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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 9.12.2022) 
 

Totalul iniţiativelor legislative      2224
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 318

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 455

      551

– votate      549  
             din care: - înaintate la Senat        33 

                            - în procedura de promulgare   71 

                            - promulgate** 299 

                            - respinse definitiv 146 

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 1664

a) pe ordinea de zi 426

b) la comisii  1214 

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 17

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent            17
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

 
  Cele 549 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      234 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                  din care: 
                                127 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    21 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    86 de proiecte de legi 
                       315 propuneri legislative 
in careern:n care 
 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022  
  0  proiect** În anul 2022 au fost promulgate 336 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 9.12.2022)                                                                                

 
Totalul iniţiativelor legislative      1830

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 318

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 118 

      165

– votate       163  

             din care: - înaintate la Senat       21 

                            - în procedura de promulgare  53 

                            - promulgate*  56 

                            - respinse definitiv  33 

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 1664

a) pe ordinea de zi 426

b) la comisii  1214 

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 17

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 17

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

 
 

  Cele 163 de iniţiative legislative votate privesc: 
                        73 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                      38 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                          6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      29 de proiecte de legi 
                         90 de propuneri legislative 
                             din careern:n carerdonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 336 de legi, dintre care 280 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, 5 și miercuri, 7 decembrie 2022 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 
 

80 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         11
 

14  

   - votate 
 

14

                      - la Senat 
 

  3 

                      - la promulgare 
 

10 

                      - respinse definitive 
 

  1 

 
 

Cele 14 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  
              9 propuneri legislative 
   
        
 
   
 
 

 
 

Ives   
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D. Situația proiectelor de lege adoptate/respinse de Camera Deputaților în 
săptămâna 5 – 9 decembrie 2022 

(ședința din 7 decembrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu) 
 

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

1. Pl-x 146/2022 - Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind  
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea  
unor acte normative  

 

1. PL-x 713/2022 - Lege pentru completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar  
 

2. PL-x 734/2022 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe                                 
 

3. PL-x 601/2021 - Lege pentru modificarea art.13 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității 
arhitectural-ambientale a clădirilor  
 

4. PL-x 564/2022 - Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000  
 

5. PL-x 320/2021 - Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie  

 

6. Pl-x 601/2014 - Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice                       

 

7. PL-x 718/2022 - Lege privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și 
aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative  

 

8. PL-x 651/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2022 privind înființarea unor 
posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii                              

 

9. PL-x 730/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2022 pentru modificarea art.17 
din Ordonanţa Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România  

 
 

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

 

PL-x 612/2022 – Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone 
privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia, la 3 martie 2022  

 
 

III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de Camera Deputaților  
în calitate de Cameră decizională: 

 

PL-x 475/2022 - Proiect de lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap              
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

 
 (situaţie la data de 12 decembrie 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: 
 

2 
0 
4 
5 

Camera 
Deputaţilor:  

22 0 

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

4 
10 
0 

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

0 
0 
4 
4 

Total: 34 0  
 

15 
  

 
19 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 12 decembrie 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 
641/2020 

 
L 

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 

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 

 
 
S  - Respins 

pe 14.10.2020 

Raport  

depus pe 

07.12.2022 

(557/R/2022) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

613/2020 - Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

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. 

CD -  OZ 
Plen IND, 

JUR, APĂR  

și TRSP 

5 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 

măsuri în domeniul inspecţiei economico-

financiare efectuate de Ministerul Finanţelor 

Publice şi pentru completarea unor acte normative. 

(poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată 
pe 17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe data 

de 29.03.2021 

pt. raport 

suplimentar  

 

 
 
 

6 

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 

7 

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 

8 

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 

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 

TDR: 

12.11.2015 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

pt. raport 

comun 

 

9 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din 

Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat 

pe 17.10.2017 

CD -  IND și 
MED 

pt. raport 

comun 

 

TDR: 

09.11.2017 

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 

 

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, 

Modificarea şi completarea Legii nr.134/2019.  

S -  Adoptat 

pe 16.05.2022 

CD -  MUN și 
SĂN 

pt. raport 

TDR: 

25.05.2022 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 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 

comun 

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 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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 

promulgare 

din data de 

26.11.2022 

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 

- Cameră decizională: Senatul 

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

CD - 
Adoptată pe 

31.10.2022 

S - Adoptată 
pe 

21.11.2022 

 

La 

promulgare 

din data de 

30.12.2022 

 

5 
PLx 

450/2022 
Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu privire la 

înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, 

Aderarea României la Convenţia cu privire la înregistrarea 
obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru 

CD -  
Adoptată pe 

La SG din 

data de 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 
L 

680/2022 
 

deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975.  
(poz. I-b-8)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

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.  

