1974 și 1978, pierdute la limită cu țările 
gazdă, Republica Federală Germania respectiv Argentina. Echipa sa de aur, denumită ,,portocala mecanică”, în care au 
strălucit Cruyff, Neeskens, Haan, Rensembrink, Van Hanegen ș.a., a adus un stil nou în fotbal, bazat pe tehnică și inteligență 
combinate cu un angajament fizic total. Ajax Amsterdam și Feyenoord Rotterdam au devenit echipe fanion pe continent, 
câștigând Cupa Campionilor Europeni și Cupa UEFA. Marele jucător și apoi antrenor etalon Johann Cruy ff, poreclit 
,,Olandezul zburător”, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în ambele ipostaze, cu Ajax Amsterdam și cu FC Barcelona, 
a devenit idolul a sute de mii dacă nu a milioane de români. Este de amintit că în evoluția fulminantă a clubului Ajax și a 
jucătorului Cruiff a avut un rol meritoriu antrenorul român Ștefan Covaci. 

În anii 70, în contextul politicii de destindere între Vestul și Estul Europei, Olanda capitalistă a curtat România 
socialistă pentru a încheia contracte comerciale avantajoase cu țara noastră aflată într-un proces intensiv de industrializare. În 
acest scop, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost invitați în 1973 într-o vizită de stat la cel mai înalt nivel și cu protocol maxim, 
ocazie cu care s-a urmărit seducerea, ca să nu zicem coruperea dictatorului român prin plimbarea acestuia cu caleașca regală de 
către regina Juliana prin capitala Amsterdam, în timp ce consoarta Elena era plimbată cu altă caleașcă de către prințesa 
moștenitoare Beatrix, următoarea regină a Olandei. Cunoscându-se că intenționa să construiască, cu tehnologie occidentală, 
primul avion românesc de pasageri, Ceaușescu a fost invitat atunci și la prestigioasa uzină aeronautică Fokker, dar, în cele din 
urmă, dictatorul din Carpați a realizat proiectul cu mult mai titrata companie aeronautică britanică British Aircraft Company 
(BAC), care a făcut o ofertă mai avantajoasă. Guvernul român a încheiat cu compania britanică un contract în valoare de un 
miliard de lire sterline, în baza căruia a fost realizat în 1982 primul avion de pasageri ROMBAC 1-11, cu o capacitate de 112 
locuri. Drept recunoștință, în 1978, pentru încheierea contractului, Ceușescu a fost invitat într-o vizită oficială la nivel înalt în 
Marea Britanie, unde a fost primit cu mare fast la Palatul Buckhingham și a fost plimbat prin Londra cu caleașca de către 
regina Elisabeta a II-a.  

Olanda a avut un anumit rol în schimbarea regimului totalitar comunist din România în decembrie 1989, fiind 
desemnată la nivelul NATO, după acutizarea crizei sociale și politice din Polonia socialistă, să sprijine disidenții anticeaușisti 
și acțiunile contestatare la adresa regimului de la București. Un rol similar au primit în cadrul NATO Marea Britanie pentru 
Polonia și Republica Federală Germania pentru Republica Democrată Germană, Cehoslovacia și Ungaria. Olanda a devenit 
atunci un fel de națiune-cadru pentru România, apropo de rolul primit actualmente din partea NATO de către Franța pentru 
sprijinirea apărării țării noastre în contextul invadării Ucrainei vecine de către Rusia. Referitor la rolul Țării Lalelor în 
România, o contribuție importantă în discreditarea și înlăturarea lui Ceaușescu în anul de grație 1989 a avut ambasadorul 
olandez la București, Coen Stork, care a fost numit în acest post în anul precedent. Ambasadorul Stork  a fost implicat în 
catalizarea și protejarea disidenței anticeaușiste reale (gen Mircea Dinescu) sau inventate (gen Silviu Brucan) și a fost foarte 
activ în zilele și în nopțile incandescente ale ultimei decade a lunii decembrie 1989, când a devenit evident că nu avea doar o 
misiune diplomatică în țara noastră.  

După schimbarea de direcție din decembrie 1989, în România au năvălit marile bănci și firme din Olanda,   dar și o 
puzderie de oameni de afaceri mai mari sau mai mici, mai serioși sau mai puțin serioși, țara noastră devenind un adevărat 
Eldorado pentru aceștia. Românii i-au primit cu încredere, simpatie și ospitalitate, deși unii dintre aceștia le-au dat țepe 
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dureroase. Din zorii revenirii țării noastre la capitalism, și încă la unul sălbatic, și până astăzi, când se văd clar efectele nefaste 
și perverse ale neoliberalismului globalist, Olanda s-a clasat pe primul loc în topul investițiilor străine în detestata Românie. 
ING Bank și subsidiara sa în domeniul asigurărilor, Nederlanden Asigurări (NN), au devenit nume de top în țara noastră, 
realizând profituri uriașe cu banii românilor. Concernul agroalimentar Friesland a achizitionat cea mai mare parte a fabricilor 
de lapte și produse lactate într-o țară în care șeptelul a fost infestat și decimat de o boală botezată a vacii nebune, pripășită 
intempestiv, în locul și la timpul potrivit. În Dobrogea și în alte zone ale țării au răsărit ca ciupercile după ploaie parcuri 
eoliene construite și exploatate de companii din Țara Morilor de Vânt. Piețele, străzile și florăriile noastre au fost năpădite de 
florile importate din Țara Lalelelor. Magazinele de la noi sunt burdușite de produse alimentare sau electronice marca Philips 
importate din Țările de Jos. Plaiurile noastre au devenit cimitire pentru mormane de fierăraie dezafectate și importate din 
Olanda pe bani frumoși (hale industriale, utilaje agricole și alimentare, utilaje tipografice, autovehicule ș.a.). Nu în ultimul 
rând, dealeri olandezi fac bani cu duiumul cu droguri ,,importate” din America de Sud via Regatul Țărilor de Jos, care au 
prizat la generația tânără.  

Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
Tranziția copiilor orfani de la îngrijirea în instituții la cea în comunitate, o prioritate a PSD 

 

În fiecare an, la mijlocul lunii noiembrie, marcăm „Ziua Mondială a Copiilor Orfani”. Este o zi tristă pentru acești copii 
orfani, rămași singuri pe lume după ce părinții lor s-au stins prematur. Cu siguranță, copiii aflați în aceste situații sunt cei mai 
necăjiți și traumatizați, deoarece nimic nu poate alina durerea pierderii unui părinte, mai ales la o vârstă fragedă.  

Din fericire, marea majoritate a orfanilor și-au găsit o casă în îngrijirea statului, și, chiar dacă unii dintre ei au parte și de 
părinți adoptivi, respectiv educatorii centrelor în care sunt adăpostiți, suferința nu le dispare din ochișorii inocenți.  

Indiscutabil, copiii privați de iubirea mamei sau a tatălui au nevoie de o atenție specială din partea instituțiilor 
responsabile. În sistemul de protecție specială al României sunt îngrijiți în prezent aproape 2.700 de micuți, al cărui dor de 
părinți este cu greu potolit. Cu toate acestea, fiind în îngrijirea unor asistenți maternali, în plasament în regim familial sau în 
centre de plasament, acești copii au un viitor, deoarece preocuparea statului este una dătătoare de speranțe pentru viața lor. 

Între prioritățile ministrului PSD al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, doamna Gabriela Firea, se află 
identificarea unor soluții concrete pentru a face viața acestor copii orfani mai bună, mai ușoară, mai suportabilă. În acest sens, 
procedura de desființare a centrelor de plasament este în curs de finalizare, actualmente în România funcționând doar 73 de 
astfel de instituții, comparativ cu cele peste 500, câte erau cu 33 de ani în urmă. Aceste instituții au în prezent circa 1.900 de 
copii, un număr infinit mai mic decât cei 100.000, câți erau la finalul anilor 1990. 

Consider apreciabil că centrele de plasament vor fi închise definitiv în următorii doi ani, fapt ce va oferi noi șanse 
copiilor orfani, având în vedere diferențele semnificative existente între plasamentul în centre și cel în regim familial. 

Din punct de vedere financiar, în acest an conducerea PSD a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a 
luat decizia de a oferi indemnizații lunare de 2.500 de lei tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani proveniți din sistemul de 
protecție, care își continuă studiile sau care au un loc de muncă. De asemenea, pentru cei care doresc să părăsească sistemul, 
cuantumul indemnizației este de 7.600 de lei, de trei ori mai mare decât suma primită până acum. Nu în ultimul rând, s-a 
majorat de cinci ori suma pe care acești copii o primesc lunar pentru cheltuieli personale, practic banii lor proprii, de buzunar, 
de la 28 la 150 de lei. 

O altă decizie extrem de benefică pentru copiii aflați în grija statului este demararea procedurilor de construcție a 150 de 
centre de zi, finanțate prin PNRR, valoarea investiției la nivel național fiind de peste 50 milioane de euro. În timpul zilei, copiii 
vor avea parte în aceste centre de mese calde, îngrijire din partea specialiștilor, educație adaptată vârstei, își vor face temele și 
vor primi consiliere psihologică. 

Sunt convinsă că PSD va aborda în perioada următoare strategiile adecvate pentru transferarea treptată a copiilor din 
instituțiile de stat în sistemul de ocrotire familială, prin promovarea de noi instrumente și proceduri în domeniul asistenței 
sociale, destinate activității asistenților maternali, serviciilor alternative la îngrijirea copiilor în instituții.  

Acești copii nu au nicio vină pentru situația în care se află, iar eforturile statului trebuie să fie considerabile, în vederea 
creării condițiilor optime pentru ca, la maturitate, să nu existe discrepanțe semnificative între ei și cei care s-au bucurat de 
căldura și afecțiunea propriilor familii.       Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 
*** 
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Declarație politică 
Stimate doamne și stimați domni deputați, 
Dragi colegi, 
Astăzi aș vrea să vorbesc despre dezbaterea privind Legea de aprobare a OUG 119/2022 care reglementează piața de 

energie. Și aș vrea să subliniez un aspect mai puțin comentat în legătură cu acest subiect. Toată lumea, presa, politicienii, 
analiștii au vorbit în special de prețurile plafonate pentru consumatorii casnici și pentru anumite de instituții și servicii publice.  

Eu aș vrea să mă refer, de această dată și la firmele românești, altele decât microîntreprinderile, care nu se încadrează la 
condițiile pentru care se acordă un preț plafonat de 1 leu/KWh, pentru 85% din consum.  

În această categorie se încadrează toată industria energointensivă și în general orice firmă cu o cifră de afaceri mai mare 
de 500.000 de euro, cu excepția celor din domeniul medical.  

Toate aceste firme trebuie să plătească prețuri speculative care ajung și la 7 lei/KWh. Unele ajung să plătească doar 
factura pe 1 lună pese 10-15 % din cifra lor de afaceri. Pentru aceste firmă acel plafon de 1,3 lei/KWh reprezintă pur și simplu 
colacul lor de salvarea din această criză energetică.  

De ce consider că e foarte important această revenire la prețul reglementat? Pentru că, cele mai multe firme din această 
categorie erau profitabile și au circa o jumătate de milion de angajați, dacă nu și mai mulți. În plus, aceste firme reprezintă un 
adevărat motor economic pentru țara noastră și o sursă importantă de venituri la bugetul de stat. 

Moartea clinică sau chiar definitivă a acestor companii ar fi avut un efect devastator asupra economiei naționale. Ar fi 
diminuat semnificativ veniturile la buget, ar fi crescut șomajul și ar fi pus presiune pe bugetele sociale iar cel mai rău ar fi 
condus probabil la un exod al forței de muncă înalt calificate. Angajații din aceste companii sunt profesioniști, cu calificări 
speciale care în cazul suspendării activității firmei în care lucrează sunt nevoiți fie să se recalifice, să facă o conversie 
profesională, fie să plece din țară acolo unde e nevoie de astfel de persoane calificate. Deci chiar dacă firma lor rezistă, va fi 
foarte greu să își reia activitatea după revenirea lucrurilor la normal, pentru că foarte mulți dintre angajații lor concediați sau 
suspendați nu vor mai fi disponibili. S-ar fi intrat apoi într-o spirală de criză care ar fi adâncit și mai mult criza pe care o 
traversăm. 

Așadar este un întreg angrenaj economic și social care risca să fie blocat din cauza unor speculatori de pe piața de 
energie, care pur și simplu și-au bătut joc de politica guvernului de a veni cu compensări la facturilor plătite de antreprenori. În 
loc să aprecieze că Guvernul le plătea chiar și jumătate din factura acestora, speculanții din piața de energie au mărit și mai 
mult prețurile, pe considerentul că guvernul le va plăti diferența oricât de mare va fi! 

Acest lucru nu putea continua și de aceea PSD a insistat să revenim la o piață reglementată pentru o durată limitată de 
timp. Și așa nu exista o competiție reală în piața românească de energie. Dar pe asta s-a suprapus și specula favorizată de 
restrângerea cantităților de energie disponibile.  

Îmi pare bine și salut faptul că PNL a înțeles această propunerea făcută de PSD iar acum suntem pe punctul de a o 
aproba în Parlament.  

Le mulțumesc deci colegilor de la PNL că, în cele din urmă, au acceptat propunerea noastră.  
Și încă o mică precizare pentru cei care susțin că prețul reglementat de 1,3 lei/KWh va crea distorsiuni în piață. Le spun 

că acest prag a fost discutat cu marii operatori din piață, inclusiv cu furnizorii importanți, care au agreat că este un preț corect 
care le permite și o marjă de profit decentă pentru această perioadă. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

Politica „bully” nu poate funcționa la nesfârșit, cu atât mai mult în UE! 
Stimați colegi parlamentari, 
Am observat cu toții, în ultimii ani, o schimbare a politicii de cooperare a guvernului de la Budapesta, mai ales în relație 

cu partenerii europeni. Mai mult, după ultima rundă de alegeri din Ungaria, administrația maghiară condusă de Viktor Orban 
și-a înăsprit discursul, mult prea adesea chiar radicalizând-ul. Războiul de ocupație declanșat de Rusia contra Ucrainei a scos 
la lumină noi legături cel puțin discutabile ale Guvernului Ungariei cu un stat dictatorial și agresiv, așa cum s-a dovedit a fi 
Rusia. 

Evident, vă veți întreba ce ne privește pe noi, românii, modul în care Ungaria alege să-și ducă politica externă sau 
internă? Veți vedea imediat că ne privește nu doar în mod direct, dar chiar ne obligă la a urmări activ, cu mult interes, mai ales 
derapajele democratice, diplomatice și ideologice ale statului vecin. 
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În primul rând, Viktor Orban și-a construit o ideologie („iliberală”) prin care să justifice abuzurile contra principiilor de 
liberă exprimare și societate deschisă. Orban definește „democrația iliberală” ca o formă de conservatorism naționalist, 
clamând în același timp că respectă libertatea cetățenilor ungari. Din capul locului, este o inepție! Termenul de „democrație 
iliberală” a fost lansat prima dată de ziaristul indo-american Fareed Zakaria și definea acel tip de guvernanță care presupune 
„adoptarea alegerilor electorale, dar fără protejarea libertății cetățenilor”. Adică, la fel cum se organizau alegerile în comunism 
când nu aveai dreptul să votezi alt partid decât cel de la conducere! A spune că în Ungaria este democrație iliberală înseamnă a 
spune, de fapt, că Viktor Orban a instaurat o formă mascată de dictatură. Acesta este motivul pentru care Viktor Orban este cel 
mai apropiat prieten din Europa al dictatorului Vladimir Putin. 

În al doilea rând, Ungaria este membră a Uniunii Europene. Asta presupune adoptarea și acceptarea principiilor 
democratice și a libertăților cetățenești alături de toate celelalte beneficii sociale, economice și financiare pe care le presupune 
statutul de membru deplin. În dorința lui de „lider suprem”, Orban dorește doar beneficiile UE fără a respecta „regulile 
jocului”, fără a-și respecta vecinii sau alte țări din UE. 

În al treilea rând, Ungaria este membru NATO. Este aproape un non-sens să fii membru al unei alianțe militare și, din 
interior, să fii aliat pe față cu un agresor violent și irațional care amenință fățiș state partenere NATO în timp ce încearcă să 
ocupe abuziv și brutal un alt stat independent. Ungaria lui Orban blochează constant orice sancțiune contra Rusiei și orice 
ajutor pentru Ucraina. 

În al patrulea rând, ar trebui să privim cu mai multă fermitate atitudinea lui Viktor Orban și a camarilei sale de la 
guvernarea Ungariei față de România. Provocările diplomatice repetate ale administrației de la Budapesta făcute chiar pe 
teritoriul României, iar incitarea spiritelor interetnice, declarații și discursuri rasiste, șovine și revizioniste în fața cetățenilor 
români sunt din ce în ce mai agresive și cu mai puțină reținere. Revizionismul maghiar se referă direct la dorința de a alipi 
Transilvania la Ungaria prin condamnarea tratatului de la Trianon. Poate are sens istoric și politic să explicăm lui Viktor Orban 
că teritoriul românesc este unitar și indivizibil. 

Cine are curiozitatea să citească un pic de istorie ar vedea că „rățoiala” diplomatică și ideologică a lui Viktor Orban își 
găsește corespondent în aspirațiile dictatorului comunist maghiar Bela Kun care în 1919 conta deschis pe sprijinul militar al 
Rusiei bolșevice conduse de Lenin pentru a reface „Ungaria Mare”. Comunistul ungur Bela Kun a atacat armata română în 
Transilvania sperând la a face joncțiunea cu trupele bolșevice care ar fi trebuit să atace România din est. Sfârșitul acestei 
aventuri fantasmagorice ale comunistului Bela Kun este binecunoscut și întipărit în istorie cu tricolorul românesc pe clădirea 
Parlamentului din Budapesta. 

România este, în acest moment, unul dintre cele mai permisive și mai tolerante state din Europa în ceea ce privește 
drepturile minorităților conlocuitoare. Ce dovadă mai bună poate fi în acest sens decât faptul că o uniune care reprezintă 
maghiarii din România se află în Guvernul României cu miniștri și secretari de stat? Mai mult, partenerii noștri de la guvernare 
dovedesc capacitatea și deschiderea României pentru cooperare și înțelegere cu scopul comun de bunăstare și prosperitate. 

Totuși, trebuie să înțelegem cât mai clar și mai din timp că Viktor Orban are aspirații personale de preamărire și este 
dispus pentru aceasta să arunce în aer alianțe și tratate europene, interese economice comune și securitatea energetică a întregii 
Uniuni Europene doar fiindcă trăiește intens și personal ceea ce experimentează orice politician care stă prea mult la 
conducere: sentimentul omului providențial care trebuie să intre în istorie. Din fericire, istoria contemporană se construiește cu 
oameni decenți și modești care înțeleg că preamărirea personală este piedică pentru decența și măreția unui popor. 

Vă mulțumesc!          
Deputat 

Silviu-Nicu Macovei 
*** 

Din nou despre creșterea (diferențiată) a pensiilor 
Stimați colegi, 
Săptămâna aceasta revin asupra unui subiect despre care se discută de prea mult timp și care stârnește puncte de vedere 

divergente în Coaliția de guvernare, deși, din punctul meu de vedere, situația este extrem de clară, pe cale de consecință ar 
trebui să punem punct acestor dezbateri și să trecem la acțiune. Românii s-au săturat de discuții sterile și controverse inutile. 
Pe bună dreptate, ei așteaptă de la noi soluții concrete. Când mă refer la noi, am în vedere Coaliția de guvernare în ansamblul 
ei, iar subiectul asupra căruia doresc să revin vizează creșterea veniturilor pensionarilor!  

Modelul propus de PSD pentru creșterea diferențiată este unul cât se poate de echitabil și de constituțional. Nu 
contravine Constituției, decât dacă cineva este rău intenționat sau nu vrea să înțeleagă propunerea noastră. 
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Vreau să subliniez că PSD este de acord cu o creștere de până la 15% a sumelor alocate în total, în 2023, pentru 
pensionari! Ce propunem noi diferit față de PNL este ca distribuirea acestor bani să se facă diferențiat, astfel încât cei cu 
venituri mici să beneficieze de creșteri mai mari. Rațiunea este cât se poate de simplă și trebuie acceptată de orice "liberal": cei 
cu pensii mici sunt afectați mai puternic de inflație și de creșterea prețurilor. Într-un context economic foarte dificil, este 
absolut revoltător ca pensiile speciale să crească cu 15% cum s-ar întâmpla dacă s-ar pune în aplicare 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. Trebuie să încetam să-i sprijinim pe cei care oricum au deja, iar ajutorul statului trebuie concentrat asupra 
categoriilor vulnerabile! 

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, de 10% de exemplu, pentru toți pensionarii.  

În actualul context social și economic, o majorare nediferențiată a veniturilor pensionarilor ar fi profund inechitabilă, iar 
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. Nu trebuie să uităm că mai mult de jumătate dintre pensionari au pensia mai mică decât pensia 
medie! 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, care prevede ca cei vulnerabili să fie sprijiniți mai mult. 

Așa cum a subliniat președintele PSD, domnul Marcel Ciolacu, partenerii noștri de coaliție trebuie să aibă decență și să 
nu ne dea indicații în ceea ce privește pensiile. Nu au acest drept moral după ce în 2021 nu au mărit cu niciun leu veniturile 
românilor. Nu ne pot da lecții după ce ne-au ținut închiși în case în timp ce ei beau și fumau prin birouri, după ce ne-au umilit 
familiile pe la ușile spitalelor fără acces la tratament. Nu pot pretinde că au soluții mai bune după ce au cumpărat vaccinuri de 
1 miliard de euro cât pentru 10 populații, în timp ce pentru oameni nu au găsit bani.  

În concluzie, PSD susține că vremuri de criză, trebuie să îi ajutăm mai mult pe cei cu venituri mai mici și mai puțin pe 
cei care nu au nici grija facturilor, nici a frigului și nici a prețurilor mari! 

Vă mulțumesc pentru atenție! 
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

Obiectivele de țară ale României după accederea la spațiul Schengen 
Dragi colegi, 
Aderarea României la NATO și Uniunea Europeană nu au reprezentat ultimele noastre obiective majore de țară. Din 

contră, imediat după momentele ratificării tratatelor respective au urmat noi provocări pe plan intern și extern pentru țara 
noastră. Pe unele dintre ele le-am pregătit minuțios și am reușit și să le atingem în termenele stabilite. Nu același lucru s-a 
întâmplat cu integrarea în spațiul Schengen, temporizată încă din 2011 din cauza regulii unanimității decizionale și care nu a 
fost exprimată în favoarea noastră de toate statele membre, în ciuda exigențelor pe care le-am îndeplinit cu succes. Acest țel 
național a devenit și una dintre principalele ținte ale mele și ale colegilor de la PSD și PES activists încă din 2015. Și continuă 
să își păstreze același statut prioritar până la îndeplinirea lui cu succes.  

Am resimțit cu toții acest refuz îndelungat drept o provocare care ne-a determinat să luptăm și mai concentrat, dar și să 
abordăm alte perspective politice de lucru. Mai concret, noi, social-democrații, am considerat că avem nevoie de alt tip de 
retorică pentru realizarea acestui deziderat și am operat multe schimbări pozitive de abordare a politicii externe a României. Și 
nu doar de la nivelul MAE, de fiecare dată când PSD a deținut acest protofoliu integral sau parțial, ci și din Parlamentul 
European sau din cel național. Iar rezultatele eforturilor noastre conjugate se văd și sperăm ca spațiul Schengen să se extindă, 
de la 1 ianuarie 2023, și în favoarea statului român.  

Dar nu despre reiterarea istoriei lungi a mobilizării noastre, a PSD și a PES activist, vreau să vă vorbesc astăzi. Și nu 
pentru că ne-am aroga, deja, laurii, ci pentru că vedem dincolo de acest moment atât de important în plan național și social.  

Indiferent de votul de la începutul lunii viitoare, PSD merge mai departe cu aspirațiile favorabile pentru România. Noi 
ne propunem, pentru planul politic extern, creșterea notorietății și prestigiului României la nivelul tuturor proceselor 
decizionale, negociate între statele membre. Trebuie să recuperăm cât mai rapid și acest tip de decalaje care nu ne scot în 
evidență ca țară, ci conturează, în continuare, imaginea falsă sau mult prea deformată, dar distructivă de stat prea puțin 
frecventabil.   
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Adoptarea monedei euro și obținerea unor portofolii strategice în Comisia Europeană sunt două dintre obiectivele pe 
care România trebuie să le impună, pe termen scurt, pe agenda relațiilor internaționale. Subliniez acest aspect pentru că țara 
noastră are nevoie de un nou statut, total diferit de cel cu care a obișnuit comunitatea UE și pe cea internațională înainte de 
integrarea în Uniune, dar și ulterior acestei perioade care s-a scurs până în pandemie și până la premisele războiului din 
Ucraina. Modul în care am gestionat aceste două tipuri de crize în plan intern ne califică pentru o altă abordare a strategiilor 
noastre. Și ne și convinge că merităm cu adevărat o asemenea anvergură.  

Desigur că un astfel de nou statut al nostru trebuie să aibă ca suport maturitatea întregii clase politice. Este încă dificil să 
vorbim de așa ceva, dincolo de performanțele principalilor decidenți social-democrați. Și nu exagerez deloc cu această 
observație, dragi colegi, având în vedere derapejele fără sfârșit ale opoziției și lipsa conștientizării ridicolului cras, provocat de 
ea în mod repetat și reverberat asupra întregii țări, din păcate. Le doresc colegilor din opoziție și anumitor vectori de imagine 
ai PNL care uită, când și când, de parteneriatul de guvernare consolidat prin performanțe, să înlocuiască reprezentațiile burlești 
din Parlament și de pe la televiziuni cu seriozitate, demnitate și mai multă muncă. Toate acestea sunt punctele de referință ce 
trebuie să ghideze acțiunile politice care pot influența pozitiv statutul României în plan extern.    

Trebuie să accentuez că, deși misiunea de a ne îmbunătăți percepția de țară la nivelul Uniunii nu este una prea ușoară, 
putem vorbi lejer de consolidarea statului de drept în România de astăzi, de garantarea justiției independente și implementarea 
unor politici de creștere economică vizibilă, cu efecte pe termen mediu și lung. Așadar PUTEM și AVEM și cu ce! Însă, în 
paralel, un mai bun echilibrul de putere la nivelul coaliției de guvernare poate optimiza politica externă a României. 
Consolidarea mesajelor de echilibru și încredere transmise partenerilor externi, privind strict dezideratul nostru ca România să 
participe de pe poziții egale la deciziile majore luate la nivel european, ar trebui să devină principalul laitmotiv al nostru.  

Îmi exprim speranța și încrederea ca întregul concept destinat politicii externe a României, chiar și în acest context 
geopolitic turbulent, să fie adaptat în mod cât mai eficient și dinamizat corespunzător pentru viitor, astfel încât toate 
demersurile noastre, atât de la nivelul comisiilor de resort din Parlamentul României, cât și de la cel al MAE să conveargă 
către rezultate și mai bune pentru țara noastră, asigurându-ne și securitatea națională.   

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

PSD susține concret studenții și tinerele familii pentru a traversa cu succes actuala perioadă grea 
 
Lansarea programelor naționale „Family Start” și „Student Invest” de către ministrul Familiei, Tineretului și Egalității 

de Șanse, doamna Gabriela Firea, reprezintă garanția faptului că PSD și-a îndeplinit cu succes toate promisiunile cuprinse în 
Programul „Sprijin pentru România” pentru acest an.  

Cele două programe acordă tinerilor studenți și familiilor un ajutor important la început de drum, pentru a-și finaliza 
studiile sau a-și stabili o familie aici, acasă, astfel încât să nu mai fie nevoiți să caute oportunități de trai și studii în străinătate.  

La propunerea PSD, am asistat la o premieră națională, având în vedere că Guvernul garantează aceste credite cu 
dobândă subvenționată. Este cât se poate de evident că, în lipsa acestui ajutor oferit de stat, tinerii nu le-ar fi putut accesa 
deoarece nu dispuneau de bunurile sau veniturile suficiente în vederea constituirii unor garanții bancare sustenabile. 

Prin Programul „Family Start” sunt eligibile familiile cu vârsta de până la 45 de ani, care au venituri nete de până la 
maximum 7.500 lei pe familie/lună. Acestea pot obține un credit în valoare de maxim 75.000 lei, garantat de către stat în 
proporție de 80% și cu dobândă subvenționată. Perioada maximă de rambursare este de zece ani, cu o perioadă de grație de 
maximum cinci ani.  

Este lăudabil faptul că suma respectivă poate fi utilizată pentru a se achita plata cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, 
after-school, achiziția de autoturisme familiale noi cu șapte locuri, taxe de studii sau activități extrașcolare pentru copii, plata 
chiriei, avans din achiziția unei locuințe, chiar și pentru cheltuielile legate de cununia religioasă sau civilă.  

Programul „Student Invest” reprezintă o șansă uriașă pentru studenții cu vârsta de până la 31 de ani, în vederea 
parcurgerii în cele mai bune condiții a anilor de facultate. Tinerii pot obține credite de până la 50.000 lei, garantate de către 
stat, cu dobânda subvenționată, ratele urmând să fie net inferioare față de prețul actual al pieței. 

Cheltuielile eligibile în cadrul programului sunt taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat, publicarea cărților și a 
studiilor de specialitate, plata locurilor de cazare în căminele studențești. 

Prin intermediul acestui tip de credit, studenții proveniți din familii cu probleme materiale sau cărora nu le ajung efectiv 
banii primiți de la părinți, își pot completa judicios bugetele proprii, pentru a face față cheltuielilor presupuse de cursurile 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34 - 2022  
Săptămâna 21 - 25 noiembrie 2022  

 

 

43 
 

universitare. Programul constituie, în același timp, un element favorizant în vederea reducerii abandonului, având în vedere că 
mulți studenți au părăsit universitățile din cauza lipsurilor materiale, orice ajutor fiind extrem de binevenit în această perioadă 
grea. 

După cum am mai subliniat, PSD și-a asumat guvernarea țării într-un moment extrem de dificil, care a devenit și mai 
greu în urma crizelor suprapuse din ultima perioadă. Principala noastră preocupare este sprijinirea românilor, pentru a face față 
problemelor acute de ordin social, financiar și economic cu care se confruntă în prezent. 

 

Deputat 
Rodica Nassar 

*** 
 

Revendicările personalului Serviciilor de Ambulanță din România se justifică prin fiecare viață salvată! 
 
Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi,  
Prin intermediul declarației politice de astăzi doresc să atrag atenția asupra protestelor și revendicărilor angajaților din 

serviciile de ambulanta   care se află în stradă în acestă perioadă, solicitându-și atât drepturile cât și condiții mai bune de 
muncă.  

Începând de astăzi, Serviciile Publice de Ambulanță din toată țara sunt în mod tehnic, în regim de „protest național”, 
acest mesaj fiind afișat, pe fiecare ambulanță din țară. Chiar dacă aceasta acțiune de protest nu este apreciata unitar, consider 
că această perioadă post-pandemică, este oportunitatea perfectă să înțelegem faptul că neajunsurile cu care angajații serviciilor 
de ambulanta sunt obligați să lucreze astăzi, sunt în realitate neajunsurile cu care noi, fiecare în parte, va trebui să încercăm să 
rămânem în viață la un moment dat, în viitor.   

Printre problemele ridicate de cei care au protestat în capitală se regăsește starea tehnica precară, critică a multor 
ambulanțe cu care sunt operate intervențiile medicale de urgență, aceste autovehicule specializate având un număr foarte mare 
de kilometri rulați, cu un grad de uzura corespunzător.  Și pericolul ca un astfel de autovehicul să prezinte o defectiune în timp 
ce se află în serviciu, acordând asistenta medicala de urgenta este unul foarte ridicat. Iar consecințele unei astfel de situații 
asupra unui pacient critic, ni le putem imagina cu toții!  

Stimați colegi,  
De un lucru putem fi de acord cu toții, nici unul dintre noi și nici un român nu și-ar dori să trăiască un astfel de incident. 

Ar fi un caz de inconștiență din partea autorităților să lase să se întâmple așa ceva. Dotarea Serviciilor Publice de Ambulanță 
pe toate planurile, ar trebui să fie realizată la standarde europene și asta cât mai curând. 

Rolul celor ce muncesc în serviciile publice de ambulanță-medici, asistenți medicali, ambulantieri- este foarte important, 
munca depusă și sacrificiile pe care acești oameni și le asumă zi de zi, noapte de noapte, atunci când intră în serviciu, trebuie 
apreciate la adevărata lor valoare, iar statul roman să le asigure condiții de munca corecte, reducerea vârstei de pensionare în 
funcție de legislatia în vigoare, venituri salariale decente.  

Au demonstrat prin muncă și prin dăruire, mai ales în condițiile speciale ale pandemiei Covid, faptul că sunt cu adevărat 
parte esențială din sistemul sanitar românesc, un fundament fără de care nu putem construi o strategie națională sanitară 
integrată care să răspundă pe deplin nevoilor unei societăți moderne și aflată într-o continuă dezvoltare.  

Închei prin a sublinia importanța susținerii, dezvoltării și modernizării continue a Serviciilor Publice de Ambulanță, 
alături de SMURD și unitățile de primire ale urgentelor de la nivelul spitalelor, și consider justificate revendicările celor ce 
muncesc in domeniu, exprimându-mi în același timp încrederea că deschiderea la dialog a tuturor actorilor implicați în 
soluționarea acestora, vor genera cele mai bune decizii, în beneficiul pacienților!  

 
Deputat 

Florian Neaga 
*** 
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Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea, proiect marca PSD, devenit un succes!” 
Stimaţi colegi,  
Declaraţia mea politică se numește”Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea, proiect marca PSD, devenit un succes!,, și se 

referă la mecanismul comercial pentru valorificarea produselor agroalimentare româneşti. 
Ministrul PSD al Agriculturii a pus în funcţiune un mecanism comercial pentru valorificarea produselor agroalimentare 

româneşti. Casa de Comerţ Unirea oferă fermierilor români posibilitatea de a-şi vinde produsele în marile lanţuri de magazine 
din România, având garanţia că îşi primesc banii în momentul în care se face livrarea produselor. 

În acest moment peste 50 de cooperative şi producători agricoli livrează deja produse româneşti prin Casa de Comerţ 
Unirea. Aceste contracte încheiate au dus deja în ultima lună de zile la livrarea a peste 140 de tone de produse agroalimentare 
obţinute de producătorii români către marile lanţuri de retail din România. 

Astfel, Casa de Comerţ Unirea asigură liantul între producători români şi marile reţele de magazine. La rândul lor, 
retailerii îşi îndreaptă atenţia către produsele româneşti şi sunt deschişi la colaborare.  

Acest mecanism comercial asigură producătorilor siguranţa financiară atât de necesară pentru continuarea activităţii, iar 
marile lanţuri de magazine au asigurat fluxul de stocuri fără sincope. 

Ministrul PSD al Agriculturii Petre Daea îndeplineşte astfel un angajament important din programul de guvernare al 
PSD, centrat pe promovarea produselor agroalimentare româneşti. 

După 3 ani de la oprire, din cauza guvernelor conduse de Orban şi Cîţu, odată cu venirea PSD la guvernare, Casa de 
Comerţ Unirea a încheiat din nou contracte cu producătorii români. 

Bugetul Casei de Comerţ Unirea este aprobat şi semnat prin ordinul comun al celor trei miniştri PSD ai Agriculturii, 
Muncii şi Finanţelor. 

Cetăţenii români au acces astfel la produse agroalimentare mai proaspete şi mai gustoase decât cele din import. 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
Creșterea salariului minim - parte integrantă a politicilor socio-economice 

Stimați colegi,  
Cele mai recente date Eurostat împart țările europene în 3 grupuri în ceea ce privește nivelul salariilor minime. Prima 

grupă include țările în care salariu lunar variază între 330-750 euro, în mod corespunzător, a doua grupă are venituri de 790-
1200 euro/lună, iar a treia grupă cuprinde țările cu cele mai mari salarii minime, de peste 1500 ero/lună. România este situată 
după Bulgaria, Letonia și Ungaria în prima grupă. 

În România, valoarea salariului minim a ajuns anul acesta la 520 euro brut (300 euro net), de 4 ori mai mică decât în 
Germania, după creșteri succesive în ultimii ani. Cei mai buni ani au fost în perioada 2015-2017 caracterizați de cele mai mari 
majorări de 15-20% de la un an la altul.  

În România, beneficiază în prezent de salariul minim brut garantat în plată de 2.550 lei, un număr de circa 857 mii de 
salariaţi, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 16,27% din numărul total de peste 5,2 milioane salariaţi activi.  

Salariaţii cu venit minim şi pensionarii sunt printre cei care resimt cel mai mult povara inflaţiei. În decurs de un an 
costul vieții a crescut cu peste 15%. Cu același procent va crește și numărul românilor care se luptă cu sărăcia absolută, din 
cauza scumpirilor puternice. 

Consecvent obiectivelor sale politice de a asigura o viață demnă pentru fiecare român, PSD a propus în coaliție, încă din 
luna august, o majorare a salariului minim de la 2550 de lei la 3.000 de lei începând cu 1 ianuarie 2023, majorare de care vor 
beneficia peste 2,1 milioane salariaţi.  

Partidul Social Democrat a reușit să obțină acordul în coaliție pentru această majorare în condițiile în care, partenerii de 
guvernare au privit-o cu reținere la început, amânând decizia cu scuza „evoluției colectărilor la buget”, deși este bine știut că 
majorarea salariului minim aduce venituri în plus la buget! 

Începând cu 1 ianuarie 2023, venitul net minim al unui angajat va fi de 1.774 lei, adică un plus de 250 de lei, la care se 
adaugă scutirea de taxe pentru 200 de lei din veniturile angajaților, scutire acordată în acest moment doar în cazul majorării 
voluntare a salariului minim.  

Partidului Social Democrat i se datorează și deciziile de acordare a unui a salariu minim de 3.000 de lei în construcții 
(din 1 ian. 2019) și în industria alimentară și agricultură (aprilie 2022),  salarii care beneficiază de facilități precum zero 
impozit pe venit, zero contribuție la sănătate și, opțional, zero la Pilonul II. 
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Beneficiile acestor măsuri sunt clare și de necontestat: ultimul deceniu a demonstrat că această creștere a salariului 
minim a fost cel mai bun instrument de creștere economică, pentru că a antrenat și creșterea celorlate salarii din economie, iar 
în condițiile unui deficit de forță de muncă tot mai acut, este o măsură necesară pentru menținerea în țară a forței de muncă de 
care au nevoie antreprenorii pentru a-și desfășura activitățile economice.  

 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
Bucureștii vechi și...noi 

 
Stimate domnule președinte de ședință,  
Stimați colegi, 
Anul acesta s-au împlinit 160 de ani de când, la 24 ianuarie 1862, a avut loc prima adunare parlamentară a statului 

român unitar modern, adoptându-se oficial numele de România și capitala sa la București. De atunci, orașul a devenit centrul 
politic, administrativ și strategic al țării, cu instituțiile înființate prin reformele benefice ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

Bucureștiul a trecut de-a lungul timpului prin multe încercări și momente de cumpănă. Orașul, atestat documentar 
printr-un hrisov al lui Vlad Țepeș din 1459 a avut un destin zbuciumat, lovit de calamități precum cutremure, molime, 
incendii, inundații sau conflicte armate, dar și de proprii conducători care i-au văduvit zestrea (menționez aici adevărate 
bijuterii de arhitectură precum Mânăstirea Cotroceni sau monumentalul edificiu de la Văcărești, demolate în mod barbar în 
1985). 

După cei 33 de ani în care Bucureștiul își putea recâștiga unele repere pierdute ale memoriei sale, constat cu tristețe 
neglijarea unor obiective istorice importante, multe lăsate poate chiar voit în stare de ruină. 

Un prim exemplu ar fi Mănăstirea Chiajna din cartierul Giulești, ctitorie bizantină cu dimensiuni de anvergură. Edificiul 
are o importanță deosebită pentru istoria și cultura românească și necesită cu orice preț să fie restaurat și redat circuitului de 
valori nationale. Între timp s-au ruinat și ultimele fragmente din turle iar spațiului dezolant i s-a adăugat și priveliștea insalubră 
a unei foste gropi de gunoi. 

Starea spitalelor din capitală este în continuare în suferință și totuși unicul spital dermato- veneric, purtând numele 
savantului Scarlat Longhin, a fost dezafectat și apoi demolat. Edificiul, așezat pe o colină de lângă Parcul Tineretului, mai sus 
de Colegiul Național ,,Gheorghe Șincai’’ avea aspectul unui frumos conac cu valoare de arhitectură. În locul lui avem acum un 
șir de blocuri stereotipe cu fațade din sticlă, întinse pe o mare suprafață de teren. 

În ceea ce privește arhitectura civilă, capitala își așteaptă recuperarea unor case cu valoare istorică precum fostul Hotel 
,,Concordia’’, din strada Smârdan, unde în 1859 s-a semnat actul Unirii Principatelor, Casa Hașdeu de pe Splaiul 
Independenței, Casa unde a funcționat vechea poliție a orașului, de pe strada Gutenberg, unde a fost închis Nicolae Bălcescu, 
înainte de a pleca în exil, toate aceste case fiind aproape în stare de ruină. 

Și în ceeea ce privește patrimoniul industrial e loc de mai bine. Refacerea Morii lui Assan din cartierul Obor, ridicată în 
1853 de industriașul George Assan, prima moară cu abur, monument de patrimoniu, lăsată focului și paraginii, ar putea fi un 
bun început. 

Neprotejate de o legislație adecvată sau pur și simplu din nepăsare, multe edificii se degradează încet dar sigur. Dau 
doar două exemple: Palatul Știrbei și Palatul Monopolurilor de Stat, ambele situate pe Calea Victoriei. 

Stimați colegi! 
Acum, la 160 de ani de vârstă oficială, Bucureștiul trebuie și merită să fie onorat cu acțiuni mai ferme de salvare și 

conservare ale patrimoniului său identitar. Trebuie iubit, îngrijit și ocrotit pentru că el ne reprezintă și pe noi toți, locatari 
vremelnici ai Parlamentului din centrul Bucureștilor. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Dan-Cristian Popescu 

*** 
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Cum păstrăm forța de muncă în țară în contextul Schengen? 
 

Piața muncii din România se confruntă cu o criză majoră din cauza lipsei de forță de muncă, cu precădere în zona 
activităților care nu necesită studii superioare sau pregătire specializată. 

Firmele românești din industria ospitalității (HoReCa), firmele de construcții, firmele din domeniul agriculturii și din 
transporturi se confruntă cu lipsa acestei forțe de muncă și, prin urmare, sunt obligate să importe forță de muncă din state aflate 
în spațiul extracomunitar, în general din state din Asia.  

Un raport ONU arată că România este a doua ţară din lume, după Siria, în topul celor care au pierdut, din cauza 
migraţiei, cei mai mulţi locuitori. Diferența este că în Siria a fost război. La noi, mare parte din forța de muncă internă a plecat 
în străinătate pentru locuri de muncă mai bine plătite.  

Din punct de vedere al forței de muncă, integrarea României în Schengen are și un revers al medaliei întrucât nu aduce 
numai beneficii. 

Odată cu deschiderea graniței cu Ungaria, există riscul ca fenomenul migrării forței de muncă non-UE să se amplifice și 
mulți lucrători care vin în România cu viză de muncă, să migreze spre Vestul Europei.  

În acest context, este de datoria noastră, atât a Guvernului, cât și a Parlamentului de a identifica soluțiile punctuale la 
legislația actuală: 

1. Pentru a ne păstra forța de muncă în țară, fie ea internă sau externă;  
2. Pentru a descuraja lucrătorii non-UE să părăsească, sub contract, angajatorii români care au suportat cheltuielile 

aducerii lor în țară, și să profite astfel de vizele de muncă din România pentru a migra spre Vestul Europei. 
Fiecare potențial risc pentru România de a-și pierde forța de muncă trebuie tratat cu seriozitate, iar angajatorii români 

trebuie protejați. 
Vă mulțumesc!      Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

23 noiembrie 2002 - ziua când cerul a zâmbit peste România 
 

Acum 20 de ani, ziua de 23 noiembrie a fost, ca şi azi, o zi ploioasă. Cu toate acestea zeci de mii de români s-au adunat 
în Piaţa Revoluţiei pentru a asculta discursul public al preşedintelui american George W. Bush.   

Cu două zile mai devreme, Summitul NATO de la Praga anunţase extinderea Alianţei prin primirea de noi membri. 
România a fost invitată să devină membră a Alianţei Nord Atlantice, împreună cu Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, 
Slovacia și Slovenia. Prin aderarea acestor noi membri se dorea consolidarea securităţii pentru toate ţările din zona euro-
atlantică și atingerea obiectivului comun: o Europă întreagă și liberă, unită în pace și prin valori commune, iar preşedintele 
Statelor Unite ale Americii a venit în vizită oficială la Bucureşti pentru a întări mesajul Alianţei. Chiar înainte de a lua 
cuvântul, norii s-au risipit şi pe cer a apărut curcubeul, anunţând zile mai bune pentru România. A fost un moment unic. 

După 20 de ani, România este acum membră cu drepturi depline a NATO. Militarii români sunt apreciaţi ca fiind 
parteneri de nădejde, aliaţi curajoşi şi de încredere, pe care te poţi baza în orice moment. 

Acum, România are un rol esenţial în cadrul NATO. A devenit centrul de greutate în regiunea Mării Negre în 
conformitate şi cu noul concept strategic al NATO prezentat la Madrid în cadrul summitului din iunie.  

În baza acestei noi viziuni, s-a decis trimiterea de trupe suplimentare pe flancul de est al NATO, dezvoltarea 
infrastructurii de apărare a graniţei de est pentru a descuraja orice intenție de agresiune asupra vreunui stat NATO. 

Toate aceste măsuri au un scop comun, consolidarea prezenței NATO de la Marea Neagră la Marea Baltică.  
A fost decizia de a adera la NATO o decizie bună pentru România? Acum, la douăzeci de ani de la invitaţia Alianţei, se 

arătă cu certitudine că a fost o decizie politică justă. Şi am două constatări de făcut.  
Prima este că, de la înfiinţarea acestei alianţe militare - în 1949 - între statele europene membre ale organizaţiei nu a mai 

avut loc niciun conflict militar deschis sau de altă natură. Aceasta este realitatea istorică.  
A doua constatare este că, deşi războiul din Ucraina se desfăşoară în proximitate, pentru prima dată în istoria ei, 

România nu mai este singură şi izolată în faţa pericolului extern. Ci este parte a unui sistem militar defensiv complex, cu 
capabilităţi tehnice şi tehnologice de cel mai înalt nivel. Şi, în plus, NATO este gata să apere România şi toate celelalte ţări 
aliate. 

Războiul din Ucraina este un război al deciziilor politice. De aceea şi încheierea lui este condiţionată tot de decizii 
politice. Sper şi îmi doresc ca raţiunea şi înţelepciunea să învingă şi toată suferinţa generată de această confruntare militară 
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brutală să ia sfârşit. Viaţa trebuie să prevaleze asupra morţii. Aceasta este calea de urmat în secolul XXI. Singura validă. 
Singura sustenabilă. 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
PSD susține majorarea salariului minim și implementarea de măsuri care să vină în sprijinul angajațiilor  

din mediul privat cu venituri mici de la 1 ianuarie 2023 
Stimați parlamentari, 
Guvernăm pentru oameni și trebuie să găsim soluții pentru a răspunde cât mai bine nevoilor lor! Vreau să vă anunț că 

PSD a reușit să-i convingă pe partenerii de Coaliție să admită acest principiu esențial: pensiile trebuie mărite cu cel puțin 10%, 
iar salariul minim trebuie să ajungă la 3000 de lei brut, de la 1 ianuarie 2023. 

În fapt, dincolo de abordările politice, PSD a fost cel care a provocat dezbaterea publică privind necesitatea creșterii 
sustenabile a pensiilor cu mult peste procentul prevăzut de lege (indexarea cu 5,1%), ca măsură absolut necesară măcar pentru 
menținerea puterii de cumpărare. Și salariul minim va crește la cel puțin 3000 de lei brut, de la 1 ianuarie 2023. Tot cum a 
propus PSD încă de la finalul lunii august. 

Propunerea PSD de majorare a salariului minim se adresează în primul rând salariaților cu venituri mici din mediul 
privat. Prin acordul exprimat în Coaliție asupra acestei propuneri, PSD își atinge astfel unul dintre obiectivele politice, 
enunțate la începutul acestei sesiuni legislative, referitoare la sprijinirea salariaților cu venituri mici din mediul privat. 

Propunerea PSD, exprimată încă din urmă cu trei luni prevede, o creștere a salariului minim de la 2550 de lei la 3.000 de 
lei , iar scutirea de taxe pentru 200 de lei din veniturile angajaților, care în prezent se aplică doar în cazul majorării voluntare a 
salariului minim, se va acorda, începând cu 1 ianuarie 2023, tuturor salariaților din această categorie. În cazul în care Guvernul 
va identifica resurse suplimentare în urma construirii bugetului pentru 2023 pentru a o majorare mai mare a salariului minim 
pe economie este binevenită pentru cei 1,5 milioane de angajați care provin în special din mediul privat, însă trebuie să fim 
precauți pentru a putea să nu generăm dezechilibre la nivel economic. 

Vreau să subliniez că majorarea salariului minim este necesară și pentru menținerea țară a forței de muncă de care au 
nevoie antreprenorii pentru a-și desfășura activitățile economice. Cu toate că sunt domenii în care companiile consideră că le 
cresc costurile prin majorarea salariilor, segmentele vitale ale economiei românești în special din domeniul producției și 
industriei agro-alimentare suferă din cauza lipsei de personal calificat, tocmai pentru că specialiștii preferă să plece în afara 
țării petru a avea venituri mai mari. 

Alături de colegii mei social-democrați din Parlament și din Guvern voi continua să promovez în programe și măsuri de 
sprijin adresate categoriilor active din societate, care se confruntă cu dificultățile provocate de actualul context economic. 

În ceea ce privește propunerea PNL, de a se mai acordă o scutire de taxe pentru încă 200 de lei pentru cei cu o creștere 
voluntară a salariului minim de la 3.000 de lei la 3.200 de lei trebuie să vedem realitatea desfășurării evenimentelor. 

În august 2022, când PSD a înaintat în Coaliție propunerea de majorare a salariului minim până la 3.000 de lei, cei de la 
PNL a privit-o cu reținere spunând că așteaptă întâi să vadă „evoluția colectărilor la buget”, deși majorarea salariului minim 
aduce venituri în plus la buget. Este bine că acum PNL e de acord cu viziunea social-democrată de a sprijini salariații cu 
venituri mici din sectorul privat. 

PSD, așa cum am afirmat, n-ar avea nimic împotrivă față de această propunere dacă angajatorii și-ar putea permite o 
creștere voluntară cu încă 200 de lei peste majorarea deja consistentă la 3.000 de lei. Dar probabil vor fi puțini în această 
situație, ceea ce înseamnă că nu vor fi prea mulți salariați care să beneficieze de măsură. 

De aceea, consider că trebuie avansate propuneri care să ofere în mod real un sprijin acestei categorii de salariați, nu 
doar sloganuri care sună bine, dar care nu se regăsesc deloc în buzunarele oamenilor. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 
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Măsuri concrete ale PSD pentru menținerea unui nivel de trai decent al românilor 
 
PSD susține că România trebuie să facă pași apăsați pentru a ajunge la stadiul calității vieții din statele dezvoltate ale 

Europei. Pentru a atinge acest deziderat, avem imperioasă nevoie de un mediu de afaceri viabil, stabil și predictibil.  
În acest context, PSD consideră ca fiind o necesitate de prim rang rediscutarea propunerii privind cota unică şi 

impozitarea progresivă, în cadrul coaliției de guvernare. 
Acest subiect va fi analizat și împreună cu specialiștii externi, cu partenerii sociali şi cu reprezentanţii oamenilor de 

afaceri, astfel încât să se creeze premisele pentru definirea unui cadru fiscal și legislativ coerent, care să conducă la progres și 
dezvoltarea generală a țării. 

În scopul certificării unei idei sustenabile în acest sens, aplicabilă de anul viitor, este nevoie de o discuţie largă, cu toți 
cei implicați, nefiind o decizie care să poată fii luată peste noapte, în cadrul coaliției care susține Executivul.  

PSD consideră că propunerile lansate până acum în cadrul Guvernului sunt constructive și au șanse importante de 
reușită. Este evident că toate forțele implicate în acest moment în actul de administrare al țării trebuie să acționeze constructiv 
pentru a identifica cea mai optimă cale de dezvoltare și modernizare a României, aidoma țărilor din Uniunea Europeană.  

Categoric, avem nevoie de un plan de țară foarte bun pe plan fiscal, în ceea ce privește viitorul României, deoarece, în 
acest moment, avem 27% venituri din PIB și cheltuieli de 40%, față de Polonia, spre exemplu, care are un raport la 37-40 la 
acești indicatori. 

PSD mai apreciează că este extrem de important ca România să recupereze zona gri, unde suntem pe ultimul loc în 
Europa, cu o evaziune fiscală de 26 de miliarde lei, respectiv 10% din PIB, astfel încât să evităm o situație de blocaj.  

Nu în ultimul rând, noi credem că munca este impozitată mult prea mult, în raport cu impozitarea capitalului. Avem 
nevoie să găsim, în cel mai scurt timp, o linie de echilibru și la acest capitol.  

În acest moment, clasa medie și românii cu venituri foarte mici duc tot greul societății, fapt care nu este firesc. În mod 
evident, este nevoie să echilibrăm și această discrepanță, iar PSD va veni cu măsuri clare. 

De asemenea, remarc în mod deosebit faptul că nu vom fi de acord cu majorarea cotelor TVA sau cu eliminarea 
scutirilor din anumite domenii de activitate, precum IT, deoarece, în mod cert, avem nevoie de plus valoare și de dezvoltare. 

În concluzie, PSD dă asigurări ferme că, anul viitor, categoric nu se vor mări taxele suportate de populație și nici nu vor 
fi introduse altele noi. 

Deputat 
Elena Stoica 

*** 
Declarație politică 

Domnule președinte, 
Stimați colegi/ Doamnelor și domnilor, 
Orice stat democratic și de drept are ca principiu de bază garantarea și respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor, 

iar acestea se pot realiza numai prin asigurarea cadrului legislativ corespunzător și alocări financiare corespunzătoare. Aceste 
două acțiuni esențiale sunt interdependente și trebuie să constituie o prioritate permanentă a statului în raportarea sa față de 
copii. 