31.10.2022 

S  -   
Adoptată pe 

28.11.2022 

 

05.12.2022 

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 

promulgare 

din data de 

26.11.2022 

Sesizare de 

neconstituți
onalitate 

29.11.2022 

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 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată 
pe 

28.09.2022 

CD -  
Adoptată pe 

23.11.2022 

 

La 

promulgare  

din data de 

30.11.2022 

10 PLx Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite  S -   



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

734/2022 
 

L 
693/2022 

 

ordonanţe. (poz. II-37)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Adoptată pe 

21.11.2022 

CD -  
Adoptată pe 

07.12.2022 

11 

PLx 
507/2021 

 
L 

319/2021 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

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

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

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

 
S  - 
Adoptată pe 

18.10.2021 

CD - 
Adoptată pe 

11.10.2022 

Legea nr. 
291/2022 

12 

PLx 
185/2022 

 
L 

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 

13 

PLx 
440/2022 

 
L 

612/2022 
 

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

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

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

CD - 
Adoptată pe 

04.10.2022 

S - Adoptată 
pe 

17.10.2022 

Legea nr. 
303/2022 

14 

PLx 
441/2022 

 
L 

603/2022 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

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

CD - 
Adoptată pe 

27.09.2022 

S -  

Adoptată pe 

17.10.2022 

Legea nr. 
304/2022 

15 

PLx 
442/2022 

 
L 

594/2022 
 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  
Adoptată pe 

20.09.2022 

S - Adoptată 
pe 

17.10.2022 

Legea nr. 
305/2022 

16 PLx Legea laptelui şi a produselor lactate.  Sectorului laptelui şi a produselor lactate, a preparatelor S -  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.  

Adoptată pe 

12.05.2020 

CD -  

Adoptată pe 

19.10.2022 

307/2022 

17 

PLx 
557/2022 

 
L 

481/2022 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. (poz. I-a-6)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, propunându-se 
în principal: introducerea de noi criterii de formare iniţială şi 
de ocupare a posturilor prin concurs pentru toate categoriile 
de funcţii de conducere: manageri, directori executivi şi 
directori executivi adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de 
ambulanţă judeţene şi a Serviciului de 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 

18 

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 

- Cameră decizională: Senatul 

 

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 

19 

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 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  8 decembrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  5 – 8 decembrie 2022  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte, din  care 2 rapoarte 

suplimentare și 1 raport pentru ședințele comune cu Senatul.                           
Comisiile permanente au depus 56 avize. 
Cele 17 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare   14 
♦ rapoarte de respingere    3 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului      8 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative     9 

  Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  
La comisii se află în prezent 1188 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  126 pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  11 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2022.  
 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  1355 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 558 

 rapoarte suplimentare 
73 57 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 19 

TOTAL 721 634 

 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  5 – 8 decembrie 2022 

I. Comisia economică 

 
II. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
320/2022 

Proiect de Lege 

privind 

modificarea şi 

completarea Legii 

nr.220/2008 

pentru stabilirea 

sistemului de 

promovare a 

producerii 

energiei din surse 

regenerabile de 

energie – raport 
comun cu 
Comisia pentru 
industrii și 
Comisia pentru 
mediu 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008, în sensul introducerii, 

în regim de urgenţă, a prevederilor care să reglementeze faptul că, la 

înstrăinarea unei centrale electrice acreditate, transferul de certificate 

verzi aflate în contul producătorului de E-SRE care deţine centrala 

electrică, să nu fie considerat tranzacţie comercială, astfel încât regula 

tranzacţionării certificatului verde o singură dată, între producatorul E-

SRE, în calitate de vânzător şi furnizorul de energie electrică, în 

calitate de cumpărător, să fie respectată. În concret, în situaţia 

neclarificării regimului juridic al certificatelor verzi în astfel de 

tranzacţii, există riscul blocării tranzacţiilor demarate deja, cu impact 

asupra funcţionării acestor centrale electrice şi, implicit, a întregului 

sistem electroenergetic în ansamblul său. Totodată, se urmăreşte 

crearea unui cadru legal pentru punerea în aplicare a unor sentinţe 

judecătoreşti privind scutirea de la plata certificatelor verzi de către 

consumatorii exceptaţi, până la concurenţa sumelor de bani prevăzute 

de aceste hotărâri judecătoreşti, în scopul permiterii ANRE să realizeze 

mecanismele subsecvente de punere în aplicare a acelor sentinţe 

41 parlam. 
6.12.22 

7.12.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 
(458/RS din 

7.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx 
511/2022 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.101/2022 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

pentru suportarea de la bugetul de stat a 

sumelor aferente reducerilor procentuale 

şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru 

abaterile de la conformitatea cu legislaţia din 

domeniul achiziţiilor publice, precum şi a 

altor creanţe bugetare 

Stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare 

pentru suportarea de la bugetul de stat atât 

a sumelor aferente reducerilor procentuale 

şi corecţiilor financiare aplicate pentru 

abaterile de la conformitatea cu legislaţia 

din domeniul achiziţiilor publice, cât şi a 

altor creanţe bugetare 

Guvern 6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(546/R din 

7.12.22) 