Investițiile în copii sunt și trebuie să fie politica de bază a oricărui stat! Iar această investiție se traduce prin o serie de 
demersuri bazale care au nevoie să satisfacă nevoile de trai și de dezvoltare ale copiilor, precum și să respecte realitatea 
economică prezentă. 

Traversăm o perioadă cu numeroase provocări. De la criza sanitară, la cea armată, energetică și economică, nevoia de 
implicare a statului în asigurarea suportului necesar copiilor este din ce în ce mai mare. Toate aceste provocări accentuează în 
mod dramatic inegalitatea socio-economică, adâncește fenomenul marginalizării și scad șansele copiilor la o dezvoltare 
armonioasă, acces la educație și integrare în societate. De asemenea, trăim o perioadă fără precedent în ceea ce privește 
scăderea ratei natalității și, în lipsa unor măsuri coerente de intervenție, situația nu face decât să se agraveze.  

Practic, s-a creat un cerc vicios care nu poate fi depășit decât prin corecta raportare a suportului financiar continuu 
acordat copiilor. Ori, acest suport înseamnă în primul rând alocația acordată lor. Principalul instrument prin care un stat își 
arată grija și implicarea în protejarea copiilor săi și care reprezintă pentru majoritatea copiilor un suport mai mult decât 
necesar. 
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De aceea, alocația de stat pentru copii trebuie și are nevoie să devină centrul politicii publice și financiare destinate 
copiilor. Un demers care nu poate fi realizat decât prin alocarea financiară corect raportată la actualele condiții și realități 
economice.  

Un simplu calcul matematic ne demonstrează că, în prezent, la actuala rată a inflației, cuantumul alocației nu mai este 
capabil să acopere nici pe departe minimul de necesar pentru un copil și, pe fondul crizei din prezent, în lipsa majorării ei, 
tinde să devină un ajutor nu doar subestimat, ci și simbolic. 

Fără o ajustare rapidă a cuantumului alocației, riscăm astfel să transformăm alocația într-o formă fără fond, care va 
contribui și ea la agravarea tuturor provocărilor cu care se confruntă copiii și familiile lor. 

Statul este și trebuie să fie principalul partener al familiei și al copilului, iar drepturile acestora trebuie să fie traduse în 
acțiuni concrete cu alocări financiare pe măsură. De asemenea, viziunea statului nu trebuie să fie limitată doar la ziua de astăzi, 
ci trebuie să fie mereu raportată atât la prezent, cât și la viitor, pentru că lipsa măsurilor corecte și a sprijinului de astăzi 
constituie falimentul de mâine al multor generații și ale statului în sine. De aceea, calculul impactului bugetar al creșterii 
cuantumului alocației de stat pentru copii trebuie calculat automat și la ROI. Pentru că alocația este și o investiție care își 
întoarce profitul infinit.  

Întregul context social și economic național, european și internațional, precum și legislația concură la aceeași unică 
concluzie: creșterea alocației pe care, în acest moment, statul o acordă copiilor. Iar aceasta nu este o opțiune, ci o obligație și o 
necesitate ce trebuie adoptată urgent și un aspect de salvgardare și securitate națională. 

 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Declarație politică 

 

Încep prin a mulțumi colegilor deputați de la toate partidele politice pentru votul de încuviințare a percheziției 
informatice a telefonului meu, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare în data de 19 noiembrie 2020. 

Nu este normal ca organele de parchet din România să stea cu mâna întinsă în parlament pentru a putea începe sau 
continua o urmărire penală. La fel cum nu este normal ca procurorii să ceară percheziție informatică la 2 ani de când obiectul 
care urmează a fi percheziționat se află în posesia lor. 

Telefonul meu a fost ridicat la percheziția domiciliară din 19 noiembrie 2020 având la bază suspiciunea că tabletele 
pentru școlile din sectorul 1 au fost achiziționate ilegal.  

Surpriză…au dispărut tabletele din dosar, dar a apărut o altă suspiciune...termoschenerele. Și aici exisă suspiciunea 
rezonabilă că aș fi săvârșit infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, prin semnarea convocatorului de sedință de consiliu 
din aprilie 2020, ședință pe a cărei ordine de zi se afla și proiectul de rectificare bugetară pe care organelle de urmărire penală 
îl consideră astăzi ilegal. 

Până la acest moment multe par să nu fi fost normale în acest dosar, sper, totuși, ca în final, să fie soluționat normal, 
respectiv prin aflarea adevărului și restabilirea acestuia în cauză. 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
Partidul Social Democrat rămâne un partener de încredere al fermierilor și producatărilor agro-alimentari 
 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,   
Încă o dovadă a faptului că Partidul Social Democrat își onorează, punct cu punct, promisiunile din Programul de 

guvernare cu care a acceptat să intre în coaliție, este reprezentat de elaborarea procedurilor necesare sprijinirii industriei agro-
alimentare.  

Prin demersurile realizate de ministrul social-democrat al Agriculturii, colegul și prietenul meu, domnul Petre Daea, 
peste 200 de milioane de euro, sub forma unor grant-uri, vor fi acordate de ministerul Agriculturii din bugetul său pentru 
încurajarea și susținerea procesării materiilor prime agricole românești, în România. Cu alte cuvinte, încurajăm producătorii 
români să valorifice materia primă și să elaboreze produse autohtone, în detrimentul exporturilor de cereale ieftine și a 
importurilor de pâine scumpă, de cele mai multe ori realizată tot din grâu de proveniență românească.  
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Cu cât vom reuși sa producem în țară mai multe produse care înglobează cât mai multă valoare adăugată cu atât vom 
diminua importurile, care acum alimentează și agravează deficitul comercial.  

Peste 400 de companii din industria procesatoare agro-alimentară pot primi până la 500.000 de euro fiecare. Sprijinul 
este menit să și compenseze parțial creșterea costurilor, fiind destinat pentru fabricarea produselor de morărit, a uleiurilor si 
grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă. Este condiționat însă de constituirea unor 
stocuri precis definite, care să fie obligatoriu procesate, ceea ce în definitoriu nu este un lucru rău. 

Grant-ul maxim, de 500.000 de euro, de exemplu, va fi încasat de operatorul care stochează pentru procesare 14.280 
tone de grâu, 14.280 tone de porumb, 9.615 tone de floarea-soarelui, 10.000 tone lapte crud materie primă sau 15.600 tone 
furaje combinate din grâu, orz, porumb, soia ori rapiță. 

Iată că Partidul Social Democrat, demonstrează prin activitatea fiecărui ministru faptul că rămâne cel mai mare partener 
al românilor, ducând la îndeplinire fiecare punct din programul de guvernare asumat.  

 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
România în NATO 

 

În urmă cu 20 de ani, la Summitul NATO de la Praga (primul organizat într-o țară din fostul Tratat de la Varșovia), 
România a fost invitată să adere la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, 
Slovacia şi Slovenia. Era, înainte de toate, o recunoaștere a reformelor întreprinse de România, după dizolvarea Tratatului de la 
Varșovia, pentru a-și restructura corpul militar și pentru a-l adapta noilor cerințe, rezultate din schimbările determinate de 
destrămarea URSS, în primul rând, dar și de noile amenințări la adresa păcii și securității în lume. 

România a fost prima țară din fostul “lagăr socialist” care a semnat Parteneriatul pentru Pace, oferit candidatelor la 
aderare, a pus prima serviciile de informații sub control civil, via Parlament, a numit un civil în fruntea Armatei. Toate astea 
arată că a existat nu doar o dorință de aderare, ci și o planificare, aș putea s-o numesc strategică, a aderării. Trebuie să ne 
amintim că una dintre condițiile aderării a fost să nu aducem în sânul alianței conflicte cu alte state. Tratatele cu Ungaria și 
apoi cel cu Ucraina au rezolvat acest lucru, deși ele au avut niște costuri politice interne, și știm cu toții că așa a fost. 

Summitul de la Madrid, din 1997, deși n-a consfințit aderarea României, ne-a arătat că suntem pe drumul cel bun. Nu a 
fost vorba despre faptul că România nu era pregătită de aderare în 1997, ci de alte considerente, ținând de relațiile NATO cu 
spațiul fostei URSS. Vizita la București a președintelui Bill Clinton, imediat după Summit, asta a spus: că am luat o decizie 
corectă, și că facem ceea ce trebuie pentru a ne atinge obiectivele, că Statele Unite sunt alături de noi în efortul de aderare. 

Reacția României, după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, a fost exemplară pentru determinarea noastră de a 
adera la NATO. La câteva ore de la evenimente președintele Ion Iliescu se adresa cetățenilor României spunând, printre altele, 
că România va acționa ca un membru de facto al NATO, lucru care s-a întâmplat, armata română fiind prezentă în Afganistan 
alături de SUA și de țări membre NATO, atunci când Washingtonul a invocat punctul 5 din Tratat. 

Nu pot uita, ca martor și participant direct la evenimentele ce au urmat invitării României în NATO, în special la vizita 
președintelui George W. Bush la București, și mitingul de la București. O vizită ce nu poate fi trecută cu vederea, atât prin 
simbolistica ei, cât și prin rezultatele ei concrete. Da, ne amintim cu toții de apariția curcubeului  deasupra orașului, în după 
amiaza mohorâtă a sfârșitului de noiembrie. Pentru România era începutul unui nou capitol, în care securitatea ei externă era 
asigurată, după mai bine de un deceniu de incertitudini și de pericole, și într-un climat de degradare a relațiilor internaționale, 
de apariție a unor noi pericole și sfidări, confirmate acum, din nefericire, de războiul din Ucraina, dar și de tensiunile din jurul 
Taiwanului, din alte zone sensibile. 

Din discursul de atunci al președintelui George W. Bush ar trebui să ne reamintim și de îndemnul de a ne construi un 
profil distinct în cadrul Organizației, de a folosi capacitatea de negociere și expertiza de care dispunem pentru a construi punți 
între țările din zonă, membre și ne-membre ale NATO. Nu aș putea spune că România a înțeles corect acel îndemn, și a 
acționat în consecință. 

Se impune un bilanț corect și aprofundat al apartenenței noastre la NATO, pentru a îndrepta ceea ce trebuie îndreptat, 
pentru a face schimbările necesare, impuse de conflictul din Ucraina. Nu e suficient doar să alocăm mai mulți bani pentru 
cheltuieli militare. NATO este mai mult decât o alianță strict militară, este și un instrument politic al Occidentului în 
confruntarea dintre diversele modele de organizare politică, economică și socială. Această dimensiune nu trebuie ignorată la 
București. Și trebuie să fim atenți la starea de spirit a societății românești în legătură cu apartenența la NATO. Nu trebuie să ne 
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mulțumim cu puțin și să nu mai facem niciun efort de conceptualizare, de construcție a unui profit distinct al României în 
NATO. Rolul nostru strategic în zonă se construiește, nu este doar rezultatul geografiei. Iar această construcție este 
nesatisfăcătoare, în acest moment. 

Se cuvine să omagiem eforturile tuturor celor care au făcut posibilă aderarea noastră la NATO, dincolo de ideologii și 
de opțiuni politice. Ei au dovedit că au știut să lupte pentru România. Este rândul nostru să facem un astfel de efort. Sunt atâtea 
lucruri de făcut, și fără solidaritate și consens nu ne vom putea atinge interesele, ca națiune. 
 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
PSD nu poate fi de acord cu sărăcirea majorității românilor și îmbogățirea unui mic grup privilegiat! 

 

Stimate colege, stimați colegi, 
În ultimii treizeci de ani, în România a fost creat un grup de privilegiați, în funcție de interesele de moment ale unor 

politicieni sau ale unor grupuri de interese. De la pensionari speciali, la categorii profesionale speciale, nu sunt deloc puțini 
aceia care au fost așezați deasupra celorlalți români. Este momentul ca lucrurile să fie puse în făgașul normal și fim cu toții de 
acord că această stare de fapt trebuie corectată. 

PSD nu poate fi de acord cu actuala formulă de creștere a salariilor și pensiilor cu același procent pentru toată lumea, 
mai ales când discutăm despre o actualizare cu rata inflației. Este momentul să înțelegeți, stimați parlamentari, că acest mod de 
calcul nu face altceva decât să crească prăpastia dintre veniturile mari și cele mici.    

Pe de altă parte, un sistem de calcul al inflației raportat la salariul minim brut pe economie ar fi mai echitabil și ar ajuta 
exact categoriile vulnerabile. După sistemul actual, o creștere unitară procentuală ar aduce persoanelor vulnerabile, fie ei 
pensionari sau salariați, o sumă foarte mică, de până la 250 de lei, aducând în schimb categoriilor cu venituri foarte mari sume 
chiar și de zece ori mai mari. 

Domnilor și doamnelor,          
Într-o perioadă de criză, statul este obligat să creeze un echilibru între persoanele vulnerabile, cu cele mai mici venituri, 

și cele cu venituri foarte mari. Nu putem continua să mergem pe un sistem care mărește prăpastia dintre săraci și bogați. Pentru 
cei mai săraci dintre români un astfel de sistem de calcul ar însemna diferența dintre viață și moarte, pe când pentru cei cu 
venituri mari aceste actualizări cu rata inflației ar însemna doar renunțarea la o masă la restaurant, de exemplu.  
    

De aceea, trebuie să acceptăm un model care să fie echitabil și care să ajute, în special, grupurile vulnerabile. Sper că 
înțelepciunea va prima și veți lăsa deoparte orgoliile și interesele politice astfel încât să reprezentați interesele celor mulți, să 
înțelegeți că trebuie să îi ajutăm pe aceia care au într-adevăr nevoie de ajutor. Este exact ce va face PSD, și de acum înainte! 

Vă mulțumesc!       
Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 

Sporirea siguranței turiștilor în zonele montane 
Domnule ministru, 
Guvernul României a adoptat, luna trecută, o Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, 

amenajarea şi omologarea traseelor pentru turismul pedestru. La seria de reglementări incluse în HG, se mai adaugă și 
prevederea oportună prin care totalitatea rutelor, omologate pentru turismul pedestru din România, se constituie în Rețeaua 
Națională de Trasee pentru Turism Pedestru, denumită ROPED. Însă, de multe ori, turiștii se aventurează dincolo de marcajele 
de pe traiecte sau aleg să se deplaseze departe de acestea, pe unde consideră că le este mai ușor și mai aproape de țintele lor 
personale, riscându-și integritatea fizică sau chiar și viața. Din aceste considerente, în ultimii ani, au crescut semnificativ 
accidentele din zonele montane, atât pe traseele marcate, cât și în afara acestora.  

Vă rog să-mi precizați câte intervenții Salvamont au fost înregistrate anul acesta, dar și ce noi măsuri aveți în vedere 
pentru sporirea siguranței turiștilor.  

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu stimă,      Adrian Alda 

*** 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 

Îmbunătățirea calității serviciilor publice de educație 
Stimată doamnă ministru,   
Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research, peste jumătate dintre români apreciază că slaba pregătire și 

dezinteresul unora dintre profesori este o problemă principală a sistemului de educație. Alte probleme majore invocate sunt 
abandonul școlar și lipsa de disciplină a elevilor. Așadar, chestionați în privința principalelor trei probleme ale sistemului de 
educaţie românesc, 53,6% dintre cei intervievaţi au făcut referire la slaba pregătire şi dezinteresul unora dintre profesori. 
45,1% au menționat abandonul şcolar în rândul copiilor din medii defavorizate, iar 41% la lipsa de disciplină a elevilor.  

Doamnă ministru, având în vedere rezultatele sondajului și percepția românilor cu privire la sistemul de învățământ, 
doresc să îmi transmiteți care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru îmbunătățirea calității serviciilor publice de 
educație.  

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

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

 

Activitătatea ministerului în anul 2022 
Stimate domnule ministru,  
Pentru a putea face o evaluare corectă a activității ministerului pe care îl conduceți, vă rog să îmi răspundeți la 

următoarele întrebări:  
1. Care este valoarea totală a contractelor semnate pentru proiectele de infrastructură de transport în anul 2022 și cât 

estimați până la finalul anului, comparativ cu anii 2020 și 2021 și ce pondere din această valoare este asigurată din fonduri 
europene? Vă rog să prezentați situația pe cei trei ani și defalcat pe tip de transport: rutier, feroviar, naval, aerian.  

2. Care este numărul de Km de drumuri rutiere (autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale) și feroviare, cuprins în 
contractele semnate în 2022 și cât se estimează că se mai semnează până la finalul anului, comparativ cu anii 2020 și 2021?  

3. Care este valoarea plăților făcute în 2022 și cât estimați să plătiți până la finalul anului 2022, comparativ cu anii 2021 
și 2020? Cât dintre aceste plăți s-a achitat și urmează să fie achitat până la finalul anului, din fonduri europene? Vă rog să 
prezentați situația pe cei trei ani și defalcat pe tip de transport: rutier, feroviar, naval, aerian.  

Vă solicit răspuns oral și în scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat din Camera Deputaților.       Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 
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Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației  
Inițiativă legislativă 

Stimate doamnă ministru,  
Am depus la începutul acestei săptămâni alături de mai mulți colegi o inițiativă legislativă care urmărește extinderea 

programului-pilot, „Masă caldă în școli” prin acordarea posibilității legale a consiliilor locale și consiliilor județene care doresc 
asigurarea de masă gratuită în creșe, grădinițe, centre de zi, școli în cantinele şcolare, sălilele de mese sau prin servicii de 
catering, din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale acestora în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie.  

În urma acestei modificări legislative programul „Masă Caldă în școli” poate fi implementat și la nivelul unităților de 
învățământ, atât cu program normal, cât și în cele cu program prelungit sau cele în care se organizează programe „Școală după 
școală” pe de-o parte, iar pe de altă parte pot fi incluse toate școlile care în prezent nu au fost selectate în programul „Masă 
Caldă în școli”, acolo unde autoritățile locale au resursele bugetare necesare și decid acest lucru prin hotârâri de consiliu, dar și 
creșele, centrele de zi și grădinițele.  

Așadar, se extinde la mai mulți copii programul „Masă Caldă în școli”, fără a avea însă niciun fel de impact financiar 
asupra Bugetului de Stat sau a Ministerului Educației, fiind un program complementar la cel deja existent, astfel încât să se 
ofere o masă în creșele, centrele de zi, grădinițele și şcolile pentru care autoritățile locale au posibilitate financiară, dar nu au 
putut oferi acest lucru în lipsa cadrului legal.  

Obiectivele pentru asigurarea unei alimentații de calitate în timpul copilăriei includ asigurarea nutrimentelor și a 
energiei suficiente din alimente pentru o creștere adecvată. Alimentația de calitate este esențială pentru reducerea 
îmbolnăvirilor din perioada copilăriei, promovarea unei sănătăți optime și prevenirea bolilor cronice la viitorul adult.  

Introducerea posibilității legale a consiliilor locale și consiliilor județene care doresc asigurarea de masă gratuită în 
cantinele şcolare sau prin servicii de catering, din bugetele locale are în vedere asigurarea necesarului de hrană pentru fiecare 
copil, astfel încât să nu fie afectată sănătatea acestora, precum și accesul la educație.  

Având în vedere necesitatea continuării eforturilor pentru diminuarea ratei părăsirii timpurii a şcolii, în condiţiile în care 
valoarea acestui indicator se plasează încă peste media Uniunii Europene, fiind de 18,1% în 2017, 16,4% în 2018 şi 15,3% în 
2019, conform datelor oficiale Eurostat, consider benefică extinderea programului-pilot, „Masă caldă în școli”, care a debutat 
în anul școlar 2016-2017, în toate școlile în care autoritățile locale pot acoperi aceste cheltuieli, până când va exista 
posbilitatea de aplicare la nivelul tuturor unităților de învățământ din mediul preuniversitar.    

În opinia mea și a colegilor mei care am inițiat această propunere legislativă, se va stimula motivarea pentru învăţare şi 
va creşte eficienţa efortului intelectual al copiilor din unităţile de învăţământ, printr-o alimentaţie echilibrată.  

În urma aspectelor prezentate, vă rog să-mi comunicați dacă veți susțineți această inițiativă atunci când va ajunge la 
Guvern pentru acordarea avizului de specialitate, precum și la dezbaterile din comisiile Parlamentului pentru a da posibilitatea 
autorităților locale să crească rata de incluziune educaţională a tuturor copiilor.  

Vă solicit răspuns oral și în scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat din Camera Deputaților.  

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

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

 

Activitatea unor companii din Olanda, Austria și Suedia în România 
 

Având în vedere obstinația cu care Parlamentul, Guvernul și premierul Olandei se opun, de mai mulți ani, intrării 
României în Spațiul Schengen, precum și recentele demersuri efectuate de premierul Mark Rutte pe lângă guvernele și 
parlamentele altor state membre ale Uniunii Europene, ca Suedia și Austria, pentru a obstrucționa aderarea țării noastre la acest 
spațiu, vă solicit să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Care este valoarea totală a investițiilor realizate de Olanda, Austria și Suedia în România după 1989 și pe ce loc se 
clasează aceste state în topul investițiilor străine în țara noastră?  

2. Care sunt principalele domenii în care au realizat investiții guvernele și companiile din Olanda, Austria și Suedia? 
Care sunt principalele companii cu capital de stat achiziționate de acestea în România și care a fost prețul de cumpărare al 
acestora? Ce companii noi au înființat investitorii din aceste țări în România?  
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3. Ce cifre de afaceri și ce profituri au realizat în Romania următoarele companii: ING Bank, Nederlanden Asigurări 
(NN), Friesland și Damen din Olanda, OMV, Raiffaisen Bank și Schweighoffer din Austria și Electrolux din Suedia?   

4. Dacă guvernele României au verificat vreodată respectarea clauzelor contractuale postprivatizare de către OMV după 
privatizarea PECO-Petrom, de către Raiffaisen Bank după achiziționarea Băncii Agricole, de către Schweighoffer după 
achiziționarea mai multor intreprinderi de tăiere și prelucrare a lemnului din Transilvania și Bucovina, de către Friesland după 
cumpărarea mai mai multor fabrici de lapte din țara noastră (Cluj Napoca, Satu Mare, Târgu Mureș, Oradea ș.a.) și de către 
Electrolux după cumpărarea fabricii de aragaze Samus din Satu Mare (cea mai mare din țară și printre cele mai  mari din 
Europa în acest domeniu)?  

5. Dacă Guvernul României preconizează măsuri de retorsiune împotriva statelor care împiedică accederea României în 
Schengen deși îndeplinește condițiile necesare?                                  

Solicit răspuns scris și oral.        Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 

Soluțiile reale pentru creșterea de la 18% la 100% a școlilor din România  
dotate cu medici, asistenți medicali și cabinete medicale școlare 

Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere că în ultimii doi ani odată cu pandemia de COVID și acum cu explozia de boli respiratorii, copiii și 

tinerii au fost cei care au avut cel mai mult de suferit datorită închiderii școlilor și lipsei testărilor în timp real, vă rog să-mi 
comunicați dacă ați stabilit și urmează să implementații o strategie concretă cu soluții reale pentru creșterea de la 18% la 100% 
a școlilor din România dotate cu medici, asistenți medicali și cabinete medicale școlare.   

Mai mult decât atât, nici toate unitățile de învățământ care au cabinete medicale nu au personal medical care să aibă 
disponibilitate permanentă pentru testarea și tratarea elevilor și cadrelor didactice.   

În această perioadă, sunt foarte multe viroze respiratorii, sunt mai multe decât au fost în alţi ani şi mai multe şi decât 
erau înainte de pandemie.   

Este vital să analizați această problemă a refacerii infrastructurii de cabinete medicale școlare în colaborare cu 
Ministerul Sănătății și cu autoritățile locale din fiecare județ, astfel încât să fie depistate și tratate la timp majoritatea cazurilor 
de îmbolnăviri ale elevilor și să nu ajungă la unitățile sanitare în regim de urgență, când deja boala a evoluat și s-a răspândit și 
asupra celor care au intrat în contact cu cei simptomatici.   

Este clar că în astfel de momente în care virozele respiratorii se întețesc nu se poate lăsa toată presiunea pe spitale, pe 
secțiile de urgențe pentru că acestea nu vor face față. De aceea, este nevoie de implementarea cât mai rapidă a unui sistem de 
cabinete medicale școlare doate cu aparatură și cu personal medical dedicat care să funcționeze permanent și să monitorizeze, 
să prevină, să testeze și să trateze la nivel primar elevii și chiar și cadrele didactice.  

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

*** 
 

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

Măsuri concrete pentru deblocarea proiectelor de infrastructură, finanțate din fonduri europene 
Domnule ministru,  
Multe dintre proiectele de infrastructură, finanțate din fonduri europene, ajung să fie blocate din cauza falimentului sau 

al abandonului lucrărilor de către firmele executante. Iar termenele de finalizare sunt întârziate sine die din cauza acestor 
firme, dar și a procedurilor dificile de reziliere a contractelor și de reluare a licitațiilor, pe care trebuie să le realizeze 
administrațiile locale. În cazul proiectelor care presupun disturbarea infrastructurii rutiere pentru construcția rețelelor de 
utilități, deși administrațiile locale ar avea posibilitatea să intervină pentru refacerea acestor străzi, astfel de imixtiuni ar 
conduce la pierderea finanțării europene.   

Pe fondul acestui cerc vicios și ținând cont și de disconfortul pe care îl presupun asemenea lucrări de anvergură pentru 
cetățenii plătitori de taxe și impozite, vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere promovarea unor soluții legislative care să 
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conducă la deblocarea unor astfel de impedimente majore. Mai concret, noile prevederi legislative ar trebui să le dea 
posibilitatea administrațiilor locale să intervină rapid pentru definitivarea lucrărilor și refluidizarea traficului, fără a pierde însă 
finanțările europene.  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,               Ștefan Mușoiu 

*** 
 
Adresată domnului Tanczos Barna, 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!      Deputat 
Cu stimă!     Marius-Eugen Ostaficiuc 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Introducerea întreprinderilor publice care administrează piețele agroalimentare în lista obiectivelor  
cu prețuri plafonate la energia electrică 

Stimate domnule ministru,  
Asociația Administratorilor de Piețe din România atrage atenția asupra faptului că din actele normative promovate în 

ultima perioadă referitoare la subiectul măsurilor aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în 
perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 a fost exclusă de la plafonarea prețului energiei electrice una dintre cele mai importante 
întreprinderi publice, respectiv cea care administrează piețele agroalimentare din România. AAPR subliniează că piețele 
agroalimentare nu mai sunt de utilitate publică, fiind fie în subordinea Primăriilor, fie au ca acționar majoritar Consiliile 
Locale.  

În piețele agroalimentare își desfășoară activitatea producători agricoli și operatori economici, respectiv IMM-uri, care 
nu sunt cuprinse în măsurile prevăzute de OUG nr. 119/2022, deoarece nu au contracte de furnizare încheiate în nume propriu 
cu furnizorii de energie electrică, acestea achitând energia electrică refacturată de către întreprinderile publice care 
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administrează piețele. Astfel, furnizorii de energie nu pot încheia contracte cu agenții economici care funcționează în piețele 
agroalimentare.  

Întreprinderile publice deservesc populația în scopul prestării unor servicii publice, în folosul direct sau indirect al 
cetățenilor. Facturarea energiei electrice la tarifele de pe piața liberă, fără a beneficia de o plafonare a acestora, va conduce 
automat la majorarea tarifelor prestate de administratorii piețelor, fapt ce va determina, în cascadă, creșterea prețurilor 
produselor comercializate sau a serviciilor prestate către populație.  

Având în vedere aceste aspecte, AAPR vă solicită modificarea OUG nr. 119/2022, în sensul introducerii în actul 
normativ a întreprinderilor publice care administrează, exploatează și/sau gestionează piețele, așa cum sunt definite și 
enumerate în HG 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările 
și completările ulterioare.  

În consecință, vă rog, domnule ministru, să formulați un răspuns în cunoștință de cauză în legătură cu cererea 
prezentată.  

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Elena Stoica 

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

  
Stadiul contractelor pentru construcția Autostradei A7 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog îmi prezentați situația la zi a investițiilor și stadiul de execuție privind Autostrada Moldovei (A7):  
1. Pentru câte din loturile autostrăzii A7 s-au semnat contractele de execuție?  
2. La câte din loturile A7 a început construcția efectivă?   
3. În ce stadiu de execuție se află fiecare dintre loturile A7?  
4. Care sunt termenele de execuție pentru fiecare dintre loturile A7?  
5. Care este valoarea totală plătită efectiv pentru lucrările executate la A7 și care sunt sumele de plată pe care le estimați 

că vor trebui plătite până la finalizarea integrală a A7?  
6. Care au fost obstacolele întâmpinate până în prezent de Ministerul Transporturilor pentru realizarea acestei investiții 

majore pentru Moldova și care au fost măsurile luate pentru depășirea acestor obstacole. 
Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile. 

Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

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

 
Schemele de ajutor de stat cu finanțare prin Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat  

de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și posibilitatea  
de acordare de măsuri de sprijin prin Cadrul temporar de criză COVID-19 

 

Stimate domnule ministru,  
La data de 23 martie 2022, Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar de criză privind ajutoarele de stat, menit să 

le permită statelor membre să profite de flexibilitatea oferită de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în 
contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.   

Pe data de 20 iulie 2022, Comisia Europeană a adoptat o modificare a acestui cadru, menită să completeze pachetul de 
pregătire de iarnă, adoptat tot la această dată. Astfel, s-a extins cadrul temporar de criză, cu tipuri suplimentare de măsuri de 
ajutor în conformitate cu planul REPowerEU.  

De asemenea, Cadrul temporar de criză modificat extinde și tipurile de sprijin existente pe care statele membre le pot 
acorda întreprinderilor care au nevoie de ajutor. Astfel, permite acordarea unui ajutor întreprinderilor afectate de criza actuală 
sau de sancțiunile și contramăsurile ulterioare, până la suma majorată de 62.000 de euro și, respectiv, 75.000 de euro în 
sectorul agriculturii și, respectiv, al pescuitului și acvaculturii și de până la 500.000 de euro în toate celelalte sectoare.  
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În plus, odată cu această modificare, s-au clarificat și mai mult condițiile în care statele membre pot acorda ajutoare 
pentru a compensa creșterea prețurilor la gaze și la energia electrică pentru întreprinderi, specificându-se faptul că ajutorul 
poate acoperi doar până la 70% din consumul de gaz și de energie electrică al beneficiarului în aceeași perioadă a anului 
precedent.  

Totodată, s-a completat și pachetul de pregătire pentru iarnă, semnalând că următoarele tipuri de ajutoare vor fi posibile 
de la caz la caz, sub rezerva anumitor condiții: (i) sprijin pentru întreprinderile afectate de restricționarea obligatorie sau 
voluntară a gazelor, (ii) sprijin pentru umplerea depozitelor de gaze, (iii) sprijin temporar și limitat în timp pentru trecerea la 
combustibili fosili mai poluanți care fac obiectul unor eforturi de eficiență energetică și pentru evitarea efectelor de blocare și 
(iv) sprijinirea furnizării de servicii de asigurare sau reasigurare întreprinderilor care transportă bunuri către și dinspre Ucraina.  

La data de 28 octombrie 2022, Comisia a prelungit toate măsurile prevăzute în acest cadru până la 31 decembrie 2023 
și, în plus, a mărit plafoanele stabilite pentru sume limitate de ajutor până la 250.000 euro și 300.000 euro pentru 
întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele agriculturii și, respectiv, al pescuitului și acvaculturii, și până la 2 
milioane euro pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare.De asemenea, a mai introdus o 
flexibilitate suplimentară privind sprijinul pentru lichidități acordat serviciilor publice de energie pentru activitățile lor 
comerciale. Astfel, în cazuri excepționale și sub rezerva unor garanții stricte, statele membre pot oferi garanții publice cu o 
acoperire de peste 90%, atunci când acestea sunt furnizate ca garanții financiare pentru contrapărțile centrale sau membrii 
compensatori.  

Totodată, cu această ocazie, Comisia a decis să prelungească și posibilitatea acordării de măsuri de sprijinire a 
investițiilor în vederea unei redresări durabile în temeiul cadrului temporar COVID privind ajutoarele de stat până la 31 
decembrie 2023.   

Având în vedere cele de mai sus, de o importanță și utilitate extraordinar de mari, la care România și cei direct 
responsabili de gestionarea fondurilor europene trebuie să se alinieze, folosind la maximum această oportunitate pentru mediul 
antreprenorial din România, IMM-urile, coloana vertebrală a economiei naționale și sursă principală de stabilitate și dezvoltare 
a pieței muncii, vă rog, stimate domnule ministru, să îmi comunicați următoarele:  

1. Care sunt toate măsurile de sprijin acordate IMM-urilor prin Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat 
de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și posibilitatea de acordare de măsuri de sprijin prin 
Cadrul temporar de criză COVID-19?  

2. Care sunt măsurile de sprijin destinate IMM-urilor pe care le aveți în pregătire, precum și calendarul lor aferent de 
lansare, prin Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei 
împotriva Ucrainei?  

3. Care sunt măsurile de sprijin destinate IMM-urilor pe care intenționați să le lansați, împreună cu calendarul aferent, 
având în vedere posibilitatea de acordare de măsuri de sprijin prin Cadrul temporar de criză COVID-19?  

4. Cum ați folosit și cum intenționați să folosiți în continuare modificările aduse Cadrului temporar de criză pentru 
măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei în favoarea lansaării cât mai 
multor scheme de ajutor de stat pentru IMM-uri?  

5. Cum vă asigurați că veți folosi la maximum posibilitatea de obținere de finanțări pentru IMMuri prin Cadrul temporar 
de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei?  

Solicit răspuns scris.               
Vă mulțumesc!         Deputat          

Vasilică Toma 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Obținerea fondurilor necesare exeutării lucrărilor de restaurare și consolidare  
a monumentului istoric ”Clubul Salariaților CFR” din Iași 

Stimate domnule ministru, 
”Clubul Salariaților CFR” din Iași a fost inaugurat la data de 20 decembrie 1925, sub denumirea de ”Căminul ceferist de 

asistență socială, culturală, profesională și medicală”de la Râpa Galbenă din Iași. Acest monument istoric a fost ctitorit de 
inginerul Gheorghe-Mihai Scutaru, inspectorul general al Regionalei a II-a CFR, și este singurul rămas în activitate și cel mai 
vechi club al salariaților CFR din cele 24 de astfel de cluburi înființate în țara noastră. De-a lungul timpului, acest club a fost 
locul de reuniune a salariaților și pensionarilor CFR și rămâne atât pentru generațiile trecute, cât și pentru cele prezente și 
viitoare nu doar un simbol, ci și o parte activă a spiritului de afirmare, menținere și redeșteptare a mândriei profesiei de 
ceferist.  

Așa cum puteți vedea din dosarul ce mi-a fost înaintat și care însoțește această interpelare, ”Clubul Salariaților CFR” din 
Iași are toate motivele de a reprezenta o preocupare pentru orice persoană care valorizează importanța tradiției transporturilor, 
iar dumneavoastră, în calitatea pe care o dețineți, sunteți cel mai în măsură să sprijine acest edificiu pentru ca istoria și 
utilitatea sa poată fi conservate, menținute și perpectuate multă vreme de aici încolo.  

De aceea, având în vedere cele de mai sus și informațiile detaliate din dosarul ce însoțește prezenta interpelare, vă rog, 
stimate domnule ministru, să susțineți lucrările de restaurare și consolidare a monumentului istoric ”Clubul Salariaților CFR” 
din Iași și să ne comunicați care sunt posibilitățile de finanțare privind aceste investiții prin programele de finanțare specifică 
și/sau prin fondurile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii?  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!                 Vasilică Toma 

*** 
 
Adresată domnului Lucian-Ovidiu Heiuș, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

 

Situația privind stadiul digitalizării ANAF 
Stimate domnule președinte,  
Digitalizarea a trecut de multă vreme de la stadiul de opțiune la cel de obligație. Într-o epocă marcată și caracterizată 

întru-totul de tehnologie, în care deja digitalizarea a devenit o banalitate și toate statele moderne pun accent pe automatizare, 
ca parte esențială a Revoluției Tehnologice, este vital ca toate instituțiile statului să definitiveze procesul de digitalizare într-un 
mod cât se pate de funcțional, care să conducă la competitivitate, performanță, eliminarea birocrației și facilitarea tuturor 
serviciilor pe care le oferă cetățenilor și a relațiilor cu aceștia.  

ANAF este o instituție cheie și, în acest sens, consider că digitalizarea este procesul definitoriu pentru întreaga sa 
activitate, prin urmare, vă rog, stimate domnule Președinte, să îmi comunicați următoarele:  

1. Care sunt acțiunile de digitalizare pe care le-ați definitivat și implementat deja și cum sunt acestea evaluate din 
punctul de vedere atât al optimizării activității ANAF, cât și al funcționalității în raport cu scopul pentru care au fost create?  

2. Care sunt acțiunile de digitalizare care urmează să fie implementate, precum și calendarul aferent?  
3. Cum vă asigurați de încheierea completă a procesului de digitalizare al instituției pe care o conduceți în cea mai 

scurtă perioadă?  
Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!                Vasilică Toma 

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

Eliminarea birocrației, termenelor și obligativității autorizațiilor și aprobărilor  
privind construirea și instalarea de panouri solare 

Stimate domnule ministru, 
Așa cum bine știți, interesul manifestat de persoanele fizice autoritățile locale și IMM-uri pentru construirea de panouri 

solare este unul din ce în ce mai mare. Într-un context problematic din punct de vedere energetic și într-unul marcat complet de 
noua politică verde, importanța panourilor solare devine una extremă și este necesară intensificarea tuturor acțiunilor și 
măsurilor care să permită atât sprijinul, cât și accesul tuturor celor interesați pentru a-și putea construi panouri solare.  

Iar aceste măsuri fac referire atât la sprijinul financiar, cât și la operarea de urgență a unor modificări menite să 
debirocratizeze acest proces, precum și să reglementeze posibilitatea de comercializare.  

Zilele trecute, europarlamentarul Dan Nica a anunțat că, în cadrul Comisiei pentru Industrie, Energie și Cercetare a 
Parlamentului European s-a obținut sprijinul pentru modificarea Directivei privind energiile regenerabile, în vederea 
diversificării surselor de energie din UE și pentru accelerarea dezvoltării energiei regenerabile pentru a înlocui combustibilii 
fosili în consumul casnic și industrial.  

Modificarea acestei Directive, care, după votul din Parlamentul European, urmează să fie emisă în ianuarie-februarie 
2023 şi, apoi, trebuie armonizată cu legislaţia românească ar aduce o schimbare majoră extrem de benefică privind diminuarea 
masivă a birocrației și eliminarea anumitor termene și, în unele cazuri, a obligativității autorizațiilor și aprobărilor.  

În acest context, având în vedere cele de mai sus și subliniind încă o dată importanța accesibilității atât de natură 
financiară, cât și de natură legislativă pentru construirea de panouri solare, vă rog, stimate domnule ministru, să îmi comunicați 
care sunt, în detaliu și argumentat pe fiecare caz, respectiv, raportat la persoanele fizice, autorități publice locale și IMM-uri, 
măsurile pe care le luați pentru eliminarea birocrației, a termenelor și a obligativității autorizațiilor și aprobărilor pentru 
construirea și instalarea panourilor solare?  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!                Vasilică Toma 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
 

Nepăsarea ucide 
Stimate colege/Stimați colegi, 
Oamenii merg la spital cu încrederea că se vor face bine. Și așa e și firesc să se întâmple. Mergi la spital pentru a te 

vindeca. Dar ce faci când cei care au decizia în mână și trebuie să ofere răspunsuri cu privire la lipsurile sistemului de sănătate 
nu răspund? 

Zilele trecute am citit despre un caz petrecut la Mehedinți în care lideri social-democrați au asistat cu indiferență la 
protestul unui bărbat disperat la Spitalul Județean din Mehedinți. Acesta a adus-o pe mama sa pe targă în fața liderilor PSD 
pentru a le cere o explicație.  

Dar, nepăsare, inclusiv de la ministrul sănătății. 
Această scenă mi-a adus aminte de ceea ce se întâmplă în județul Galați, la spitalul județean. Unitatea spitalicească a 

fost transformată în teritoriu politic, în care numirile se fac pe bază de cumetrie și de prietenie. În tot acest timp oamenii pierd 
lupta cu viața, iar nimănui din conducerea spitalului nu îi pasă. Mai grav este că nici măcar celor care le-au încredințat 
conducerea Spitalului Județean nu le pasă. 

Spitalul județean este în subordinea Consiliului Județean Galați. Anul trecut au decedat două persoane din cauza 
managementului defectuos de la spital. Nimeni din conducerea CJ Galați nu a luat nicio măsură, nu a avut niciun fel de 
mustrare de conștiință. 

Declarația de azi este despre nepăsarea care ucide. La Galați, nepăsarea conducătorilor județului face victime fără ca 
nimănui să îi pese. Dar văd că nepăsarea față de bolnavi este o boală răspândită în rândul PSD. Dacă ministrul sănătății stă 
impasibil lângă o persoană aflată pe targă și nici nu vrea să îi afle condiția și problemele, ce așteptări să avem de la domnul 
Fotea, care a făcut o adevărată rețea de partid la spitalul județean Galați? 

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Galați este tot mai des în centrul scandalurilor. Cazurile de 
corupție și ucidere sunt cele care țin capul de afiș al știrilor gălățene, dar și naționale, de mai mult de un an. 

Spre exemplu, în urma unui scandal de corupție, directorul financiar contabil este trimis în judecată de către DNA, sub 
acuzația de fraudare a unui concurs pentru ocuparea unui post în cadrul personalului TESA. Anchetele penale continuă cu 
recentele declarații ale procurorilor PARCHETULUI de pe lângă CURTEA de APEL GALAȚI cu punerea sub acuzație a 7 
medici, din secțiile de urgență și laborator, precum și a medicilor rezidenți. 

Încrengătura directorală a Spitalului de Urgență ridică numeroase semne de întrebare. Astfel, după numirea actualului 
director, care este fina primarului PSD al municipiului Galați, s-a trecut și la numirea în funcția de director financiar contabil a 
finei actualei directoare, precum și la angajarea altei fine a acesteia în structura TESA. 

Scandalul din cadrul Spitalului Județean de Urgență continuă cu plecarea bruscă a unor medici, care au declarat că la 
baza hotărârii lor stă conflictul cu actuala conducere. 

În condițiile tuturor acestor probleme ar fi normal că instituția direct răspunzătoare de acest spital, CONSILIUL 
JUDEȚEAN GALAȚI, să ia măsuri împotriva acestui management defectuos care se oglindește în special în pierderea de vieți 
omenești. 

Conducerea Spitalului Județean Galați ar trebui schimbată de către Consiliul Județean Galați condus de PSD în secunda 
următoare pentru a proteja viața și sănătatea pacienților.  

Doar că, din nou, nepăsarea este o boală grea pentru anumiți lideri politici! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
George Cătălin Stângă 

*** 
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Guvernul PNL susține lupta lumii libere în Ucraina și angajamentele euro-atlantice ale României 
 

Mult prea des auzim adresată, în societatea românească, în special de către acești formatori de opinie al căror coș zilnic 
de cumpărături este evaluat în ruble, întrebări legate de motivele pentru care Guvernul României și o mare parte din societatea 
românească susține lupta lumii libere în Ucraina. 

Desigur nu este și nu a fost vreodată obiectivul nostru să delegitimăm demersurile și preocupările de altfel firești ale 
celor care ne-au investit cu încrederea lor. Suntem conștienți că poate cea mai importantă misiune a noastră ca deputați este să 
îi reprezentăm pe alegătorii noștri, iar asta poate însemna de foarte multe ori inclusiv să devenim vocea lor. Să preluăm 
întrebările și preocupările lor și să le aducem aici, în forul democratic al statului român, unde asemenea unei Agore antice, nici 
un subiect nu este interzis. Ceea ce ne întristează, însă, este evidenta rea credință manifestată din păcate inclusiv de către unii 
colegi de ai noștri care fie pentru că respectă ordinele primite de la ambasada rusă fie că doresc să capete un plus de 
popularitate or să iasă din anonimat preiau teme precum lupta împotriva dungilor albe de pe cer sau presupusul interes național 
al neutralității în conflictul ruso-ucrainean și le aduc aici, instituția care ar trebui să reprezinte atât pentru observatorii interni 
cât și mai ales pentru cei externi un model de unitate în ceea ce privește cea mai mare amenințare la adresa intereselor 
naționale ale României, respectiv comportamentul agresiv al unei puteri despotice și expansive precum Federația Rusă.  

Dragi concetățeni, așa cum oamenii gospodari gândesc pe termen mediu și lung și își definesc interesele în funcție nu de 
nevoile zilei de astăzi, ci de cele ale zilelor de mâine și poimâine, așa și un stat condus de oameni chibzuiți își construiește 
politica externă nu pornind de la imperative imediate și de o utilitate îndoielnică, ci gândindu-se la cum trebuie să arate statul 
respectiv și regiunea în care se află în viitorul previzibil. Altfel spus, asemenea unui șahist iscusit, oamenii de stat nu trebuie să 
gândească o mutare în avans, ci două, trei sau cât mai multe, pentru că în funcție de capacitatea lor de a gândi în perspectivă 
astăzi societatea respectivă se va dezvolta sau va fi condamnată la sărăcie mâine. 

Știu că povara facturilor amenință să apese greu asupra umerii noștri în această iarnă, însă în niciun caz o astfel de 
amenințare nu trebuie să ne facă să înțelegem că soluția pentru a o evita este mai mult dependență față de Rusia. Așa cum o 
persoană rănită într-o confruntare fizică merge la doctor pentru a își îngriji rana, și nu la agresor, așa și statele Uniunii 
Europene nu trebuie să considere că interesul lor este să își adâncească sau să continue dependența față de statul care este în 
esență vinovat de creșterea prețurilor energiei. Dacă vom continua să facem astfel, nu doar că vom încuraja Rusia să ne 
șantajeze în continuare din punct de vedere energetic și politic și  să pretindă în continuare concesii, inclusiv de natură 
teritorială ori să mărească în continuare prețurile gazului și petrolului pe care le exportă ori de câte ori are nevoie de resurse 
pentru o nouă agresiune, dar vom deveni din ce în ce mai vulnerabili inclusiv în fața unei agresiuni îndreptate împotriva 
României. dacă Rusia va înțelege că unitatea Occidentului poate fi zdruncinată printr-un simplu șantaj vizând prețurile gazului 
și petrolului, ce o va împiedica pe ea ca mâine să ceară respectivului Occident să-și abandoneze frații care s-au alăturat recent 
Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, cum este România? Ce o va împiedica să încerce refacerea zonei sale de 
influență care în perioada comunistă se întindea până aproape de Berlin și Viena? 

Desigur, aceste întrebări sunt retorice. Oamenii de bună credință nu doresc acest lucru și știu că trebuie să îl evităm, iar 
cei de rea-credință, cum sunt și colegii la care ne-am referit, îl știu la rândul lor perfect, dar și-l doresc! Și-l doresc pentru că 
speră că revenirea influenței Rusiei în estul Europei înseamnă întoarcerea exact a acelei lumi în care ei au prosperat. Dar 
înseamnă și întoarcerea sărăciei de atunci. Înseamnă rămânerea în subdezvoltare, așa cum s-a întâmplat în state precum 
Belarus ori Armenia. Înseamnă o lume în care noi cetățenii de bună credință, nu vom prospera niciodată. 

Cu acest lucru, Partidul Național Liberal nu va fi nicicând de acord. România pe care PNL vrea să o construiască, cu 
ajutorul dumneavoastră, este o Românie în care oamenii bine pregătiți, oamenii inspirați, oamenii inovatori, și oamenii 
dedicați muncii lor au parte de recompensele care li se cuvin. O Românie în care întreprinzătorii care doresc să pună în 
aplicare o idee și să își exercite libera inițiativă nu au nevoie să plătească taxă de protecție nimănui. O Românie în care 
cetățeanul care are nevoie de serviciile statului nu trebuie să dea mită nimănui. O Românie în care nici unui cetățean nu-i este 
frică să meargă pe stradă. 

O astfel de Românie poate fi doar o Românie euro-atlantică, însă pentru ca România să rămână euro-atlantică este 
nevoie ca regimul despotic al Rusiei să nu își extindă influența asupra unor state și societăți care nu doresc această influență. O 
astfel de Românie se poate edifica numai într-un mediu internațional bazat nu pe forță, ci pe norme, adică exact mediul 
internațional pe care partenerii europeni și atlantici ai României vor să-l construiască, Însă atâta timp cât Rusia se opune unei 
astfel de ordini internaționale și dorește o Europă supusă forței sale militare sau politice, noi, întregul Occident, trebuie să fim 
uniți și să spunem un mare și hotărât NU! Un mare și hotărât NU încălcării dreptului internațional. Un mare și hotărât NU 
războiului și un mare și hotărât NU unei lumi bazate pe forță.  
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Iar acest mare și hotărât NU se spune, astăzi, în Ucraina, și mulțumim lui Dumnezeu că nu trebuie să se spună aici, în 
România. Însă dacă Ucraina va sucomba, frații noștri din Moldova și noi, cei din România, vom fi în prima linie a luptei 
împotriva tiraniei, ceea ce nu aduce beneficii nimănui. Lupta eroicului popor ucrainean trebuie susținută și încurajată pentru că 
nu este numai lupta sa, ci este lupta noastră, a tuturor. Este lupta tuturor celor care, nu cu mult timp în urmă, am fi putut fi în 
situația Ucrainei de astăzi dacă istoria nu s-ar fi desfășurat altfel. Este lupta tuturor celor care doresc pacea și prosperitatea, iar 
partidul național liberal o va susține și o va susține cu aceeași consecvență cu care o face din anii 1990, ani în care a impus 
agenda euro-atlantică a României în ciuda ezitărilor și ocheadelor aruncate Estului de către alte partide aflate atunci la 
guvernare. Însă cel mai important, o va susține pentru că dumneavoastră, cetățenii României, o susțineți. Și pentru că interesele 
României pe termen mediu și lung sunt pacea și prosperitatea, iar pace și prosperitate pentru România înseamnă apartenența la 
o Alianță Nord-Atlantică puternică și la o Uniune Europeană puternică. 

Deputat 
Căuș Vasile-Aurel 

*** 
Partidul Național Liberal va crește veniturilor românilor vulnerabili 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Situația economică dificilă pe care o traversăm în această perioadă îi afectează covârșitor pe cei mai vulnerabili dintre 

noi. Statul român are obligația legală și morală de a lua măsuri pentru a ameliora impactul crizei asupra populației. De aceea, 
Guvernul PNL condus de premierul Nicolae Ciucă a decis creșterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 
ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei. De asemenea, s-au avut în vedere măsuri suplimentare de 
protecție pentru cei cu pensii mici. Va continua acordarea unui sprijin țintit, 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 
de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele vor fi 
împărțite în două tranșe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 2023. Persoanele care au pensii mai mici de 1.700 de 
lei vor primi și anul viitor voucherele sociale de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului.  

Mai mult, va fi acordat un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, pentru pensionarii cu vârsta de peste 
60 de ani şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei. Această sumă va fi împărțită în două tranșe pentru a acoperi cheltuielile 
din iarna aceasta și din iarna viitoare. Alocațiile de stat pentru copii vor fi actualizate cu rata inflației, persoanele cu handicap 
vor primi o a treisprezecea indemnizație, iar indemnizațiile pentru veteranii și văduvele de război vor fi actualizate cu rata 
inflației, începând din 2018, însemnând o creștere totală de aproximativ 30%. Partidul Național Liberal s-a bătut pentru români 
și a reușit să obțină creșterea ajutoarelor pentru persoanele vulnerabile, având speranța că perioada pe care o traversăm se va 
ameliora în timpul cel mai scurt. Măsurile luate săptămâna aceasta reprezintă doar o altă etapă din procesul continuu de căutare 
a unor soluții care să vină în sprijinul românilor, încercați astăzi, la fel ca și alți europeni, de vicisitudinile vremurilor pe care le 
trăim. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
PNL impune un amplu pachet de măsuri în beneficiul românilor! 

 

Eforturile Partidului Național Liberal de a majora pensiile românilor nu au rămas fără efect, astfel că am reușit ca în 
cadrul negocierilor din coaliția de guvernare să ne impunem viziunea și să majorăm pensiile românilor cu aproape 15,8% în 
termeni reali. Dorim, astfel, să ne protejăm părinții și bunicii de efectele inflației crescute!  

PNL nu a acceptat, în cadrul acestor discuții, varianta creșterii pensiilor cu mai puțin de 15%, așa cum au propus inițial 
colegii din coaliție. Este o victorie importantă pentru Partidul Național Liberal, dar și pentru pensionarii români, puternic 
afectați de creșterea galopantă a costurilor de întreținere, precum și a prețurilor la bunurile de consum. 

Concret pensionarii vor beneficia de la 1 ianuarie 2023 de o creștere a punctului de pensie cu 12,5%, ajungând  la 1784 
de lei, la care se adaugă o serie de ajutoare suplimentare pentru acei pensionari care au cea mai mare nevoie de sprijin în 
această perioadă, astfel: 1000 de lei pentru pensiile mai mici de 1.500 de lei;  800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei; 
600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei;  vouchere sociale, pentru pensionarii cu pensii mai mici de 1.700 de lei în 
valoare de 250 de lei, acordate o dată la două luni, pe tot parcursul anului 2023; sprijin de 1400 lei pentru pensionarii în vârstă 
de peste 60 de ani, care au pensii mai mici de 2.000 de lei, pentru plata facturilor la energie, suma fiind acordată în două tranșe 
destinate cheltuielilor din iarna aceasta și iarna viitoare. 
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Vreau să precizez, totodată, că această creștere a punctului de pensie reprezintă în fapt o a treia majorare realizată de 
PNL de când este la guvernare, după creșterea de 14% realizată în 2020 și cea de 10%, de la începutul acestui an. Dacă în 2019 
punctul de pensie era 1265 de lei, de la 1 ianuarie va ajunge la 1784, astfel că vorbim despre o creștere reală cu aproximativ 
41% a pensiilor românilor în cei 3 ani de când la Palatul Victoria s-a aflat un prim-ministru liberal!  

Pe această cale, țin să menționez și că această majorare a punctului de pensie antrenează creșterea strict a pensiilor 
bazate pe contributivitate, nicidecum nu înseamnă și o creștere a pensiilor speciale, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.  

Am reușit, de asemenea, să impunem indexarea alocațiilor cu rata inflației de la 1 ianuarie 2023, precum și o creștere a 
indemnizațiilor veteranilor și văduvelor veteranilor de război și acordarea celei de a treisprezecea indemnizații pentru 
persoanele cu handicap. 