2 - 
Raport asupra revocării domnului Bădălău 

Niculae din funcția de consilier de conturi și 

vicepreședinte al Autorității de Audit – 

- - 5.12.22 
Raport comun de 

aprobare  
(19/RC din 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

raport comun cu Comisia similară de la 
Senat 

5.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 166/2022 

Propunere legislativă pentru abrogarea 

alineatului (61) al articolului 42 din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006, precum şi pentru abrogarea 

alineatului (17) al articolului 31 din 

Legea serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare nr.241/2006 – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație 

Abrogarea alin.(61) al art.42 din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi 

abrogarea alin.(17) al art.31 din Legea serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, 

în sensul ca facturile emise pentru serviciile de 

utilităţi publice să nu mai constituie titluri 

executorii 

21 parlam. 23.11.22 

Raport de 
respingere 
(549/R din 

7.12.22) 

2 PLx 
641/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice – raport comun cu 
Comisia pentru transporturi, Comisia 
juridică și Comisia pentru apărare 

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 

Guvern 

20.10.22 

23.11.22 

5.12.22 

 6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(557/R din 

7.12.22) 

3 PLx 
538/2020 

Proiect de Lege privind achiziţionarea 

produselor alimentare din producţie 

autohtonă – raport comun cu Comisia 
pentru agricultură 

Crearea cadrului legal pentru achiziţionarea 

produselor alimentare din producţie autohtonă, în 

scopul susţinerii fermierilor, procesatorilor şi 

producătorilor de alimente din România 

5 parlam. 6.12.22 

Raport de 
respingere 
(558/R din 

7.12.22) 

4 Plx 601/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice – raport comun cu 
Comisia pentru transporturi, Comisi 
juridică 

Modificarea art. 32 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul 

includerii autovehiculelor aparţinând serviciilor 

publice Salvamont şi Salvaspeo în categoria celor 

autorizate să utilizeze semnale speciale de 

avertizare luminoase. 

41 parlam. 

 2.11.22 

23.11.22 

 6.12.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(456/RS1 din 

7.12.22) 



 

                             
          IV.  Comisia pentru transporturi 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
641/2020 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu Comisia 
pentru industrii, Comisi juridică 
și Comisia pentru apărare 

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 

Guvern 

20.10.22 

23.11.22 

5.12.22 

 6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(557/R din 

7.12.22) 

2 Plx 601/2014 
Propunere legislativă pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă 

Modificarea art. 32 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
41 parlam. 

 2.11.22 

23.11.22 
Raport 

suplimentar 

5 PLx 
320/2022 

Proiect de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile 

de energie – raport comun cu Comisia 
economică și Comisia pentru mediu 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008, în 

sensul introducerii, în regim de urgenţă, a 

prevederilor care să reglementeze faptul că, la 

înstrăinarea unei centrale electrice acreditate, 

transferul de certificate verzi aflate în contul 

producătorului de E-SRE care deţine centrala 

electrică, să nu fie considerat tranzacţie 

comercială, astfel încât regula tranzacţionării 

certificatului verde o singură dată, între 

producatorul E-SRE, în calitate de vânzător şi 

furnizorul de energie electrică, în calitate de 

cumpărător, să fie respectată. În concret, în 

situaţia neclarificării regimului juridic al 

certificatelor verzi în astfel de tranzacţii, există 

riscul blocării tranzacţiilor demarate deja, cu 

impact asupra funcţionării acestor centrale 

electrice şi, implicit, a întregului sistem 

electroenergetic în ansamblul său. Totodată, se 

urmăreşte crearea unui cadru legal pentru punerea 

în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti privind 

scutirea de la plata certificatelor verzi de către 

consumatorii exceptaţi, până la concurenţa 

sumelor de bani prevăzute de aceste hotărâri 

judecătoreşti, în scopul permiterii ANRE să 

realizeze mecanismele subsecvente de punere în 

aplicare a acelor sentinţe 

41 parlam. 
6.12.22 

7.12.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(458/RS din 

7.12.22) 



 

a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu Comisia 
pentru industrii, Comisi juridică 

modificările şi completările ulterioare, în sensul 

includerii autovehiculelor aparţinând serviciilor publice 

Salvamont şi Salvaspeo în categoria celor autorizate să 

utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase. 