Pe lângă aceste măsuri extrem de importante, echipa PNL a reușit, la discuțiile din coaliție, să mențină tarifele plafonate 
și compensate la electricitate și gaz, pentru a asigura pentru o perioadă mai lungă o protecție a consumatorilor din România 
față de creșterile galopante de prețuri ale energiei pe piețele internaționale. Astfel, pentru clienții casnici, rămâne tariful 
plafonat la maxim 0,68 lei/kWh, la un consum mai mic de 100 kWh/lună, indiferent de consumul mediu lunar din trecut. Dacă 
depășesc 100 kWh, li se va aplica, în continuare, tariful de maxim 0,80 lei/kWh pentru tot consumul de până în 255 kWh, iar 
clienții casnici care vor consuma între 255-300 kWh vor avea un tarif de maxim 1,30 lei/kWh doar pentru ce depășește 255 
kWh. În ceea ce îi privește pe clienții non-casnici, aceștia vor beneficia de un tarif plafonat la maxim 1 leu/kWh, pentru 85% 
din consumul realizat, iar restul de 15% va fi facturat cu maxim 1,30 lei/kWh. Pentru gaze, au rămas nemodificate tarifele 
plafonate la maxim 0,31 lei/kWh (aplicabil consumatorilor casnici) și la 0,37 lei/kWh (pentru non-casnici), cu câteva noi 
excepții pentru cei din urmă. Aceste prevederi se regăsesc în proiectul de modificare a ordonanței, care intră astăzi în 
dezbaterea și aprobarea plenului Camerei Deputaților, for decizional în acest domeniu. 

Iată că, indiferent de crizele cu care ne confruntăm, PNL este capabil să ofere soluții concrete pentru atenuarea efectelor 
negative ale acestora asupra economiei românești, dar și pentru a proteja acele categorii de români care au cel mai mult de 
suferit! 

Prin noi înșine pentru România!      Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
O nouă săptămână, aceleași minciuni 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
A trecut ceva timp de când anunțam că mă voi ocupa de fiecare minciună apărută în spațiul public pe tema exploatării 

resurselor energetice de pe raza județului Hunedoara. Eram optimistă că, în cele din urmă, oamenii care aruncă cu aceste 
minciuni în mod discreționar se vor sătura de această îndeletnicire, însă, din păcate, se pare că m-am înșelat. De aceea vreau să 
fiu cât se poate de clară. Partidul Național Liberal a demonstrat în decursul timpului că a susținut întotdeauna activitatea 
minieră în Valea Jiului. Și nu doar prin vorbe, așa cum fac cei de la PSD, ci prin fapte concrete. La preluarea guvernării în 
2019, prima hotărâre de Guvern a fost pentru cei peste 100 de mineri care protestau de zile în șir blocați în subteran, la 
Paroșeni și Urican. PSD, care era atunci la guvernare, nu și-a găsit timp să prelungească Ordonanța 36 sau să emită un alt act 
similar, pentru a asigura veniturile minerilor. Guvernul PNL este cel care le-a redat acestor oameni speranța și le-a acordat 
aproape 10.000 de euro, la ieșirea din sistem, și doi ani venituri în completare de câte 3.300 de lei pe lună. În februarie 2021, 
în timp ce PSD mima îngrijorarea și interesul pentru problemele truditorilor din subteran, Guvernul PNL este cel care a găsit, 
încă o dată, soluții la solicitările minerilor. Într-o perioadă foarte scurtă de timp au fost făcute mai multe modificări legislative 
prin care a fost permisă utilizarea Fondului de garantare pentru plata salariilor angajaților Complexului Energetic Hunedoara în 
acea perioadă dificilă pentru compania energetică.  

Astăzi, PSD ține cu dinții de ce a mai rămas din Complexul Energetic Hunedoara, pentru interese politice și/sau 
financiare, în timp ce Partidul Național Liberal, prin reprezentanții săi de la vârf, gândește soluții de continuare a activității 
extractive și energetice în Valea Jiului. Va fi înființată o nouă companie energetică și va prelua aceste activități cu tradiție în 
zonă, după ce conducerile succesive impuse de PSD de-a lungul vremii au adus CEH în colaps, cu datorii de peste 1,5 miliarde 
de euro. Acestea sunt realitățile pe care social-democrații, care s-au aflat la butoane și au acoperit cu bună știință devalizarea 
industriei extractive din Valea Jiului, nu au cum să le nege. Niciodată o minciună, oricând de tare ar fi trâmbițată, sau oricât de 
frumos ar fi ambalată, nu poate să acopere adevărul!     Deputat 

Vă mulțumesc!            Vetuța Stănescu 
*** 
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Declarație politică 
Stimați colegi, 
Comisia Europeană spune că România, Bulgaria și Croația sunt pregătite să adere la Spațiul Schengen. Decizia ar putea 

fi luată luna viitoare, deși încă nu e clar ce va face Olanda. Regatul Țărilor de Jos e reticent față de intrarea celor trei țări în 
zona europeană de liberă circulație. În plus, social-democrații suedezi care susțin din Parlament Guvernul minoritar se opun 
extinderii Spațiului Schengen. 

Anunțul Comisiei e foarte important, dar nu este decisiv. Sigur că în sine, această așteptare și această febră până pe 8 
decembrie este într-un fel stânjenitoare pentru un stat membru al UE de peste 15 ani. În continuare, suntem optimiști în 
privința aderării la Spațiul Schengen și îndeplinirii acestui obiectiv, dar în același timp, trebuie să vă spun că există o anumită 
zonă de prudență în evaluarea noastră și în așteptările noastre 

PSD ar trebui să admită că amânarea de până acum a aderării României la Spațiul Schengen a fost determinată și de 
guvernările din perioada 2017-2019, ani absolut catastrofali. România nu mai poate fi tratată ca o țară de rangul doi. Politic, 
acesta este un mare obiectiv al PNL și al președintelui Iohannis.  

Spun PNL, deși suntem într-o largă coaliție guvernamentală, pentru că PNL este partidul care a militat cel mai vocal și 
cel mai eficient, ca să nu spun că și ideologic, în această ecuație, indiferent că am fost la putere sau în opoziție. Tot PNL a fost 
partidul care a condus România la momentul aderării la UE. Tot aici trebuie să spunem că multe dintre amânările pe Schengen 
au fost produse de unii care acum par că au înțeles ce vrea Europa de la noi. Nu vreau să aduc în discuție momentul din 2017 și 
guvernările PSD din perioada 2017-2019, dar până PNL nu a venit la guvernare în noiembrie 2019, nu cred că mai credea 
cineva în Schengen. Or la trei ani distanță de la acest moment, cred că avem foarte mari șanse. Și din punctul acesta de vedere, 
în cercetările noastre, ale PNL, asocierea aceasta cu Schengen și cu acest potențial succes ar putea fi, dacă acest lucru devine o 
realitate, o bună parte a discursului nostru politic și electoral în anii care vin. 

Cu stimă,          Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi 
Este vorba de sute de mii de angajați din educație care au mers la muncă, și-au făcut datoria față de societate fără ca și 

societatea să-și facă datoria față de ei.  
Mai exact, angajații din educație nu și-au primit drepturile salariale integrale aferente perioadei 2017 – 2021 și au fost 

nevoiți să meargă în instanțele de judecată pentru a le fi recunoscute. Din păcate, doar cu recunoașterea au rămas. În locul 
punerii în executare a deciziilor magistraților, profesorii au primit o grilă de eșalonare și promisiunea unui 5% anul acesta, a 
10% anul viitor și a 25 până la 35% în următorii trei ani. Concret, dacă se respectă graficul, abia în 2026 își vor primi 
drepturile.  

Ar fi fost, poate, de înțeles dacă nu existau bani și ar fi trebuit să facă, alături de alte categorii profesionale, sacrificii 
salariale. Dar perioada în care drepturile le-au fost ignorate este una dintre cele mai bune, la nivelul întregii țări. 

România a fost printre fruntașele Europei la creștere economică, cu 7,1% în 2017, 4,4% în 2018 și 4,1% în 2019. În 
ultimii șase ani a avut un minus de 3,9% doar în 2020, din cauza pandemiei, urcând apoi din nou la plus 5,9% în 2021 și o 
estimare de 5,8% pentru anul acesta. 

Mai mult, previziunile economice de toamnă ale Comisiei Europene pentru România sunt pozitive, deși criza mondială 
lovește pe mai multe fronturi. Ne așteptăm la 1,8% creștere economică în 2023 și 2,2% în 2024. 

Concluzia: bani sunt. Cu toate acestea, profesorii așteaptă de cinci ani să primească ce li se cuvine. Vorbim de 
„România educată” drept unul dintre cele mai importante proiecte naționale, dar nu-i plătim pe cei direct implicați. Nu mai 
vorbesc de faptul că ar trebui să existe măcar o corelare cu rata inflației dacă nu chiar o dobândă pentru banii pe care statul îi ia 
cu „împrumut” forțat. 

Revin la concluzie: bani sunt, o dovedesc performanțele economice din ultimii ani. Invit atunci reprezentanții 
Ministerului de Finanțe să găsească o modalitate să-și și achite integral și rapid. În condițiile în care media salarială din 
educație este sub cea națională, fiecare leu este extrem de important pentru această categorie profesională. Și e important să 
primească acum ce li se cuvine, când vremurile sunt grele și toate s-au scumpit, nu peste câțiva ani când le vor intra în conturi 
niște zerouri mâncate de inflație.        Deputat 

Mulțumesc!        Atanasiu Onuț Valeriu 
*** 
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Premisele economice ale României ne dau motive de optimism 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Chiar dacă, la nivelul percepției colective, starea economiei noastre pare să înregistreze un recul, așa cum se întâmplă în 

toate țările lumii, datele macroeconomice arată o situație ce poate fi considerată optimistă. Economia românească performează 
mult mai bine decât cele ale statelor din regiunea noastră. Creșterea anualizată a PIB-ului României a fost de +4,7% (serie 
ajustată sezonier, mai apropiată de realitatea din teren). Privind strict la evoluția trimestrială, România a înregistrat în 
trimestrul al treilea o creștere de 1,3%, în timp ce economia Ungariei a crescut cu 0,4%, iar cea a Bulgariei cu 0,6%. Aceste 
ultime valori ne indică o evoluție de două și chiar de trei ori mai bună decât a vecinilor noștri din UE. Deficitul bugetului 
scade de la 5,84 la sută la 5,74 la sută. Rectificarea vine într-un moment în care rezultatele politicilor guvernului condus de 
premierul liberal Nicolae Ciucă se văd în statisticile oficiale. Rectificarea este pozitivă, are în vedere o creștere a veniturilor 
bugetului general consolidat cu 500 milioane lei și asigură toate sumele necesare pentru plata drepturilor salariale și a celor din 
sfera asistenței sociale, precum și pentru buna funcționare a tuturor instituțiilor publice, până la sfârșitul anului. Totodată, s-a 
decis crearea cadrului legal pentru creșterea gradului de îndatorare a Primăriei Capitalei, pentru a permite plata serviciilor de 
transport, distribuție și furnizarea energiei termice pentru populație în sistem centralizat. Guvernul va continua procesul de 
elaborare a proiectului de buget pentru anul viitor, astfel încât aprobarea acestuia de către Parlament să poată avea loc în prima 
jumătate a lunii decembrie. Ne menținem însă prudența pentru că economia României este influențată de mersul economiei 
mondiale.  De aceea avem nevoie în continuare de echilibru și decizii prin care să continuăm să sprijinim investiţiile, pentru că 
acestea asigură dezvoltarea României. Partidul Național Liberal se va asigura că resursele financiare ale țării sunt administrate 
responsabil și în interesul cetățeanului român. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
Pensiile românilor și alocațiile copiilor, majorate de Guvernul Nicolae Ciucă 

 

Coaliția de guvernare a adoptat o serie de decizii extrem de importante pentru viitorul apropiat al românilor, ce vor fi 
aplicate de către Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă. Prima dintre acestea este majorarea punctului de pensie 
cu 12,5%, pentru pensiile de contributivitate. În urma creșterii, care va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023, 
valoarea punctului de pensie va fi de 1.784 de lei. 

Vârstnicii cu pensii mici vor fi sprijiniți, de asemenea, de către Executiv, prin acordarea unor bonificații financiare. 
Astfel, cei care au pensii sub 1.500 lei vor primi un ajutor de 1.000 de lei, cei care au între 1.501 și 2.000 lei vor beneficia de 
800 de lei, iar cei cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor fi recompensați cu 600 de lei. Aceste sume se vor acorda 
semestrial pe parcursul anului viitor, în două tranșe. 

O altă decizie se referă, punctual, la seniorii noștri cu pensii mai mici de 1.700 de lei, care vor primi și anul viitor 
voucherele sociale de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului. 

Pentru a susține populația să treacă cu bine de această iarnă din punctul de vedere al cheltuielilor la utilități, Guvernul 
Nicolae Ciucă a hotărât ca pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani şi cu pensii mai mici de 2.000 de lei să primească un 
stimulent  de 1.400 de lei, pentru plata facturilor la energia electrică. Banii vor fi acordați în două tranșe, respectiv în această 
iarnă și în cea viitoare, urmând a fi folosiți exclusiv pentru acoperirea facturilor la energie. 

Reamintesc, în acest context, că PNL a mai majorat și anterior pensiile românilor, cu 14% în pandemie și, ulterior, cu 
alte zece procente. 

PNL și coaliția de guvernare nu au uitat nici de veteranii și văduvele de război, decizându-se ca indemnizațiile acestora 
să fie actualizate cu rata inflației, raportată începând cu anul 2018. Acest fapt va reprezenta o creștere totală de aproximativ 30 
de procente. 

Nu în ultimul rând, s-a ajuns la un acord cu privire la actualizarea cu rata inflației și a alocațiilor de stat pentru copii, iar 
persoanele cu handicap vor primi cea de-a 13-a indemnizație, sumă ce le va completa veniturile. 

La modul general, creșterile totale agreate de Guvernul Nicolae Ciucă, sunt de 15,8%, fapt ce va garanta românilor că 
nu vor ajunge în situații delicate din punct de vedere financiar și vor acoperi rata prezentă a inflației, precum și creșterile 
prețurilor. 

PNL a fost dintotdeauna adeptul măsurilor de susținere a românilor, mai ales în această perioadă dificilă, cu crize 
continue la nivel mondial.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34 - 2022  
Săptămâna 21 - 25 noiembrie 2022  

 

 

66 
 

Sunt convinsă că măsurile ce vizează aceste categorii ale populației sunt binevenite pentru toți beneficiarii, mai ales 
pentru pensionari, ce vor avea astfel posibilitatea de a-și ușura traiul zilnic și a face față cheltuielilor sporite din prezent. 

 
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

PNL luptă pentru prosperitatea viitoare prin investiții prezente, nu pentru consumul prezent prin datorii viitoare 
 
Trăim o perioadă marcată de numeroase dificultăți economice. Știu, auzim aceasta atât de frecvent încât a devenit 

aproape un clișeu. Și, ca orice clișeu, după ce ne-am obișnuit prea mult cu el, avem tendința să nu îl mai vedem și să nu îl mai 
auzim. Desigur, am trăit și momente mai dificile. Am trecut, împreună, prin ani în care tranziția părea nesfârșită. Probabil și 
astăzi unora dintre noi acest cuvânt le provoacă amintiri dureroase. Și pe bună dreptate! Și când spun asta mă alătur celor, atât 
de mulți, care înțeleg sentimentul din proprie experiență. Însă am depășit tranziția. Am depășit-o mai greu decât ar fi trebuit și 
mai greu decât s-ar fi putut, pentru că multe dintre măsurile adoptate atunci au fost greșite atât în forma, cât și în esența lor. 
Dar am depășit-o. Și am depășit-o atunci când am început să așezăm economia pe baze sănătoase, nu mai repede. 

Am trăit, împreună, criza dintre anii 2008-2012, poate cea mai puternică pe care actualele generații care înnobilează 
planeta cu prezența lor au experimentat-o vreodată. Și această criză a venit tocmai când am crezut că eforturile noastre au dat 
roade și am început să trăim pe propria piele prosperitatea promisă odinioară. Din păcate, și această perioadă a fost marcată de 
dificultăți pe care dacă am fi luat alte decizii, nu le-am fi trăit. Ne-am făcut singuri sarcina revenirii mai grea și am suferit așa 
cum am fi putut să nu suferim. Însă am depășit criza! Și am ieșit din ea mai înțelepți. Am văzut ce înseamnă atât nesăbuința, 
cât și prudența. Am văzut unde i-a dus pe alții lejeritatea economică nepermisă din exemplul Greciei și am înțeles că nu trebuie 
să ajungem niciodată așa. 

Pentru actuala situație nu putem învinui, însă, nici economia noastră, nici pe cea a sistemului. Nu este nici rezultatul 
unor decizii greșite, nici a unor șocuri. Este rezultatul unor acțiuni deliberate, și, de aceea, cu atât mai criminale. Este rezultatul 
acțiunilor unui regim care, din păcate, s-a priceput să ne aducă într-o dependență vinovată (pentru că orice dependență are 
nevoie de cel puțin două părți) de acțiunile sale, pentru ca apoi să folosească această dependență pentru a-și putea urmări 
propriile interese maligne, interesele unui cerc de scelerați. Un cerc de scelerați care a ridicat artificial prețurile gazului și 
petrolului exportat către Europa numai pentru a-și putea asigura suficiente rezerve valutare pentru războiul pe care îl plănuia. 
Așadar, vina pentru actuala criză nu ne aparține, dar vina pentru eventualele măsuri greșite pe care le-am putea adopta ne-ar 
aparține. Auzim din ce în ce mai des ideea conform căreia este nevoie, din nou, de bani aruncați în consum, de parcă acest 
consum ar putea genera prosperitate doar de la sine. Banii aruncați în consum trebuie să provină, însă, de undeva, și nu pot 
proveni decât fie din diminuarea investițiilor, fie din împrumuturi. Iar dacă banii aruncați în consum nu produc efectul scontat, 
cei care vom plăti acele împrumuturi vom fi tot noi. Și poate, mai mult decât noi, copiii noștri și copiii copiilor noștri! 

 De aceea noi, reprezentanții Partidului Național Liberal, credem în prosperitate, dar în prosperitate pe baze sănătoase. 
Credem că înainte de consum avem nevoie de investiții. Investiții care să dea rezultate în viitor și care, astfel, să returneze 
singure la buget banii utilizați, nu să mute problema de pe umerii noștri actuali pe aceiași umeri, dar din viitor. Credem în 
atragerea de investiții străine. Credem în dezvoltarea antreprenorialului românesc. Credem în autostrăzi și căi ferate. Credem 
în infrastructură digitală și în inovație tehnologică. Credem în întoarcerea acasă a românilor plecați în străinătate. Credem în 
dezvoltare pe baze sănătoase. Credem în ziua de mâine și ne vom lupta pentru ea! 

 

Deputat 
Cătălina Ciofu 

*** 
Părinții trebuie susținuți financiar pentru cheltuielile pe care le ocazionează educația copiilor! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Deși Constituția României consacră ferm gratuitatea accesului fiecărui copil la învățătură, cu toții cunoaștem că efortul 

financiar al familiilor din care provin copiii rămâne, în continuare, destul de consistent. Așa se explică, în cele mai multe dintre 
cazuri, abandonul școlar timpuriu în special în rândul copiilor din mediul rural care locuiesc departe de școală, pentru că 
familiile lor nu au suficiente resurse financiare cu ajutorul cărora să îi sprijine.  
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Am fi nedrepți să nu recunoaștem că, cel puțin în ultimii trei ani, s-au făcut eforturi importante pentru reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii școlare, pentru majorarea burselor școlare și sociale, pentru achiziția de echipamente electronice 
sau pentru microbuzele destinate transportului școlar al micuților. Cu toate acestea, părinții sunt nevoiți să cheltuiască sume 
consistente pentru educația copiilor, dacă vor ca aceștia să beneficieze de educație extra-școlară, să participe la concursuri 
școlare, să își consolideze cunoștințele pentru evaluarea națională sau bacalaureat, să studieze limbi străine sau să facă sport. 

Stimați colegi, Vă anunț pe această cale că am demarat deja evaluările pentru modificarea legislației fiscale, astfel încât, 
părinții care suportă din bugetul familiei cheltuieli pentru educația extra-școlară a propriilor copii să poată beneficia de 
deducerea sumelor cheltuite din impozitul datorat pentru veniturile salariale sau pentru veniturile obținute din activități 
independente, foarte probabil în limita plafoanelor care se acordă astăzi pentru cei care încheie o asigurare privată de sănătate 
sau contribuie la un fond facultativ de pensii sau poate chiar mai mult. Nu voi accepta să aud că asta înseamnă o cheltuială 
bugetară suplimentară, pentru că banii care merg în educația copiilor reprezintă cea mai bună investiție posibilă.  

Am convingerea că acest proiect va strânge în jurul său cât mai mulți susținători din rândul deputaților și al senatorilor, 
deoarece, orice sprijin pentru educația tinerilor este o investiție importantă în viitorul României.  

Vă mulțumesc,          Deputat 
Dumitru Rujan 

*** 
Statul român continuă demersurile pentru aderarea la Zona Schengen 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Aderarea României la Spațiul Schengen reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de țară la momentul actual. 

Alături de aderarea la Zona Euro (obligație legală a statului român) și de cea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică, obiectivele economice și politice ale țării noastre sunt strâns legate de accederea în Zona Schengen. De foarte 
mulți ani România îndeplinește criteriile tehnice pentru a fi parte cu drepturi depline în acest sistem, solicitările Parlamentului 
European și ale Comisiei Europene din ultima perioadă fiind concludente în această chestiune. Cu toate acestea, unele state au 
rezerve în ceea ce privește perspectiva aceasta. Tocmai de aceea, statul român a oferit mereu toată deschiderea pentru a 
clarifica orice aspect, nelămurire sau critică privind criteriile necesar a fi îndeplinite pentru aderarea la Zona Schengen.  

România a exprimat întreaga disponibilitate de a primi experți olandezi, ținând cont de declarațiile premierului olandez 
Mark Rutte și de adoptarea moțiunii Parlamentului olandez, prin care se arăta că sunt așteptate elemente suplimentare care să 
constate progresele în domeniile de interes pentru Olanda. În acest context, în strânsă coordonare cu Comisia Europeană, care 
a manifestat deschidere deplină pentru susținerea demersurilor României, o echipă mixtă de experți, formată din reprezentanți 
ai Comisiei Europene și ai unor state membre (printre care și Olanda) au efectuat o vizită complementară celei din 9-11 
octombrie.  

Îndeplinirea acestui obiectiv înseamnă eliminarea cozilor interminabile și a timpilor de așteptare de la granițe, atât 
pentru cetățeni, cât și pentru transportatori, dar și proceduri mult simplificate la frontiera aeriană pentru zborurile către și 
dinspre destinații din Spațiul Schengen. Suntem optimiști în privința îndeplinirii obiectivului aderării României la spațiul de 
liberă circulație, dar în același timp rămânem prudenți în evaluări și așteptări. Continuăm toate demersurile necesare, inclusiv 
clarificarea oricăror elemente suplimentare, pentru a depăși orice impas de natură politică în calea interesului nostru național 
de a adera la Spațiul Schengen. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
PNL – principala forță modernizatoare a României 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Partidul Național Liberal și premierul Nicolae Ionel Ciucă au reușit să își impună voința, iar pensiile vor crește, în 

realitate, de la 1 ianuarie 2023, cu un procent de 15,8%, ceea ce îi apără pe pensionari de efectele inflației. În ședința coaliției 
s-a decis continuarea acordării unui sprijin țintit pentru pensionarii cu pensii mici, astfel: 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 
de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele 
acestea vor fi împărțite în două tranșe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 2023.  De asemenea, persoanele care 
au pensii mai mici de 1.700 de lei vor primi și anul viitor voucherele sociale de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul 
anului. Va fi acordat un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani 
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şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei. Această sumă va fi împărțită în două tranșe pentru a acoperi cheltuielile din iarna 
aceasta și din iarna viitoare. Reamintesc faptul că Partidul Național Liberal a crescut pensiile românilor cu 14% în plină 
pandemie și apoi cu alte 10 procente. La fel și alocațiile pentru copii. 

 PNL este principala formațiune politică care pune lucrurile în mișcare în această țară. Nu am cedat nici un centimetru 
la procentul alocat investițiilor din PIB, și am demarat cel mai ambițios program național de investiții “Anghel Saligny”, o 
marcă 100% a PNL, care va reprezenta a doua modernizare a României! Avem foarte multe proiecte și idei pe care le-am 
concretizat sau le vom demara în perioada următoare. Ne propunem o singură autorizație de construire pe perioada de 
implementare a proiectelor de investiții finanțate prin programe ca “Anghel Saligny” sau PNRR. Ne propunem o Românie 
verde, astfel încât în toate proiectele de investiții să avem iluminat inteligent, păduri forestiere, panouri foto-voltaice, sens în 
care am depus un amendament în Parlament prin care primăriile pot acorda, în măsura în care decid acest lucru, facilități 
fiscale, constând în scutiri sau reduceri de impozite, pentru cetățenii care își montează panouri foto-voltaice pe case sau care 
montează și utilizează fose septice. De asemenea, am depus un proiect de lege prin care introducem obligativitatea 
componentei verde în procedura de contractare a investițiilor pe apă, drum, canal, școli, spitale și alte lucrări de interes public. 
PNL a fost, este și va fi principala forță modernizatoare a României! 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Cum ar putea fi nostalgici după comunism tinerii din ziua de azi? 

 

Un sondaj recent de opinie ar trebui să ne dea foarte mult de gândit tuturor, mai ales să vine din partea INSCOP, un 
institut serios de cercetare. Acesta relevă că peste 50% dintre români cred că era mai bine pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. 
Tot ei sunt de părere că situația din țară este mai rea decât în 1989. 

M-am întrebat foarte serios cum ar putea face această comparație între azi și acum trei decenii mai bine de jumătate din 
populația actuală a țării, în condițiile în care mulți dintre cei care au răspuns nici măcar nu erau născuți în 1990. Ba, unii s-au 
născut chiar și în anul 2000 și mai târziu. Cum ar putea fi nostalgici după comunism niște generații care s-au născut cu 
telefonul inteligent în mână și care au prins mai mult filmulețe pe Tik Tok decât programele de două ore de la televiziunea 
ceaușistă, cu cântece și poezii închinate Marelui Cârmaci? 

Am convingerea că asistăm la un moment de derută socială și că ne jucăm periculos de tare cu anumiți termeni sau 
epoci. Trecutul nostru este important. Îl putem regreta, idealiza sau contesta. Dar, pentru a merge mai departe, ca națiune, 
avem nevoie să fim cu toții de acord asupra câtorva aspecte esențiale. Iar unul dintre acestea ține de progresul pe care îl aceste 
trei decenii de libertate, imperfecte și cu mari provocări, l-am reușit cu toții, împreună. Cum am putea compara întunericul și 
frigul din anii de dinainte de 1989 cu zilele noastre? 

Sunt conștient de nostalgia unora dintre bunici sau părinți pentru locurile de muncă sau apartamentele primite „prin 
repartiție“, numai că eu știu că aceștia au, mai degrabă, nostalgia tinereții lor, a unor vremuri în care erau în putere și când 
lumea părea a lor. S-au trezit după 1990 prinși într-un malaxor al unor vremuri care, adeseori, le-au fost potrivnice. Dar 
tinerele generații? Ele după ce ar putea fi nostalgice?  

Oamenii născuți deja în libertate și cu toate avantajele care derivă din viața într-o societate deschisă, europeană nu pot 
face comparația cu ceva ce nu au trăit nici o clipă. Putem avea orice opinie astăzi, desigur, după cum și eu, la rândul meu, pot 
să argumentez de ce nu sunt de acord cu aceasta. 

Traversăm o perioadă dificilă, cu crize de tot felul, dar în nici o clipă nu se poate pune semnul de egalitate între 
societatea românească de azi și nivelul de trai de azi cu anii ceaușismului. Nu există nici un termen de comparație, nici 
economic, nici politic, nici cultural. Voi da un singur exemplu pentru cei mai tineri: dacă înainte de 1989 ai fi fost de părere că 
în România era mai bine înainte de instaurarea dictaturii comuniste, ai fi fost arestat, interogat, și ai fi fost privat, alături de 
familia ta, de toate cele necesare unui trai decent. Nu ți-ar mai fi oferit nici Partidul loc de muncă și nici apartament. Ai fi fost 
un paria la marginea societății socialiste multilateral dezvoltate. Și nici măcar n-ar fi fost nevoie ca asta să se întâmple să te fi 
exprimat tu în piața publică, ci avea grijă vreun prieten de-o viață să te toarne la Securitate.  

Dacă românii sunt dezamăgiți de politicile unui Guvern, îl pot schimba azi democratic, la vot, cu altul. Pot protesta, pot 
presa oamenii politici să le asculte opinia. Societatea civilă a intervenit în mod decisiv în ultimii ani în arena deciziilor politice, 
cel mai recent prin protestele masive la adresa Ordonanței 13.  
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Astăzi suntem membri UE, și asta ne dă dreptul la liberă circulație pe întreg continentul european, precum și dreptul la 
muncă. Ca membri NATO, avem cea mai puternică umbrelă de securitate din istoria țării noastre, și vedem cât de mult 
contează acum, cu războiul la granițele noastre. 

Himera lui „era mai bine înainte de 1989“ nu are nici un fundament și este adesea adusă în discuție de oameni care 
habar nu au ce am trăit noi în acele vremuri. Am încredere că noile generații nu vor duce mai departe această păguboasă 
nostalgie după un trecut negru. Nu ne putem nega anii tinereții și frumusețea acestora. Dar nici nu putem idealiza un regim 
criminal. 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
Tânăra generaţie trebuie să cunoască adevărata istorie a românilor 

 

La 33 de ani de la Revoluția română, a venit cu adevărat momentul să renunţăm definitiv la mentalitatea comunistă în 
ceea ce privește educația copiilor noștri. În calitate de deputat și cadru didactic, consider că este nevoie să completăm 
programa şcolară şi să schimbăm percepţia, deseori eronată, despre anumite evenimente petrecute în timp. Avem nevoie de 
modificări de esenţă, astfel încât tânăra generaţie să cunoască adevărata istorie a românilor, dar şi pe acei oameni pe nedrept 
uitaţi, care merită să-şi găsească un loc binemeritat în manualele de profil. 

Încă există, din păcate, numeroase documente, fapte şi mărturii necunoscute sau, mai mult, interzise în vremea dictaturii 
comuniste, care au rămas la stadiul de enigmă pentru mulţi dintre români. Dacă ar fi salvate şi prezentate publicului larg, sunt 
sigură că ele ar constitui baza unei veritabile istorii reale a românilor, aşa cum nu ne-a fost permis să o cunoaştem şi să o 
învăţăm în ultimii 75 de ani. 

Istoricii ştiu că în cronologia vremurilor sunt evenimente cruciale şi personalităţi marcante ale culturii, vieţii politice și 
militare ignorate cu bună ştiinţă, sau chiar excluse fără drept din istorie! Motivul a fost generat de faptul că „eroii” perioadei 
comuniste, în goana lor propagandistică de a menţine prim-planul societăţii cu idoli închipuiţi, pentru a controla minţile 
românilor, nu puteau permite reprezentarea adevăratelor lecţii de istorie, cu personajele reale şi făuritoare de fapte înălţătoare 
pentru naţiune. Românul comunist în formare nu avea nevoie decât de idei, sloganuri şi teorii pliabile perfect pe doctrină, nu să 
cunoască românii care au schimbat cursul istoriei.  

Între marile nume uitate ale României aș vrea să-l amintesc pe generalul de armată Nicolae Şova, eroul naţional din 
comuna Poduri, alături de alte două personalități uriașe ale istoriei românilor, mareșalii Alexandru Averescu și Constantin 
Prezan. 

Generalul martir Nicolae Şova, de la nașterea căruia s-au împlinit zilele trecute 137 de ani, fiu al Bacăului, a participat 
activ la cele două războaie mondiale, unde a făcut cinste României, Armatei, dar şi locului în care s-a născut, comuna Poduri. 
Ferm şi neplecat, disciplinat, cu cunoştinţe militare şi generale dezvoltate, hotărât, cu curajul opiniei, minuţios în lucrările sale, 
brav şi priceput ofiţer de război, este considerat ca fiind printre marii noştri generali de război, care vor fi înscrişi ca un 
adevărat erou în istoria neamului. 

Nicolae Sova s-a născut pe 9 noiembrie 1885, în comuna Poduri din judeţul Bacău, într-o familie modestă, fiind nevoit 
să muncească pe brânci până la terminarea liceului. În 1911 a absolvit Şcoala de Ofiţeri de Infanterie din Bucureşti şi a fost 
promovat la gradul de sublocotenent. După ce a urmat cursurile Scolii Speciale de Infanterie, a fost avansat la gradul de 
locotenent, participând la cel de-al doilea război balcanic în 1913.  

Remarcabilele succese i-au adus numeroase distincţii militare si în timpul primului război mondial, când a fost avansat 
la gradul de căpitan şi a primit comanda Companiei de mitraliere a Regimentului cu care a obţinut numeroase victorii. Ca şi 
comandant al Scolii de Mitraliere de pe lângă Statul Major al Armatei a 2-a, a dat dovadă de eroism şi a fost decorat cu 
„Steaua României” în grad de cavaler şi cu „Steaua României” clasa a IV-a, cu panglica de Virtute Militară. O altă decoraţie 
pe care a primit-o a fost şi Medalia „Victoria în Marele Război pentru civilizaţie”. A fost ataşat militar al statului român la 
Viena, iar la întoarcerea în ţară a fost avansat la gradul de general de brigadă. A participat la cel de-al doilea război mondial, 
iar pentru meritele deosebite a fost avansat în 1944 la gradul de general de corp de armată, fiind răsplătit printre altele şi cu 
Medalia „Virtutea Maritimă”. 

 A urmat o perioadă grea în viaţa generalului, forţat să se pensioneze în 1945, condamnat apoi la zece ani de închisoare, 
acuzat de crime de război şi totodată fiindu-i confiscată averea. În condiţiile grele din detenţie, generalul s-a îmbolnăvit, iar 
după anularea deciziei nefireşti luată împotriva sa, a fost decorat pentru „merite deosebite în opera de construire a 
socialismului”. Nicolae Şova a fost şi ctitorul bisericii cu hramul „Sf.Gheorge, Sf.Nicolae şi Înălţarea Sfintei Cruci” din Iveşti, 
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judeţul Galaţi, ridicată în memoria eroilor care s-au jertfit pentru eliberarea Basarabiei si Bucovinei de Nord. Generalul Şova s-
a stins din viaţă la 12 martie 1966, la Bucureşti. 

Cred cu tărie că toţi românii trebuie să fie mândri de calitatea de demni urmaşi ai acestor înaintaşi, ofiţeri model ai 
Armatei Române, apreciați pentru excepţionalele lor calităţi de comandanți şi pentru bravura şi dăruirea în luptele purtate.  

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
Administrația liberală chiar este un brand politic național! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Îl felicit pe Lucian Bode pentru că a spus că administrațiile publice locale conduse de liberali reprezintă un adevărat 

brand politic național, un exemplu de bună guvernare locală, de eficiență și de eficacitate, care trebuie multiplicat la nivel 
național. Eu susțin acest lucru de ani buni și, când îmi fundamentez afirmația, mă gândesc la Gheorghe Flutur și la Ion Lungu 
de la Suceava, la Emil Boc și la Alin Tișe de la Cluj, la Ionel Dumitrel de la Alba sau la Ilie Bolojan de la Oradea. Sunt numai 
câteva dintre multele exemple de modele liberale de succes, care au reușit să schimbe puternic la față comunitățile în slujba 
cărora lucrează, care au generat investiții publice consistente și au atras fonduri europene pentru comunitățile lor, au convins 
investitori privați români și străini să realizeze investiții și au adus o creștere semnificativă în standardul de viață al oamenilor.    

Stimați colegi, 
Pomul se cunoaște după roade și omul după fapte, iar aleșii locali ai PNL au confirmat, încă o dată, că omul sfințește 

locul. Chiar dacă traversăm o perioadă deosebit de dificilă, cu prețuri care cresc necontenit, cu provocări în zona energetică și 
alimentară și cu un conflict armat la graniță, administrațiile publice locale din România au cea mai mare fereastră de 
oportunitate pentru a finanța investițiile locale.  

Guvernul condus de Nicolae Ciucă a reușit să aloce, prin Programul Anghel Saligny, zeci de miliarde de lei pentru 
investiții locale, către toate primăriile și către toți aleșii locali care au avut proiecte serioase și utile pentru comunitățile lor. De 
asemenea, prin PNRR, actuala coaliție de guvernare a făcut posibilă realizarea a mii de proiecte de investiții locale, de la 
reabilitări de imobile și până la modernizarea infrastructurii locale și a transportului public. De asemenea, Guvernul Ciucă a 
semnat deja acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană și, în cel mai scurt timp, vor curge oportunitățile de finanțare a 
investițiilor publice și private din fondurile nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2021-2027. În aceste 
condiții, niciun ales local nu mai poate invoca lipsa banilor, atunci când vine vorba despre realizarea unor investiții de bază 
care să crească standardul de viață al românilor. Așadar, cred cu putere că adevărata competiție între partidele politice din 
România trebuie să se dea prin fapte, prin proiecte realizate pentru oameni, prin sporul de bunăstare adus în fiecare gospodărie 
și familie.  

Vă mulțumesc,      Deputat 
Ioan Balan 

*** 
Declarație politică 

 

În negocierile din coaliție, PNL a reușit să impună o creștere de peste 15%. Prin această creștere, adevărații câștigători 
sunt pensionarii, nu PNL sau PSD. Valoarea punctului de pensie va fi 1.784 lei, de la 1 ianuarie, adică o creștere de 12,5%. 
Restul creșterii, până peste 15%, se va acoperi prin plăți suplimentare pentru categoriile cele mai vulnerabile.  

Plățile suplimentare vor fi efectuate în două tranșe semestriale. Astfel, pentru cei cu pensii sub 1.500 lei, se va face o 
plată suplimentară de 1.000 lei,  pentru cei cu pensii între 1.501-2.000 lei se va oferi plată suplimentară de 800 lei, iar pentru 
cei cu pensii între 2.001-3.000 lei se va realiza o plată suplimentară de 600 lei. De asemenea, s-au luat și alte măsuri de 
protecție socială, după cum urmează:  pentru cei cu pensii sub 1.700 lei  se vor acorda vouchere sociale de 250 lei (o dată la 2 
luni, tot anul 2023), pentru cei cu pensii sub 2.000 lei (vârsta peste 60 ani) se va acorda un sprijin de 1.400 lei pentru plata 
facturilor la energie, urmând ca să fie împărțită în două tranșe, pentru iarna aceasta și iarna viitoare. De asemenea,  alocațiile 
de stat pentru copii se actualizează cu rata inflației, pentru persoanele cu dizabilități se va acorda, în plus, a 13-a indemnizație, 
iar Indemnizațiile pentru veteranii și văduvele de război se actualizează cu rata inflației, începând din 2018 (circa +30%).  

Adunând la creșterea curentă și plățile suplimentare, alături de alte ajutoare financiare care vor fi acordate, valoarea 
creșterilor înregistrate de pensiile mici depășește cu mult rata inflației. De exemplu, o persoană cu o pensie de 1.400 lei va mai 
primi în 2023: 1.000 lei (plată suplimentară) + 1.500 lei (6 vouchere sociale a câte 250 lei) + 1.400 lei (ajutor pentru plata 
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facturilor la energie) . Acest lucru înseamnă 3.900 lei în plus. Media lunară este de 325 lei, echivalentul a aproape un sfert în 
plus față de valoarea pensiei. 

În această formulă, impactul bugetar a fost calculat la 17,5 miliarde lei. Aceste plăți suplimentare nu ar fi fost posibile 
fără creșterea economică din ultima perioadă și fără creșterea veniturilor bugetare. 

 Ne bucurăm foarte mult că în timp ce unii vehiculau creșterea pensiilor cu 6% sau 10%, PNL a reușit o creștere a 
punctului de pensie apropiat de rata inflației, așa cum am anunțat și prin vocea premierului și a președintelui Iohannis, 
respectiv de 12,5%.  

Din formula agreată la nivelul Coaliției câștigă pensionarii, nu PNL sau PSD. Este cea mai bună soluție din punct de 
vedere tehnic, deoarece acoperă maximal nevoia de protecție socială. Din soluția agreată câștigă nu doar pensionarii, dar și 
întreaga societate, pentru că mesajul pe care îl transmitem este acela de solidaritate într-un moment dificil pentru toți românii.  

Soluțiile pe care le-am identificat pentru majorarea pensiilor și pentru acordarea ajutoarelor suplimentare nu ar fi fost 
posibile fără creștere economică și fără creșterea veniturilor la buget. Obiectivul imediat pe care îl va susține PNL va fi să 
identificăm măsuri și politici pentru sprijinirea mediului de afaceri. Formula de majorare a pensiilor trebuie să devină un 
model de identificare a soluțiilor bune de guvernare. PNL va rămâne un partid responsabil cu românii și cu guvernarea. 

Deputat 
Leoreanu Laurențiu 

*** 
Partidul Național Liberal va crește veniturilor românilor vulnerabili 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Situația economică dificilă pe care o traversăm în această perioadă îi afectează covârșitor pe cei mai vulnerabili dintre 

noi. Statul român are obligația legală și morală de a lua măsuri pentru a ameliora impactul crizei asupra populației. De aceea, 
Guvernul PNL condus de premierul Nicolae Ciucă a decis creșterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 
ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei. De asemenea, s-au avut în vedere măsuri suplimentare de 
protecție pentru cei cu pensii mici. Va continua acordarea unui sprijin țintit, 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 
de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele vor fi 
împărțite în două tranșe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 2023. Persoanele care au pensii mai mici de 1.700 de 
lei vor primi și anul viitor voucherele sociale de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului.  

Mai mult, va fi acordat un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, pentru pensionarii cu vârsta de peste 
60 de ani şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei. Această sumă va fi împărțită în două tranșe pentru a acoperi cheltuielile 
din iarna aceasta și din iarna viitoare. Alocațiile de stat pentru copii vor fi actualizate cu rata inflației, persoanele cu handicap 
vor primi o a treisprezecea indemnizație, iar indemnizațiile pentru veteranii și văduvele de război vor fi actualizate cu rata 
inflației, începând din 2018, însemnând o creștere totală de aproximativ 30%. Partidul Național Liberal s-a bătut pentru români 
și a reușit să obțină creșterea ajutoarelor pentru persoanele vulnerabile, având speranța că perioada pe care o traversăm se va 
ameliora în timpul cel mai scurt. Măsurile luate săptămâna aceasta reprezintă doar o altă etapă din procesul continuu de căutare 
a unor soluții care să vină în sprijinul românilor, încercați astăzi, la fel ca și alți europeni, de vicisitudinile vremurilor pe care le 
trăim. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
Eficientizarea domeniilor de activitate în România 

Dragi colegi,  
Se vorbește despre scopuri ambițioase la nivel internațional și european. Traversăm o perioadă în care criza umanitară, 

creată în urma deciziei Federației Ruse de a declara război Ucrainei, este dublată de cea energetică, care provoacă panică și 
îngrijorare la nivel global, și criza de mediu, prin care este urgentată reducerea consumului de combustibili fosili pentru a evita 
o deteriorare a mediului înconjurător până în punctul în care, orice linie de acțiune adoptată va fi în zadar. Puteam avea 
impresia că aceste crize sunt disociate întrucât vizează diferite obiecte de referință însă, fiind vorba, per total, de o deteriorare a 
condiției de securitate la nivel global, nu doar Euro-Atlantic, principalii agenți afectați sunt indivizii. De aceea, măsurile 
adoptate, pentru a obține idealul unei de-securitizări a crizelor anterior-menționate, trebuie centrate pe cetăţean.  

Printre măsurile extraordinare inițiate pentru a reduce amplitudinea nivelului de instabilitate se numără „exploatarea” 
fondurilor acordate prin PNRR. Un astfel de mecanism se dovedește esențial în special în aceste contexte și vedem cum 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34 - 2022  
Săptămâna 21 - 25 noiembrie 2022  

 

 

72 
 

autoritățile române compun programe pentru a putea accesa sumele disponibile și a le redirecționa către eficientizarea 
domeniilor-cheie pentru dezvoltarea României.  Ministerul Dezvoltării a emis un comunicat de presă prin care anunță 
semnarea a 437 de contracte, cu o valoare totală de 5.262.797.951,55 lei, pentru componentele C5 – Valul Renovării, C10 – 
Fondul Local și C15 – Educație din PNRR. Pentru Valul Renovării, cele 178 de contracte au o valoare totală de 3,29 miliarde 
de lei și vizează lucrări de eficientizare energetică, dar și asigurarea siguranței seismice și la incendiu a blocurilor de locuințe 
și a clădirilor publice. Alte 140 de contracte în valoare de 195 milioane lei (pentru Fondul Local) au fost semnate cu scopul 
realizării unor de sisteme inteligente de management local, stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice, transport electric, 
construirea de locuințe pentru tineri și realizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și planificare urbană. În ceea ce 
privește creșele, o componentă esențială pentru educație, cele 119 contracte vizează ridicarea de noi instituții și eficientizarea 
lor energetică.  

Totodată, a fost aprobat în ședință de Guvern un program de sprijin pentru unităţile administrativ-teritoriale unde 
se află în funcțiune sisteme de alimentare centralizate cu energie termică pe bază de cărbune, păcură sau biomasă, 
bugetul estimat fiind de 250 de milioane de lei. Scopul programului este asigurarea continuităţii serviciului public de 
alimentare cu energie termică în sisteme centralizate în contextul scumpirilor la energie electrică și gaze naturale care au loc la 
nivel internațional. Populaţia, spitalele, unităţile de învăţământ şi celelalte instituţii publice vor beneficia de încălzire în iarna 
care vine. În plus, se va stabili un tratament egal între producătorii de energie termică pe bază de gaze naturale și cei care încă 
utilizează cărbune, păcură sau biomasă, evitarea contextului unei discrimininări fiind o modalitate dezirabilă în combaterea 
efectelor crizei energetice. 

Unităţilor administrativ-teritoriale li se va deconta până la 50% din suma facturată pentru achiziţia de cărbune, păcură 
sau biomasă (inclusiv TVA), ce se va realiza în perioada octombrie 2022 - martie 2023 de către producătorul de energie 
termică. Alocarea de fonduri se va face în ordinea solicitărilor. Solicitanţilor li se va cere transmiterea (odată cu prima cerere) 
de informaţii privind cantităţile lunare estimate de combustibil utilizat, precum şi valorile estimate aferente acestor cantităţi, 
pentru a asigura finanțarea proporţional cu nevoia lunară de combustibili pentru producerea de energie aferentă perioadei 
octombrie 2022 - martie 2023, mai arată comunicatul de presă.  

Asigurarea rezilienței domeniilor principale de activitate în România constituie modul de respingere a amenințărilor 
non-convenționale ce au fost semnalate în ultimii ani. Vedem că se lucrează intensiv înainte de sfârșitul anului pentru a asigura 
o funcționare cât mai aproape de normalitate a societății, având în vedere contextul instabil cu care ne confruntăm.  

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

De ce să dăm sute de milioane de lei pe despăgubiri, când putem să-i ajutăm pe fermieri să nu aibă pagube? 
 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Salut decizia Guvernului Ciucă prin care se vor acorda despăgubiri fermierilor puternic afectați de seceta din acest an. 

Dacă suntem onești, trebuie să recunoaștem că Guvernul Ciucă repară ceea ce au stricat alții. Altfel spus, prin despăgubiri, 
Guvernul ajută financiar fermierii afectați de lipsa infrastructurii principale și secundare de irigații, de lipsa apei la capătul 
tarlalei, de seceta care, în ultimii 3 ani, a devenit o constantă în viața celor care trudesc în sectorul agricol. De ce seceta face 
prăpăd în România? Este o întrebare la care trebuie să răspundă atât gălăgioșii din USR care au compromis investițiile în 
sisteme de irigații prin PNRR, cât și ultimii miniștri ai agriculturii, care n-au mișcat un deget în acest sens. 

Stimați colegi, 
În urmă cu o săptămână, Senatul României a adoptat, fără niciun vot împotrivă, inițiativa legislativă elaborată de mine 

în cursul acestei veri și care vizează  reabilitare și/sau înființarea infrastructurii principale de irigații și a infrastructurii de 
desecare și drenaj, precum și sprijinirea investițiilor în producția și procesarea produselor agricole din România. De asemenea, 
legea prevede și realizarea primului proiect de investiții de mare anvergură pentru Oltenia și anume Canalul Dunăre-Jiu-Olt 
Argeș, precum și sprijin financiar suplimentar pentru IMM-urile din sectorul agro-alimentar. Le mulțumesc în mod sincer 
tuturor senatorilor care au dat acest vot, care este un vot  pentru asigurarea securității alimentare a României.  

Stimați colegi, 
Mă bucur că Guvernul Ciucă a reușit în acest an să sprijine cu toată energia accelerarea ritmului în care se realizează 

investițiile publice. Grație investițiilor din infrastructură, România continuă să înregistreze creștere economică și să depășească 
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provocările economice generate de criza energetică și de războiul de la graniță. Din păcate, ritmul în care avansează investițiile 
în sectorul agricol nu este unul care să ne dea prea multe satisfacții, în condițiile în care timpul trece și fondurile europene 
nerambursabile nu vor sta la dispoziția României pe vecie. Ne dorim cu toții să vedem mai mult dinamism în zona investițiilor 
din agricultură, mai multe măsuri benefice, cu efecte pe termen mediu și lung, precum și investiții durabile și utile, finalizate, 
nu doar începute, care să ne dea siguranța că agricultura românească va reuși să producă mult, de calitate și să fie competitivă 
la nivelul Uniunii Europene.  

Vă mulțumesc,        Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Alături de femei puternice, despre femei puternice, pentru femei puternice 

 
Una dintre cele mai puternice surse de inspirație pentru întreaga mea activitate sunteți voi, femeile care, prin tot ceea ce 

faceți, dovediți că sunteți puternice, sigure, independente și de succes! 
Încă de la primii mei pași în politică, mi-am dorit ca femeile din România nu doar să dovedească faptul că pot și merită 

mai mult, ci și să aibă parte de tot ce merită! 
Știu, însă, cu ce provocări ne confruntăm. Știu pentru că mă lovesc de aceleași dificultăți ca și voi. Ne luptăm, toate, zi 

de zi, acolo unde suntem, cu mentalitățile conservatoare, cu toți cei care consideră că locul femeii nu este alături de ei, pe 
picior de egalitate. 

Însă noi știm că reprezentăm mult mai mult și oricât de greu ne-ar fi, este de datoria noastră să facem tot ce putem 
pentru a schimba aceste idei profund încetățenite, dar le fel de profund eronate.  

Tocmai de aceea, în activitatea mea politică, promovarea drepturilor și rolului femeilor este și va fi mereu pe primul 
plan, iar în cadrul acestei preocupări am luat parte, între 8 și 10 noiembrie 2022, la Summit-ul Anual al Forumului Global al 
Organizației Femeilor Lider Politician (WPL), ) o rețea globală a femeilor politician, a cărei misiune este să crească atât 
numărul, cât și influența femeilor la nivel decizional, organizat de WPL în colaborare cu Parlamentul și Guvernul Islandei în 
capitala acestei țări, Reykjavik. 

Am întâlnit participante din întreaga lume, care arată că femeile pot și vor să se afirme, să conteze, să conducă. Femei-
parlamentar, femei-membri ale guvernelor, femei din corpul profesoral, femei-cercetător, femei-parte a mediului academic în 
general, femei-activiști în societatea civilă și nu numai. 

Experiențele împărtășite, sfaturile și ideile valoroase, le-am raportat mereu la situația noastră de acasă. Experiența 
femeilor oprimate de regimul taliban în cadrul panelului „Afganistan - ascuns și fără speranță”, problemele fără soluții ale 
sistemelor de sănătate din multe țări, marchează la vederea suferințelor și nedreptăților de acolo. Am învățat despre cum au 
reușit alte societăți să confere femeilor locul care li se cuvinte, în cadrul panelului „Acțiuni de împuternicire economică a 
femeilor”. Am realizat, alături de colegele participante, că femeilor le este cel mai greu în zonele de conflict, acum în mod 
specila în Ucraina, având cel mai mult de suferit, dar și cât de important este rolul femeilor în soluționarea conflictelor și câte 
mai avem de făcut pentru femeile prinse în astfel de situații, în cadrul temei „Femeile, pacea și securitatea”. Am constatat cât 
de departe am ajuns împreună, în cadrul discuției despre „Starea egalității de gen la nivel mondial și importanța conducerii 
feminine”și cum comunitățile conduse de femei, fie primar, fie președinte de țară au inregistrat progrese remarcabile în 
evoluția lor. 

Toate acestea contribuie la lecția învațată despre ce și cum putem face pentru voi, surorile, prietenele și colegele mele de 
acasă, întrucât aceasta este misiunea. Toate ideile pe care le-am capătat aici se vor regăsi în susținerea agendei mea politice. 
Toate lecțiile surorilor noastre din alte țări vor servi în cadrul luptei noastre de acasă. Tot ce văd aici voi aplica atunci când voi 
avea ocazia, în numele și pentru binele nostru. Pentru că nivelul de dezvoltare al unei societăți se cunoaște cel mai bine după 
modul în care își tratează femeile! 

Deputat 
Morar Olivia-Diana 

*** 
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Rezolvarea problemei transportului elevilor navetiști, un act de responsabilitate a statului 
 
Un act normativ adoptat în aceste zile rezolvă disfuncționalitățile existente până în prezent în ceea ce privește 

transportul elevilor navetiști. Astfel, intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr. 1/2011, care introduce o sumă forfetară oferită elevilor navetiști, este în măsură de a debloca situația de 
maximă urgență creată din acest punct de vedere în ultima perioadă.  

Documentul propus de Ministerul Educației reprezintă cea mai potrivită soluție pentru asigurarea transportului școlar al 
elevilor navetiști. Actul normativ majorează de patru ori suma ce era alocată până acum deplasării elevilor școlarizați în altă 
localitate decât cea de domiciliu.  

Astfel, va fi asigurată lunar suma de 60 de lei/lună pentru transportul pe o distanţă de până la 3 km, iar pentru cele mai 
mari aceasta se majorează cu 6 lei/lună pentru fiecare kilometru. Spre exemplu, un elev care locuiește la 15 km de școala unde 
este înscris la cursuri va dispune de 132 lei lunar, bani pe care îi va primi în avans. Creșterea este aproape dublă, având în 
vedere faptul că, până acum, elevul respectiv primea suma totală de 66 lei, pentru aceeași distanță. 

Actul normativ mai prevede că în situația în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară, aceasta poate 
fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care 
solicită suplimentarea.  

De asemenea, dacă suma forfetară lunară, majorată cu 100%, nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de 
abonament/pachet de bilete, pe fondul tarifelor excesive practicate în prezent de transportatori, diferența va fi suportată din 
bugetele județene aferente fiecărei localități. 

Totodată, elevilor cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se va asigura decontarea cheltuielilor de 
transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, din bugetul Ministerului Educaţiei. 

Salut rezolvarea acestei probleme spinoase, întrucât se înscrie în respectarea principiului gratuității de care trebuie să 
beneficieze toți elevii din sistemul de învățământ, inclusiv cei care trebuie să se deplaseze de la domiciliu spre școală. 

Apreciez că rolul primordial al unui stat care se respectă este asigurarea dreptului la educație a fiecărui elev, fapt ce va 
contribui esențial atât la creșterea calității din sistem, cât și la diminuarea fenomenului alarmant al abandonului școlar. 

 
Deputat 

Maria Stoian 
*** 

Guvernul Nicolae Ciucă sprijină categoriile puternic afectate de efectele crizelor multiple 
 

Măsurile decise de majorare a pensiilor, a alocațiilor, a drepturilor acordate persoanelor cu handicap, precum și 
majorarea altor categorii de venituri acordate categoriilor care resimt puternic efectele inflației, reprezintă pentru Partidul 
Național Liberal o chestiune de responsabilitate socială. 

Contextul economic complicat pe care îl traversăm, cu crize suprapuse, reclamă măsuri țintite de atenuare a șocului 
inflaționist care erodează puterea de cumpărare a populației. 

Atenția se îndreaptă, cu precădere, către categoriile vulnerabile, în principal pensionari, cei cu venituri mici, copii, 
persoanele cu handicap, veterani de război şi văduvele acestora. 

În această dezbatere legată de cuantumul acestor majorări a contat puterea argumentului și maturitatea politică în 
abordare. Populismul nu are ce căuta în această  analiză, nu când este vorba despre pensii, alocații, venituri ale persoanelor cu 
handicap si ale  veteranilor. 

Președintele PNL, premier în funcție, dl. Nicolae Ciucă a susținut in cadrul acestor discuții, cu cifrele pe masă nevoia 
unor ajustări de venituri pentru a crește gradul de suportabilitate al populației. 

S-a hotârăt ca de la 1 ianuarie 2023, punctul de pensie  va crește cu 12,5%, iar de două ori pe an se acordă ajutoare 
sociale pentru pensionarii cu pensiile mai mici de 3.000 de lei. 

Faptul că se va acorda un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, pentru pensionarii cu vârsta de peste 
60 de ani şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei este tot parte a acestei analize care a reliefat foarte clar că impactul este 
unul greu de suportat pentru acest segment de populație. Suma va fi împărțită în două tranșe pentru a acoperi cheltuielile din 
iarna aceasta și din iarna viitoare. 

Alocațiile de stat pentru copii vor fi și ele actualizate cu rata inflației, persoanele cu handicap vor primi a treisprezecea 
indemnizație, iar indemnizațiile pentru veteranii și văduvele de război vor fi actualizate, după 4 ani, cu rata inflației.  
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Toate aceste măsuri luate de Guvernul Nicolae Ciucă sunt bine cântărite și necesare pentru depășirea acestei perioade, 
fiind o plasă de siguranță pentru toate categoriile beneficiare.  

Nimeni nu trebuie să facă un titlu de glorie din asta, este vorba despre normalitate și solidaritate cu categoriile cele mai 
afectate.Guvernarea asta înseamnă, responsabilitate și grijă pentru oameni. 

Situația actuală ne aduce provocări față de care sistemele publice trebuie să se adapteze rapid. Economia trebuie 
susținută prin investiții pentru a alimenta în continuare bugetul de stat. 

Partidul Național Liberal nu s-a opus nicio clipă acordării acestor drepturi, din contră, iar cei care încearcă să acrediteze 
ideea că acordarea acestor drepturi este apanajul social-democrației se înșală amarnic. 

Doar o economie care produce, poate susține aceste măsuri, iar politica liberală se face cu investiții și economie 
funcțională. De aceea, pentru PNL, motoarele economiei trebuie susținute la maxim, altfel intrăm în spirala deficitelor care vor 
adânci dezechilibrele economice și ne vor destabiliza pe termen mediu si lung.  Sunt convins că vom depăși această perioadă 
cu bine, dar este nevoie de măsură în toate și mult echilibru în actul de guvernare. 

Vă mulțumesc,         
Deputat 

Ştefan-Bucur Stoica 
*** 

Dezvoltarea sportul de masă este un proiect de echipă 
Stimați colegi, 
Vă expun un caz concret și relevant pentru a înțelege cu toții cât este de importantă cooperarea între reprezentanții din 

administrația centrală și autoritățile locale pentru o guvernare eficientă. Din discuțiile cu primarii din Sibiu și cu mai mulți 
conducători ai instituțiilor publice din județ, vă spun clar că delegarea atribuțiilor de la centru trebuie însoțită și de surse de 
finanțare concrete pentru implementare. 

De exemplu, Primăria din Mediaș a solicitat trecerea în proprietatea publică/privată a Municipiului Mediaș și în 
administrarea Consiliului Local Mediaș a Clubului Copiilor și a Clubului Sportiv Școlar. 

Pe plan parlamentar, am făcut mai multe demersuri pentru a face această solicitare a colegilor din Mediaș să găsească un 
răspuns pozitiv din partea Guvernului.  

În ultimii ani, sportul românesc a fost „cenușăreasa tranziției”. Niciodată nu s-au găsit fonduri suficiente pentru a fi 
susținute performanța și sportul de masă.  Să nu uităm că exact cluburile sportive școlare au contribuit la crearea unor talente 
care au făcut istorie, au devenit legende ale sportului românesc, însă foarte mulți tineri au făcut performanță pe banii părinților 
sau cu sprijinul actorilor privați.  

Clubul Sportiv Municipal Mediaș a fost înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Mediaș 95/17/03/2017, activitatea 
sa fiind finanțată din alocații de la bugetul local, dar și alte surse de finanțare: venituri proprii și sponsorizări. Acest club 
sportiv a fost înființat cu scopul de a promova diferite discipline sportive și urmărește dezvoltarea sportului de performanță la 
nivelul municipiului Mediaș, prin selecția continuă a tinerilor talentați, pregătirea acestora și participarea la competiții interne 
și internaționale, precum și prin organizarea de competiții și evenimente sportive. 

Municipiul Mediaș, la fel ca și alte UAT-uri din întreaga țară, susține trecerea în administrarea Consiliului Local, 
respectiv trecerea în proprietatea publică/privată a Municipiului Mediaș a imobilelor aparținând Clubului Copiilor respectiv a 
Clubul Sportiv Școlar, ambele clădiri nefiind exploatate la valoarea și potențialul lor maxim. Banii alocați de la bugetul de stat 
sunt insuficienți pentru a reabilita și moderniza baza materială. Să le dăm oportunitatea să acceseze mai ușor fonduri din alte 
surse de finanțare naționale și internaționale sau europene. 

  Am solicitat reprezentanților Guvernului să analizeze situația celor două clădiri, dar să aloce și resursele financiare 
aferente bunei desfășurări a tuturor activităților. Cele două instituții pot contribui la dezvoltarea sportului local și național. Vă 
mulțumesc! 

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
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Televiziunea publică trebuie să transmită mai multe informații despre românii din afara frontierelor! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Până la apariția primelor informații colectate în cadrul recensământului populației, nu ne rămâne decât să dăm crezare 

evaluărilor aproximative care spun că peste 4,5 milioane de români muncesc și trăiesc în străinătate, majoritatea covârșitoare 
căutând o viață mai bună în statele Uniunii Europene sau în Marea Britanie. Chiar dacă, raportat la populația totală a țării 
noastre, vorbim de aproape un sfert dintre români, informațiile despre viața lor, despre dificultățile pe care le traversează și 
despre motivele care i-ar determina să se întoarcă acasă sunt extrem de puține. Poate că pentru mass media privată aceste 
informații nu sunt de interes și nu produc audiență, aspecte care țin de autonomia și capacitatea de autofinanțare a presei 
private. Însă, îmi este greu să înțeleg de ce posturile publice de radio și de televiziune acordă spații foarte largi unor emisiuni 
irelevante, iar pentru românii din diaspora foarte puțin și foarte rar.  

Stimați colegi, 
De ce ar fi nevoie ca la radioul public și la televiziunea publică să avem mai multe informații despre românii din 

diaspora? Pentru că fiecărui român plecat în străinătate îi corespunde în România cel puțin o familie care-i duce grija. Părinți 
care așteaptă vești de la copii, copii care își pun întrebări despre situația părinților, bunici care ar putea să afle mai ușor ce se 
întâmplă în țara în care muncesc nepoții și copiii lor.  

Stimați colegi, 
Am decis să deschid o amplă campanie de evaluare a modificării legislației, astfel încât Societatea Română de 

Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune să rezerve o parte din spaţiul de emisie informațiilor și emisiunilor în 
care să se prezinte și să se analizeze problemele cu care se confruntă românii din afara frontierelor țării. Românii din țară au 
dreptul să afle ce se întâmplă cu frații, surorile, copiii și părinții lor. Acest lucru se poate realiza de către posturile publice de 
radio și televiziune, cu un efort minim, pentru că sunt finanțate din impozitele plătite de noi toți.  

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărățian 
*** 

 
 

 Întrebări 
 

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

Stadiul implementării obiectivului „modificarea legislației privind restituirea proprietăților”  
din Programul de Guvernare 2021-2024 

Stimate domnule ministru, 
Conform punctului 5. Cadastrare sistematică, Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației își propune 

„modificarea legislației privind restituirea proprietăților, cu instituirea unui termen de finalizare. Corelarea acestei legislații cu 
cea din domeniul cadastrului și publicității imobiliare”, această componentă vizând măsurile prin care comisiile locale și 
județene de fond funciar vor accelera și finaliza procesul de retrocedare a proprietăților din România, obiectivul specific fiind 
realizarea modelului digital al terenului (DTM) și al suprafeței (DSM) cu acoperire totală de 50.000 km2, în 8 județe ale 
României. 

De asemenea, este menționat și obiectivul realizării strategiei privind scanarea tramei stradale prin care se dorește 
culegerea datelor privind rețelele edilitare din subteran și de suprafață din 41 de municipii reședință de județ și București. 

Având în vedere aceste aspecte, doresc să vă întreb, domnule ministru, care este stadiul implemetării acestor obiective 
din Programul de Guvernare 2021-2024? 

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

Gabriel-Ioan Avrămescu 
*** 
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Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației 
 

Stadiul implementării obiectivului privind „revigorarea procesului de planificare strategică”  
din Programul de Guvernare 2021-2024 

Stimate domnule ministru, 
Conform Programului de Guvernare 2021-2024, MDLAP își propune revigorarea procesului de planificare strategică și 

definirea priorităților reale guvernamentale sau sectoriale, urmând a fi asigurată și atragerea resurselor financiare necesare. De 
asemenea, se propune implementarea de noi mecanisme centrale pentru managementul priorităților.  

- Având în vedere aceste aspecte, doresc să vă întreb, domnule ministru, care este stadiul elaborării  
și implementării Programului de Guvernare pe obiectivele mai sus menționate? 

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

Deputat 
Gabriel-Ioan Avrămescu 

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

 
Stadiul implementării unor obiective din Programul de Guvernare 2021-2024 privind îmbunătățirea activității 

structurilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități publice centrale 
Stimate domnule ministru, 
În privința componentei „Îmbunătățirea activității structurilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități 

publice centrale”, conform Programului de Guvernare 2021-2024, deoarece multe dintre structurile deconcentrate au 
corespondent în administrația publică locală descentralizată din subordinea consiliilor locale, județene și ale primăriilor, în 
sectoare precum tineret și sport, servicii sociale sau de sănătate, MDLAP se angajează să clarifice, pe baza unei evaluări 
serioase, mecanismele de coordonare și management ale acestora, care să pună activitățile desfășurate într-o paradigmă bazată 
pe performanță și eficacitate. 

- Având în vedere considerentele expuse mai sus, doresc să vă întreb, domnule ministru, care este  
stadiul elaborării acestei evaluări a activității structurilor deconcentrate și care este planul pentru creșterea eficienței lor? 

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

Deputat 
Gabriel-Ioan Avrămescu 

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

Stadiul implementării unor obiective din Programul de Guvernare 2021-2024  
privind dezvoltarea componentei de planificare bugetară în procesul de planificare strategică 

 

Stimate domnule ministru, 
Conform Programului de Guvernare 2021-2024, MDLAP își propune demararea unui proces privind dezvoltarea 

componentei de planificare bugetară în procesul de planificare strategică prin care se va sprijini stabilirea priorităților și 
bugetarea corectă a resurselor necesare. Astfel, va fi garantată predictibilitatea pentru implementarea priorităților de investiții 
și o măsurare mai clară și realistă a indicatorilor asumați. Mai mult, se va stabili un mecanism de coordonare și monitorizare a 
investițiilor publice majore și va fi demarat un proces de clarificare și de stabilire a mandatelor instituțiilor din administrația 
publică centrală. Se vor evita suprapunerile de competențe și vor fi clarificate atribuțiile instituțiilor așa încât acestea să fi 
corespunzătoare segmentului de activitate reglementat 

Având în vedere aceste aspecte, doresc să vă întreb, domnule ministru, care este stadiul elaborării și implementării 
Programului de Guvernare pe obiectivele mai sus menționate? 

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

Deputat 
Gabriel-Ioan Avrămescu 

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

 
Introducerea centralelor de apartament în Programul „Rabla pentru electrocasnice” 

Stimate domnule ministru, 
În spațiul public a apărut informația potrivit căreia ar putea fi promovat un proiect prin care centralele de apartament vor 

putea fi schimbate prin programul „Rabla pentru electrocasnice”. Personal consider că schimbarea centralelor de apartament cu 
unele mai performante, cu ajutorul statului, ar aduce o serie de beneficii.  

În primul rând, centralele mai noi ar însemna un nivel mai ridicat de protecție a mediului. De asemenea, centralele noi 
reduc consumul de energie, ceea ce reprezintă un beneficiu însemnat pentru mediu, dar și pentru români. 

Totuși, domnule ministru, la începutul anului spuneați că centralele individuale de apartament vor fi interzise gradual, 
"nu de azi pe mâine", pentru că sunt multe investiţii deja pornite, aflate în execuţie pe metodele vechi și nu se poate interveni 
retroactiv. De asemenea, spuneați că va exista un proiect de lege pentru interzicerea instalării centralelor termice proprii în 
blocurile care se construiesc acum. 

Domnule ministru, cum ar putea fi influențată introducerea centralelor de apartament în programul „Rabla pentru 
electrocasnice” de această intenție de a interzice gradual centralele individuale de apartament? 

Menționez că doresc răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

George-Cătălin Stângă 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Tranzacţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
Stimate domnule ministru, 
România a fost suspendată la un moment dat de la tranzacţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, 

printr-o decizie a Comitetului de Conformare al Protocolului de la Kyoto. Ţara noastră a fost notificată din cauza 
neconformităţilor identificate la nivelul Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră. Decizia finală a 
Comitetului de Conformare confirma că România nu a asigurat derularea şi dezvoltarea măsurilor menite să asigure 
îndeplinirea adecvata a tuturor activităţilor şi funcţiunilor specifice inventarului naţional şi sistemului naţional pentru 
estimarea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră (GES).  

Vă întreb respectuos: 
1. Care au fost consecinţele suspendării dreptului României de a tranzacţiona certificate de emisii de gaze cu efect de 

seră? 
2. Care sunt sumele pierdute de ţara noastră din cauza acestor disfuncţionalităţi? 
3. În ce mod s-a reglementat situaţia şi care este în prezent statutul României referitor la tranzacţionarea certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Legătura dintre sistemele de rachete anti-grindină și secetă 
Stimate domnule ministru, 
În 2022, au fost achiziționate 17.000 de rachete antigrindină pentru a preveni deteriorarea suplimentară a culturilor 

agricole din cauza căderilor de grindină ce au loc la noi în țară. Tunurile sonice elimină în atmosferă iodură de argint, 
substanță care împiedică formarea particulelor de gheață.  
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Contrar efectului dorit – de protejare a culturilor agricole – mulți fermieri dezaprobă folosirea rachetelor antigrindină în 
contextul în care în România sunt lungi perioade de secetă.  În urmă cu doi ani, fermierii din Prahova și-au manifestat 
nemulțumirea cu privire la acest aspect, susținând faptul că rachetele antigrindină gonesc norii aducători de ploaie și agravează 
astfel seceta. În România sunt, cu aproximație, 100 de puncte de lansare a rachetelor, acoperind o suprafață de 2,5 milioane de 
hectare de teren agricol. Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  

1. În ce alte județe în afară de Prahova a fost semnalată această problemă?  
2. Luați în considerare posibilitatea de a întrerupe utilizarea rachetelor anti-grindină în perioade prelungitede secetă?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

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

Piața muncii duce lipsă de ingineri 
Stimate domnule ministru,  
Anul acesta au fost semnalate anumite neajunsuri pe piața muncii din țara noastră, printre care se numără și lipsa de 

ingineri. Este nevoie de peste 600.000 de ingineri în următorii 10 ani, un deficit surprinzător având în vedere că este unul 
dintre cele mai bine plătite domenii: salariul lunar pentru o persoană care are o experiență de numai câțiva ani ajunge la 2.000- 
3.000 de euro net. 

Am fost martori pe parcursul acestui an la o adâncire a crizei de ingineri, întrucât numărul total al absolvenților în 
domeniu este cu 35% mai mic comparativ cu necesarul pieței. Din acest total, un procent semnificativ de absolvenți aleg să își 
înceapă cariera în străinătate.  

Printre soluțiile menționate se numără atragerea studenților străini pentru a reduce deficitul. În prezent, cei mai mulți 
studenți străini la Universitatea Politehnica din București provin din Europa de Est, iar ulterior, din Asia și Africa.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Considerați eficientă soluția de atragere a studenților străini?  
2. Ce altă abordare credeți că ar facilita soluționarea problemei lipsei de ingineri pe piața muncii din România?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Consumul excesiv de antibiotice 
Stimate domnule ministru,  
Cu ocazia Zilei Europene de Conștientizare a Consumului de Antibiotice, Centrul European pentru Controlul și 

Prevenirea Bolilor (ECDC) a publicat un studiu care arată că România se situează pe primul loc în Europa la consumul de 
antibiotice. Zilnic sunt administrate peste 25 de doze la 1.000 de locuitori, fiind menținut un nivel constant încă de acum 10 
ani. Conform informațiilor apărute în spațiul public, România nu ar fi reușit să adopte măsurile potrivite pentru a reduce 
consumul excesiv și inadecvat al antibioticelor cu toate că a fost înregistrat un progres comparativ cu anul 2015, când este 
marcat vârful acestui fenomen. Belgia a reușit să limiteze consumul de antibiotice de la 25,6 doze zilnice la 1.000 de locuitori 
în 2012 la 17,4 doze la 1.000 de locuitori în 2021, în timp ce Olanda înregistrează un consum de trei ori mai mic ca al 
României. 

Principalul risc al excesului de antibiotice semnalat de către specialiști este creșterea rezistenței bacteriilor, fiind vorba 
de una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică ale continentului.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. În anul 2023, vedeți o îmbunătățire a acestui fenomen?  
2. Cum poate fi diminuat consumul de antibiotice?  

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

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34 - 2022  
Săptămâna 21 - 25 noiembrie 2022  

 

 

80 
 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
 

Probleme pe Drumul Expres Craiova-Pitești 
Stimate domnule ministru, 
Conform declarațiilor din spațiul public, societatea Tirrena Scavi, care realizează tronsonul 1 al Drumului Expres 

Craiova-Piteşti, nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale și, astfel, parcursul lucrărilor a rămas la un procent de 52-53%. 
Societatea are deja două certificate negative, iar dacă situația nu se va îmbunătăți în curând, îl va primi și pe al treilea.  

Tirrena Scavi mai are în responsabilitate și alte lucrări, cum ar fi cele de pe centura Timișoarei și în zona de Nord a 
centurii București, la unele dintre ele mobilizarea fiind ceva mai mare. În trecut, ați sesizat un ritm de lucru insuficient pentru 
îndeplinirea calendarului, dar nu s-au luat măsurile necesare pentru o redresare.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Care este termenul până la care v-ați propus să vedeți schimbări în ritmul de lucru al societății italiene?  
2. Dacă nu se va îmbunătăți situația până la sfârșitul anului, luați în considerare rezilierea contractului?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Precizări cu privire la măsurile adoptate, la nivelul Ministerului Justiției, în perioada  
decembrie 2020 –  septembrie 2021, pentru modernizarea sistemului judiciar al României 

 

Stimate domnule ministru, 
Când România a aderat la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, încă era necesar a fi înfăptuită o serie de reforme în 

domeniul justiției. Comisia Europeană a instituit mecanismul de cooperare și de verificare (MCV), ca un pas intermediar, ca 
un element necesar în vederea bunei funcționări a sistemului judiciar. Din acel moment și până astăzi se pot vedea mai multe 
schimbări, apreciate la nivel european. Pentru buna desfășurare a activității parlamentare, vă rog să îmi răspundeți punctual la 
următoarele întrebări: 

• Ce demersuri au fost făcute, în perioada decembrie 2020 –  septembrie 2021, pentru modernizarea sistemului judiciar 
al României, astfel încât să fie ridicat MCV-ul? 

• Ce acte normative cu impact major au fost adoptate la nivelul ministerului, în vederea îmbunătățirii imaginii 
domeniului justiției în România în perioada decembrie 2020 –  septembrie 2021)? 

• Ce reforme semnificative au fost înfăptuite în perioada menționată?  
Vă solicit un răspuns în scris. 
Vă mulțumesc!          Deputat 
Cu deosebită considerație,       Marian Crușoveanu 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Programele de asistenţă medicală în mediul rural 
Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputat și voluntar al Crucii Roșii Teleorman, vă semnalez deficiențele existente în prezent în ceea ce 

privește asigurarea asistenței medicale primare, îndeosebi în zonele rurale ale țării. De-a lungul ultimilor ani, au existat 
numeroase proiecte finanțate din fonduri europene, pentru Programe de asistenţă medicală în mediu rural, însă acestea au 
trenat nepermis, atât din cauza birocrației, cât și a întârzierilor survenite în analizele dosarelor. În aceste condiții, foarte puține 
astfel de proiecte au devenit realitate, la nivel național. 

Cred că sunteți în asentimentul meu referitor la importanța deosebită ca oamenii din comunitățile rurale să poată avea 
acces la efectuarea unor investigații medicale de calitate, ce au un rol esențial în depistarea preoce a afecțiunilor cu incidență 
ridicată, precum cele cardiovasculare, obezitatea și diabetul, precum și la tratamentul adecvat al acestora.  

În aceste condiţii, vă întreb respectuos: 
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1. Care este deficitul de dispensare și alte unități medicale responsabile de asigurarea serviciilor primare de sănătate, atât 
în România, cât și punctual în județul Teleorman? 

2. Care este stadiul proiectelor privind Programele de asistenţă medicală în mediu rural, atât la nivel național, cât și în 
județul Teleorman? 

3. Câte cereri de înfiinţare de clinici în mediul rural sunt depuse până în prezent în România, defalcate pe judeţe, şi câte 
dintre acestea au fost înfiinţate? 

4. Care sunt direcțiile de acțiune ale Ministerului Sănătății referitoare la asigurarea serviciilor aferente asistenței 
medicale primare? 

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Maria Stoian 

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

Criza lemnelor de foc 
Stimate domnule ministru, 
În pragul iernii, România se confruntă cu o criză acută a lemnelor de foc. Oamenii de rând nu fac faţă scumpirilor din 

ultima perioadă a acestora, precum şi faptului că stocurile scoase la vânzare de stat sunt insuficiente. 
Statisticile indică faptul că aproape jumătate din gospodăriile din România sunt încălzite cu sobe cu lemne, iar preţurile 

pot ajunge iarna la peste 3.000 de lei pentru o singură familie. Această criză a apărut deoarece ROMSILVA nu face faţă 
solicitărilor populaţiei, în condiţiile în care este mai avantajos să vândă către procesatorii de lemn şi producătorii de mobilier. 
Aşa s-a ajuns ca românii, mai ales cei care locuiesc în sudul ţării, să achiziţioneze lemnele de foc necesare încălzirii din 
această iarnă de la vecinii bulgari. 

Nici judeţul Teleorman nu face excepţie de la criza lemnelor de foc, localnicii nereuşind să îşi procure cantităţile 
necesare întregului sezon rece pentru centralele şi sobele din gospodării. Oamenii susţin că sunt puşi pe lista de aşteptare când 
solicită să cumpere lemne de foc, iar aşteptarea durează minim o lună. 

Vă întreb respectuos: 
1. Care este situaţia stocurilor de lemne de foc existente în prezent, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Teleorman? 
2. Care este necesarul populaţiei României pentru această iarnă? 
3. Cum aveţi în vedere să soluţionaţi criza lemnelor de foc? 
4. Ce cantitate va distribui ROMSILVA populaţiei, la nivel naţional şi, specific, în județul Teleorman? 
5. Câte gospodării din România, şi punctual din judeţul Teleorman, utilizează  actualmente lemnul pentru încălzire? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34 - 2022  
Săptămâna 21 - 25 noiembrie 2022  

 

 

82 
 

 Interpelări  
 

 
Adresată: domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale  
De către: Ion-Alin-Dan Ignat, deputat  
Obiect: Impactul supra-impozitării contractelor de muncă cu timp parțial 

 

Stimate domnule ministru, 
În contextul adoptării Ordonanței nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, prin care s-a stabilit faptul că nivelul contribuției de 
asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui 
contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mic decât nivelul contribuției de 
asigurări sociale calculate asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează 
contribuția de asigurări sociale, am rugămintea, stimate domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Câte contracte de muncă cu timp parțial erau active la data de 31 iulie 2022, și câte erau active la data de 1 noiembrie 
2022? 

2. Câte contracte de muncă cu normă întreagă erau active la data de 31 iulie 2022, și câte erau active la data de 1 
noiembrie 2022? 

3. Câte contracte de muncă cu timp parțial au fost desființate în perioada 1 august 2022 – 1 noiembrie 2022? 
4. Câte contracte de muncă cu normă întreagă au fost încheiate în perioada 1 august 2022 – 1 noiembrie 2022? 

Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,      

*** 
 

Adresată: domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transportului și infrastructurii  
Obiectul interpelării: Lucrări DN7 în zona km 246 - 250 

 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule ministru, am avut ocazia să constat, în mai multe dăți și în mai multe perioade ale zilei, faptul că 

lucrările la DN7, în zona km 246-250, nu se execută. În fapt, deși existența șantierului îngreunează semnificativ traficul, 
lucrările nu avansează sau, dacă avansează, avansează într-un ritm foarte lent. Ritmul lent al lucrărilor, care prelungește 
existența șantierului și, deci, îngreunează traficul, reprezintă un aspect pe care autoritățile sunt obligate să îl remedieze, pentru 
a reduce disproporția dintre lucrările executate și problemele cauzate circulației pe drumurile publice de ritmul efectuării 
acestora. În mod normal, aplicarea restricțiilor de trafic ar trebui să reprezinte o măsură excepțională, care să fie impusă de 
faptul că pe un sector de drum se execută în concret lucrări, și ar trebui să se ia pe o durată limitată, durată determinată de 
termenul necesar pentru execuția lucrărilor pe sectorul de drum respectiv (ceea ce înseamnă că dacă pe șantier nu se lucrează, 
nu se impun restricții; iar atunci când sunt aplicate restricții, pe șantier se lucrează în mod continuu pentru a nu prelungi, în 
mod inutil și nenecesar, ambuteiajele). Este o abordare de bun simț, practicată în general la lucrările publice din statele UE. 

În condițiile în care sute de mii de șoferi tranzitează, lunar, Valea Oltului, este de neconceput ca planificarea execuției 
lucrărilor și managementul traficului să fie atât de deficitare, și să fim nevoiți să respectăm niște restricții care, în absența 
execuției lucrărilor și a muncitorilor de pe șantier, sunt pur și simplu nejustificate. În încercarea de a identifica în mod corect 
problema, autoritățile responsabile și soluția, am rugămintea, stimate domnule ministru, să răspundeți următoarelor întrebări: 

1. Ce fel de lucrări se execută pe DN7, în zona km 246-250? 
2. În ce dată a început, în teren, execuția lucrărilor, și care este termenul de finalizare? 
3. Câte zile s-a lucrat, în concret, de la data impunerii restricțiilor de trafic? Termenul asumat pentru finalizare include, 

prin contract, și perioade în care în teren nu se lucrează? De ce este legal și acceptabil din punct de vedere contractual ca, odată 
ce au fost stabilite restricții de trafic, să existe intervale de timp în care pe șantier nu se lucrează?  

4. Cum se stabilesc restricțiile de trafic și dacă, odată cu stabilirea acestora, constructorul are obligația de a lucra în mod 
continuu? 

5. Are CNAIR posibilitatea legală de a pretinde constructorilor să lucreze în ture duble sau chiar triple (inclusiv 
noaptea)? Dacă o are, îmi puteți da câteva exemple în care constructorii au lucrat inclusiv noaptea? 
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6. Există obligația legală ca, la stabilirea graficului și calendarului de lucrări, să participe și reprezentanții poliției? Există 
obligația legală pentru cei care stabilesc aceste lucruri (ingineri, proiectanți, constructori, polițiști), și care decid impunerea de 
restricții în trafic, de a-și face treaba cu respectarea unui principiu al minimei intervenții în derularea normală a traficului 
rutier? Cum se verifică respectarea acestui principiu? 

7. Ce măsuri veți pentru ca impunerea de restricții în trafic să genereze obligația constructorilor de a lucra în mod 
continuu, până la finalizarea lucrărilor? 

8. Cine este constructorul care execută lucrările, și care este costul total al acestora? 
Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație, 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate 
Maghiare din România 

 
 

 Declarații 
Declarație politică 

 
Săptămâna internaţională a ştiinţei şi păcii a fost marcată prima dată în 1986 ca parte a sărbătoririi Anului 

Internaţional al Păcii, ca o iniţiativă neguvernamentală. Ca o recunoaştere a însemnătăţii marcării anuale a acestui eveniment, 
Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia 43/61 din decembrie 1988, care proclamă "Săptămâna internaţională a 
ştiinţei şi păcii", aceasta urmând să aibă loc în fiecare an pe parcursul săptămânii care include data de 11 noiembrie. Adunarea 
Generală a ONU a îndemnat statele membre şi organizaţiile interguvernamentale şi non-guvernamentale să încurajeze 
instituţiile relevante, asociaţiile şi persoanele fizice pentru a sponsoriza evenimente şi activităţi legate de studiul şi diseminarea 
informaţiilor asupra legăturilor dintre progresul în ştiinţă şi tehnologie şi menţinerea păcii şi securităţii.  

Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvoltare are loc în fiecare an la 10 noiembrie, fiind instituită în anul 2001 de 
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) cu scopul de a evidenția rolul esențial al științei în 
societatea noastră prin implicarea tuturor, atât în oportunitățile pe care le oferă știința, cât și în problemele cu care se confruntă 
societatea la momentul actual. Ziua Științei reprezintă oportunitatea de a inspira oamenii să se implice și să învețe cât mai 
multe lucruri despre ea, cu scopul de a contribui la pacea și dezvoltarea mondială. Obiectivele Zilei Mondiale a Științei pentru 
Pace și Dezvoltare sunt: 

• creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la modul în care știința poate contribui deosebit de 
mult la o societate globală mai pașnică și sustenabilă; 

• promovarea și consolidarea solidarității naționale ș internaționale cu privire la domeniul științei între țări, inclusiv 
țările în care există diverse conflicte; 

• consolidarea interesului pentru știință și tehnologie, în special ca instrument ce poate fi utilizat în beneficiul 
societăților; 

• creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice referitor la problemele cu care se confruntă cu care se confruntă 
domeniul științei din toate colțurile lumii. 

Dezvoltarea durabilă reprezintă o paradigmă nouă despre funcţionarea societăţii care pentru a deveni funcţională, 
trebuie să se bazeze pe societăți pașnice, în care să funcționeze instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.  

Dezvoltarea durabilă înseamnă îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor, oferindu-le acestora posibilitatea reală de 
a face alegeri, creând un mediu propice și diseminând cunoștințele, precum și asigurând o mai bună informare. Prin utilizarea 
mai inteligentă a resurselor și o economie modernă care să servească sănătății și bunăstării noastre, putem ajunge să avem o 
viață bună, în limitele planetei noastre.  

Educația, știința, tehnologia, cercetarea și inovarea reprezintă condiții esențiale pentru realizarea unei economii a UE 
durabile, care să îndeplinească și obiectivele de dezvoltare durabilă asumate. 

Educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții sunt indispensabile pentru crearea unei culturi a  durabilității.  
Înțelegând importanța acestor două domenii, obiectivul  UDMR este de a se focusa pe implementarea unei politici 

coerente de inovare care să conducă o redresare durabilă și rezistentă și să accelereze tranziția ecologică. Cercetarea și 
inovarea sunt factori favorizanți pentru sectoarele cheie ale Acordului ecologic european – de la noile surse de energie la 
încălzirea eficientă a clădirilor și crearea de procese industriale circulare, la implementarea transportului durabil și a sistemelor 
de mobilitate și alimentație și apărarea biodiversității ecosistemelor noastre. Cercetarea și inovarea europeană vor conduce 
agenda transformatoare Green Deal, cu 35% din bugetul “Horizon Europe” dedicat activităților legate de climă.  

Comisarul european pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel, în baza responsabilităților 
mandatului său desfășoară o activitate susținută pentru a consolida legătura dintre educație și inovare, pentru a crearea  unui 
adevărat Spațiu european al educației, un Spațiu european de cercetare reînnoit, o educație digitală inovatoare și modernă, care 
să nu lase pe nimeni în urmă – motto-ul Agendei ONU pentru dezvoltare durabilă și un ecosistem stimulant al inovației în care 
creativitatea, inovația și afacerile pot prospera. Considerăm a fi prioritare concentrarea pe inovațiile tehnologice profunde care 
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vizează provocările globale, de la producția nelimitată de energie până la construcții durabile, la agricultura eficientă și 
producția de alimente.  

Suntem siguri că noua Agenda europeană de inovare adoptată în iulie 2022 va crea un adevărat ecosistem paneuropean 
de inovare pentru a se asigura că Europa devine o putere globală pentru inovare, startup-uri și talente. Ne concentrăm pe 
aglomerarea investitorilor privați și pe crearea de rețele de rețele pentru a construi un adevărat ecosistem pan-european de 
inovare. 

Una dintre inițiativele propuse urmărește crearea unei Rețele europene a instituțiilor inovatoare de învățământ superior 
care ar trebui să se unească și să mobilizeze instituțiile de învățământ în implementarea Strategia europeană pentru universități 
și Noua Agendă europeană de inovare, în beneficiul sectorului european al învățământului superior, al inovatorilor, al 
cetățenilor, al tinerilor, al companiilor, al orașelor și al regiunilor. 

În consecință, putem să enunțăm necesitatea focusării pe obiectivele mai sus precizate, obiective pe care Uniunea 
noastră și le asumă și în dimensiunea parlamentară. 

Deputat 
Rozália-Ibolya Biró 

*** 
 

Declarație politică privind eliminarea violenței împotriva femeilor 
 
Pornind de la faptul că violența împotriva femeilor (VIF) include toate actele de violență pe criterii de gen, care 

cauzează sau sunt susceptibile de a cauza prejudicii sau suferințe fizice, sexuale, psihologice sau economice – respectiv 
violența sexuală, violul, mutilarea genitală, căsătoria forțată, avortul forțat, sterilizarea forțată, traficul de persoane în scopul 
exploatării sexuale, urmărirea în scopul hărțuirii, hărțuirea sexuală, femicidul, discursurile de incitare la ură, infracțiunile 
bazate pe sex în forma online (violența cibernetică), partajarea sau manipularea neconsensuală de materiale cu caracter intim, 
urmărirea cibernetică și hărțuirea pe internet, se poate sublinia că violența domestică este o formă de violență împotriva 
femeilor care survine în familie.  

Astăzi, în Uniunea Europeană una din trei femei experimentează violența de gen, una din zece femei suferă de pe urma 
unui abuz sexual și una din douăzeci de femei a fost violată.  VIF este una dintre infracțiunile cele mai răspândite. Și totuși, 
presiunea socială este atât de puternică încât multe dintre victime o acceptă ca pe un fapt de viață inevitabil și se abțin să o 
denunțe. Altele, care găsesc curajul să ceară ajutorul autorităților, sunt uneori refuzate fără a fi luate în serios. Iar altele nu pot 
găsi protecție din cauza slăbiciunilor și lacunelor din cadrul legislativ sau politic al țărilor lor. Fiecare stat are o 
responsabilitate fundamentală care ține de respectarea drepturile omului, de a oferi protecție împotriva violenței. 

Declarația pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, lansată de Adunarea Națiunilor Unite 
în 1993, definește violența împotriva femeilor ca „orice act de violență bazată pe gen care are ca rezultat 
sau poate avea ca rezultat vătămarea sau suferința fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv 
amenințările cu astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă are loc în 
public sau în viața privată”. Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor - 25 
noiembrie, a fost instaurată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite și este marcată în toată lumea prin 
manifestații, campanii de conștientizare și acte de condamnare a diverselor forme de violență asupra 
femeilor.  

Un act semnificativ pentru agenda UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor îl constituie noua Convenție a 
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (cunoscută sub 
denumirea de Convenția de la Istanbul), care a abordat, în mod cuprinzător, violența împotriva femeilor și violența domestică. 
De asemenea, la nivelul UE există mai multe instrumente juridice care prezintă relevanță pentru victimele violenței împotriva 
femeilor și ale violenței domestice. 

România a semnat Convenția de la Istanbul în iunie 2014, și a ratificat-o în anul 2016, Convenția intrând în vigoare în 
septembrie 2016. 

Începând cu anul 2017, am inițiat constituirea unui  Grup multisectorial de lucru pentru monitorizarea implementării 
recomandărilor Convenției de la Istanbul, la nivel național, care reunește parlamentari, reprezentanți ai guvernului, ai 
autorităților locale care au responsabilități în gestionarea acestei problematici, ai ONG-urilor care activează în acest domeniu, 
format de dialog care își propune să armonizeze cadrul legislativ pentru ca normele Convenţiei de la Istanbul să fie puse în 
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practică și să monitorizeze stadiul implementării recomandărilor Convenţiei de la Istanbul şi facilitarea realizării obiectivului 
al cincilea al Agendei 2030. 

Pornind de la faptul că Uniunea Democrată a Maghiarilor din România condamnă și este împotriva oricărei forme de 
violență, Organizația de femei a UDMR a început în 2017 o amplă campanie pentru reducerea și eliminarea violenței 
împotriva femeilor și fetelor, împotriva violenței domestice și împotriva oricărei forme de violență. Campania care se 
derulează și în prezent, are triplul scop: 

- de a asigura instruiri specifice pentru specialiști, psihologi, medici școlari. Astfel, până în prezent, peste 80 
de experți au participat la pregătiri, iar, ulterior, s-au deplasat în unități de învățământ unde, în cadrul orelor de 
dirigenție, au dezvoltat un dialog cu elevii despre fenomenul violenței, despre faptul că nu trebuie să acceptăm, să 
considerăm normal nicio formă a violenței. În multe cazuri se continuă dialogul cu cadrele didactice, respectiv cu 
părinții elevilor. Astfel, se realizează al doilea și al treilea scop al campaniei, și anume: 

- de a lansa un dialog deschis cu privire la existența fenomenului, precum și cu privire la anormalitatea lui, 
conștientizând că orice agresiune, violență încalcă drepturile fundamentale ale omului; 

- de a identifica anumite cazuri de violență, prin dialog și consultări ulterioare individuale; 
- de a oferi sprijin, ajutor, soluții prin consiliere persoanelor afectate de orice formă de violență. Astfel, până 

în prezent, mișcarea inițiată de către Organizația de femei a UDMR, s-a răspândit în 12 județe, în 60 de unități de 
învățământ, însumând peste 10.000 de beneficiari (elevi, profesori și părinți), în intervalul 2017-2021. 

Începând cu 25 noiembrie, în timpul celor 16 zile de activism pentru reducerea și eliminarea violenței împotriva 
femeilor și fetelor, continuă această mișcare în speranța că pentru copiii noștri, ziua de mâine va fi o zi, o perioadă, un viitor pe 
care o vor putea trăi în demnitate, fără violență, în respect reciproc. 

Intrarea în vigoare a Convenției de la Istanbul reprezintă o piatră de hotar pentru protecția drepturilor omului. Ne 
provoacă pe toți să ne asigurăm că viziunea unui viitor fără violență devine o realitate cât mai curând posibil. 

 
Deputat 

Biró Rozália-Ibolya 
*** 

 

 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Incidente rasiste și xenofobe la stadioane 
 
Săptămâna trecută au avut loc două meciuri ale echipei de fotbal Sepsi OSK din municipiul Sfântu Gheorghe - meciul 

cu echipa Dinamo București de marți, 8 noiembrie, care a avut loc pe stadionul Arcul de Triumf din București, respectiv 
meciul cu echipa Petrolul Ploiești, desfășurat vineri, 11 noiembrie la Sfântu Gheorghe pe Sepsi OSK Arena. 

Pe perioada desfășurării meciurilor de fotbal am sesizat un fenomen recurent extrem de grav, care tinde să scape de sub 
control - xenofobia față de minoritatea maghiară din România. Nu este prima oară când comunitatea maghiară este ținta 
atacurilor rasiste și xenofobe, galeriile echipelor adverse au scandat sloganuri de genul „Afară cu ungurii din țară”  sau 
„Moarte bozgorilor” și altele asemănătoare, care au devenit deja un fenomen obișnuit la fiecare meci. 

Domnule ministru,  mi se pare că acest fenomen tinde să scape de sub control, sunt ani de zile de când la diferite 
evenimente sportive, se scandează sloganuri și îndemnuri rasiste și xenofobe. Nu este suficient că aceste atrocități se scandează 
la meciurile din deplasare, dar se întâmplă și la meciurile desfășurate „acasă”, în Secuime. 

 Nu doar așa-zișii suporteri care scandează lozincile rasiste sunt actori în acest joc, ci și cei responsabili cu ordinea 
publică – organele disciplinare, care se fac că nu văd și nu aud nimic și nu-și exercită atribuțiile de serviciu, tolerând asemenea 
derapaje. Suporterii ar trebui să-și susțină echipa, să se concentreze pe joc, nu să „dea afară” minoritățile din țară.  

Există prevederi legale care sancționează și penalizează aceste comportamente: 
Conform Art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul Penal, „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură 

sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită 
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categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori 
apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA, 
considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte, se pedepsește cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani sau cu amendă.” 

Conform art. 15 al Ordonanței nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare 
„Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intră sub incidența legii penale, orice comportament 
manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau națională, ori acel 
comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, 
umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități şi legat de 
apartenența acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de 
convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.” 

Totodată, Regulamentului Disciplinar al Federației Române de Fotbal, prevede la art. 54 prevede sancțiuni și 
penalizări: 

Articolul 54 | Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea 
1. Orice persoană care, în mod public, discriminează sau denigrează pe altcineva într-o manieră jignitoare pe motive 

de rasă, culoare, limbă, religie, sex, origine etnică sau care comite o altă faptă având acest caracter, va fi suspendată pentru 
6 jocuri la toate nivelurile, în cazul jucătorilor, echipei tehnice şi antrenorilor şi 4 luni pentru oficiali. În plus, clubul căruia 
aparține făptuitorul va fi sancționat o penalitate sportivă de la 5.000 la 60.000 de lei, la fiecare nouă abatere de același tip 
penalitatea urmând a fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancționat 
gradual cu programarea jocurilor fără spectatori de la 1 la 4 etape cumulat cu o penalitate sportivă de 60.000 lei. Dacă 
acesta este un oficial asimilat, penalitatea va fi de la 10.000 la 80.000 de lei. Aceeași sancțiune se aplică şi în cazul în care o 
persoană are un comportament xenofob, ofensator sau care hărțuiește o altă persoană pe astfel de motive. 

2. Dacă spectatorii afișează inscripții conținând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/ xenofobe sau se fac 
vinovați de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicțional va aplica o sancțiune de la 5.000 la 70.000 de lei 
clubului pe care l-au susținut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de același tip penalitatea urmând a fi majorată cu 
½ față de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancționat cu măsura programării unui joc fără 
spectatori cumulat cu o penalitate sportivă de 70.000 lei. Dacă spectatorii nu pot fi identificați ca suporteri ai unuia dintre 
cluburi, va fi sancționat clubul gazdă, în mod corespunzător. 

3. Orice spectator care se face vinovat de abaterile arătate la alin. 1 şi 2 de mai sus, va fi sancționat cu interzicerea 
accesului în stadion pentru cel puțin doi ani. 

4. În funcție de circumstanțe, organul disciplinar poate aplica și alte sancțiuni clubului responsabil, cum ar fi: 
interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion de la 2 la 10 jocuri, pierderea jocului prin forfait, scăderea a 2-6 puncte 
sau excluderea din competiție.  

5. Orice formă de propagandă a ideologiilor extremiste este interzisă înainte, în timpul și după jocuri, în caz contrar 
fiind aplicabile sancțiunile prevăzute la alin. 1-2 de mai sus. 

Nu în ultimul rând, legea fundamentală a statului român, Constituția României la art. 4 alin. (2) garantează că 
„România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine 
etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.” 

Întrebare:  Domnule ministru, consider că s-a mers prea departe cu aceste acțiuni rasiste și xenofobe, s-a depășit orice 
limită. Până când se va tolera asemenea comportament din partea așa-zișilor suporteri? Ce trebuie să se mai întâmple ca să 
luați măsuri pentru a preveni alte evenimente nedorite, mai grave? 

Domnule ministru! Când și ce măsuri veți lua ca evenimentele sportive să se poată desfășura în condiții civilizate și de 
fair-play? 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Kulcsar-Terza József-György 

*** 
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Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Procesul de reorganizare a unităților de învățământ 
 

Reorganizarea unităților de învățământ cu personalitate juridică se realizează cu respectarea prevederilor art. 221-224 din 
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 311 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
la inițiativa entităților prevăzute la art. 221 alin. (3) lit. a), b), d), e) şi f) din Legea educației naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru unitățile de învăţământ preuniversitar de stat acreditate, cu personalitate 
juridică, respectiv a celor prevăzute la art. 221 alin. (3) lit. c) şi e) din aceeași lege, pentru unitățile de învățământ particular 
autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate. 

După informațiile mele nu există nici o normă legislativă care să reglementeze în detaliu organizarea unei structuri în 
cadrul unei unități de învățământ. Prin urmare, am rugămintea să ne oferiți un răspuns la următoarele întrebări conform capului 
de tabel de mai jos pentru fiecare situație în parte: 

Care sunt pașii concreți, în ordine cronologică precum și care sunt instituțiile implicate pentru ca o unitate de 
învățământ care funcționează în mai multe locații dintr-o unitate administrativ-teritorială să poată să se organizeze ca 
aceste locații să fie trecute ca și STRUCTURI ale unității de învățământ cu denumiri separate, însă fără personalitate 
juridică? 

Care sunt pașii concreți în ordine cronologică precum și care sunt instituțiile implicate pentru a reorganiza o 
unitate de învățământ prin divizare astfel ca: 

- Într-un caz, dintr-o unitate de învățământ să se organizeze două unități de învățământ; 
- Într-un alt caz, prin divizare parțială și fuziune o structură a unei unități de învățământ să fie absorbită de o 

altă unitate de învățământ. 
 

Nr. crt. INSTITUȚIA ACTIVITATEA TERMENUL 
1.    

 
Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,          Deputat 

Szabó Ödön 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute 
 

Potrivit articolului 9 din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, Anexa nr.I , Capitolul II, sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor 
religioase din România se asigură, în limita prevederilor bugetare anuale de la bugetele locale și de la bugetul de stat. 

Cuantumul contribuției lunare se stabilește prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat și 
nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017. 

Astfel doresc să vă adresez următoarea întrebăre: 
Dacă aveți în vedere mărirea cuantumului contribuției lunare pentru personalul neclerical în anul bugetar 2023?  
Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Dénes Seres 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații 

 
Telemedicina din România între a fi sau a nu fi 

Stimați colegi,  
Deși inițial îmi propusesem ca astăzi să discut despre alte probleme din actualitatea curentă, răspunsul primit la o 

întrebare adresată Ministerului Sănătății, privind implementarea serviciilor medicale prin telemedicină în România, mi-a 
generat o stare de indignare profundă.  

Fără a expune pe larg conținutul și modalitatea de redactare a răspunsului primit de la minister cu depășirea termenului 
legal, am reținut printre alte aspecte faptul că “ (...) Serviciile medicale prin telemedicină pot fi acordate în mod 
nediscriminatoriu oricărei persoane de toți profesioniștii din domeniul sănătății care folosesc tehnologiile informaționale și 
de comunicare, mijloace de comunicare la distanță, pentru schimbul de informații valide pentru diagnosticul, tratamentul și 
prevenirea bolilor și accidentelor, cercetarea și evaluarea medicală, precum și pentru asistența continuă a furnizorilor de 
servicii medicale, toate în interesul promovării sănătății.”  

Totodată, am aflat cu această ocazie că „(…) Ministerul Sănătății manifestă preocupare continuă pentru îmbunătățirea 
gradului de sănătate al populației și pentru acestea, sunt analizate și dezbătute cele mai bune soluții care, implementate în 
societate prin intermediul instituțiilor și autorităților publice, cu concursul nemijlocit al cadrelor medicale, să își producă 
efectele benefice.”  

Totuși, ce nu mi s-a comunicat dragi cetățeni, deși am solicitat expres acest lucru, este: numărul de unități medicale din 
sectorul de stat și privat care asigură servicii medicale prin telemedicină în România și repartizarea acestora la nivelul fiecărui 
județ; care sunt ministerele sau autoritățile de resort care vor trebui să sprijine Ministerul Sănătății în vederea extinderii 
serviciilor de telemedicină și în zonele greu accesibile din țară, care nu beneficiază în prezent de servicii medicale permanente 
și respectiv locul ocupat de România la nivelul Uniunii Europene din punct de vedere al numărului de unități medicale care 
asigură servicii medicale prin telemedicină.  

Nutresc speranța că situația expusă mai sus reprezintă încă o manifestare a disprețului salariaților ministerului condus de 
profesorul Rafila față de modalitatea de exercitare a controlului parlamentar asupra activității Guvernului și nu imposibilitatea 
ministerului de resort de a furniza toate informațiile solicitate, inclusiv cele privind entitățile juridice de stat și private care poat 
acorda servicii medicale prin telemedicină.  

Vă mulțumesc,          Deputat 
Ion – Marian Lazăr 

*** 
 

Titlul declarației: Guvernul PSD-PNL-UDMR este Guvernul Groazei 
 

Într-un an, Guvernul PSD-PNL-UDMR ne-a demonstrat că este Guvernul Groazei.  
Merg la supermarket? Românii se îngrozesc. Prețurile efectiv au explodat la majoritatea alimentelor. Uleiul este cu 

aproape 50% mai scump, cartofii cu 40%, iar laptele cu aproape 30%. Iar acestea sunt doar câteva dintre exemple.  
Vin facturile la curent electric și gaze naturale? Românii se sperie înainte de a le deschide. Pentru electricitate plătesc cu 

27% mai mult decât în 2021, iar pentru gaze naturale cu 40%.  
Se apropie scadența ratei la bancă. Pentru unii dintre români ratele s-au dublat iar salariile au rămas aceleași. 
Acestea sunt efectele unei guvernări haotice.  
Ce a făcut guvernul, într-un an de zile, pentru a ameliora aceste efecte? NIMIC. ZERO BARAT.  
Acum, în prag de iarnă, când au conștientizat că românii nu vor mai tolera dezastrul economic, Guvernul încearcă să 

promită bani populației. Dar nici asta nu fac cum trebuie.  
Promit mărirea pensiilor cu doar 12.5%, deși PNRR le permite să le crească cu 27%. 
Promit majorarea salariului minim până la 3000 lei brut. Asta înseamnă o creștere cu aproape 250 lei în buzunarul 

angajatului. Însă, pentru angajatori înseamnă creșterea cheltuielilor cu salariile și taxe datorate la stat. Pentru unii dintre aceștia 
e posibil să fie nevoie să facă și concedieri.  
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Acestea sunt, în realitate, false măsuri.  
Într-un an de zile, asemenea regimului comunist, Guvernul României s-a concentrat pe ajutorarea „specialilor”, nu a 

populației. 
Pentru prietenii de partid au creat mii de locuri de muncă la stat. Pentru tovarășul lui Klaus Iohannis au „aranjat” o 

licitație prin care statul român a cumpărat 600 de BMW-uri. Pentru a-l apăra pe Nicolae Ciucă, au mers până la amenințarea 
jurnalistei care a demonstrat că teza de doctorat a acestuia este plagiată. 

Concluzia este clară: guvernarea PSD-PNL-UDMR i-a sărăcit pe români!   
 

Deputat 
Alin Apostol 

*** 
 
 

 Întrebare 
 

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

Informații despre Casa Locală de Pensii Publice București, sectorul 2 
 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit informațiilor pe care le-am găsit pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, la nivelul municipiului București 

funcționează Casa de pensii a Municipiului București și Case Locale de Pensii pentru cele 6 sectoare ale orașului. Recent am 
primit o audiență de la un cetățean care reclamă dificultăți în interacțiunea cu Casa Locală de Pensii a sectorului 2 al capitalei.  

Întrucât doresc să vin în sprijinul cetățeanului care m-a contactat, vă rog să ne transmiteți următoarele informații: 
1. Câți angajați își desfășoară activitatea la Casa Locală de Pensii Publice Sector 2, București? 
2. Câți angajați se ocupă de preluarea apelurilor telefonice de la cetățeni în cadrul acestei instituții? 
3. Câte solicitări telefonice primește instituția estimativ, în medie, pe zi, de la cetățeni? 
4. Care este timpul mediu de așteptare pentru primirea unui răspuns? 
5. Care este grila de salarizare pentru angajații Casei Locale de Pensii Publice Sector 2, București? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea deschidere spre colaborare. 
 

Deputat 
Alin-Gabriel Apostol 

*** 