 6.12.22 de aprobare 
cu 

amendamente 
(456/RS1 din 

7.12.22) 
 

V. Comisia pentru agricultură 

 
VI. Comisia pentru administrație 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
538/2020 

Proiect de Lege privind 

achiziţionarea produselor alimentare 

din producţie autohtonă – raport 
comun cu Comisia pentru industrii 

Crearea cadrului legal pentru achiziţionarea produselor 

alimentare din producţie autohtonă, în scopul susţinerii 

fermierilor, procesatorilor şi producătorilor de alimente 

din România 

5 parlam. 6.12.22 

Raport de 
respingere 
(558/R din 

7.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 166/2022 

Propunere legislativă pentru abrogarea 

alineatului (61) al articolului 42 din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006, precum şi pentru abrogarea 

alineatului (17) al articolului 31 din Legea 

serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr.241/2006 – raport comun 
cu Comisia pentru industrii 

Abrogarea alin.(61) al art.42 din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006 şi abrogarea alin.(17) al art.31 din 

Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr.241/2006, în sensul ca facturile 

emise pentru serviciile de utilităţi publice să nu 

mai constituie titluri executorii 

21 parlam. 23.11.22 

Raport de 
respingere 
(549/R din 

7.12.22) 

2 PLx 601/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.13 din Legea 

nr.153/2011 privind măsuri de creştere a 

calităţii arhitectural-ambientale a 

clădirilor  

Modificarea şi completarea art.13 din Legea 

nr.153/2011, în sensul stabilirii unui procent de 

cofinanţare din bugetul local de maximum 50% 

din valoarea reabilitării structural-arhitecturale 

a clădirilor istorice, corelativ cu stabilirea unui 

procent, din fondul de reparaţii al asociaţiei de 

proprietari şi/sau din alte surse legal 

constituite, de minimum 50%, cu această 

destinaţie. Potrivit expunerii de motive, 

iniţativa permite autorităţilor publice locale să 

cofinanţeze reabilitările clădirilor istorice în 

funcţie de bugetul avut la dispoziţie şi în 

funcţie de numărul clădirilor care necesită 

astfel de intervenţii 

14 senatori 5.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(551/R din 

7.12.22) 



 

 
VII. Comisia pentru mediu 

 
VIII. Comisia pentru  muncă 

3 PLx 50/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.128/2021 privind unele măsuri 

referitoare la salarizarea personalului din 

sistemul administraţiei penitenciare  – 
raport comun cu Comisia pentru 
muncă, Comisia juridică 

Instituirea unor măsuri referitoare la salarizarea 

personalului din sistemul administraţiei 

penitenciare. Potrivit expunerii de motive, 

intervenţiile legislative vizează includerea la 

nivel de reglementare primară a unui mecanism 

care să permită plata majorării corespunzătoare 

titlului de specialist de clasă într-o manieră 

similară cu cea aplicabilă personalului 

Ministerului Afacerilor Interne, eliminându-se 

astfel discriminările existente în cadrul 

aceleiaşi familii ocupaţionale. 

Guvern 

22.03.22 

17.05.22 

6.12.22 

Raport de 
aprobare  

(556/R din 
7.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
320/2022 

Proiect de Lege 

privind modificarea şi 

completarea Legii 

nr.220/2008 pentru 

stabilirea sistemului 

de promovare a 

producerii energiei 

din surse regenerabile 

de energie – raport 
comun cu Comisia 
economică și 
Comisia pentru 
industrii 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008, în sensul introducerii, în 

regim de urgenţă, a prevederilor care să reglementeze faptul că, la 

înstrăinarea unei centrale electrice acreditate, transferul de certificate 

verzi aflate în contul producătorului de E-SRE care deţine centrala 

electrică, să nu fie considerat tranzacţie comercială, astfel încât regula 

tranzacţionării certificatului verde o singură dată, între producatorul E-

SRE, în calitate de vânzător şi furnizorul de energie electrică, în calitate 

de cumpărător, să fie respectată. În concret, în situaţia neclarificării 

regimului juridic al certificatelor verzi în astfel de tranzacţii, există 

riscul blocării tranzacţiilor demarate deja, cu impact asupra funcţionării 

acestor centrale electrice şi, implicit, a întregului sistem 

electroenergetic în ansamblul său. Totodată, se urmăreşte crearea unui 

cadru legal pentru punerea în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti 

privind scutirea de la plata certificatelor verzi de către consumatorii 

exceptaţi, până la concurenţa sumelor de bani prevăzute de aceste 

hotărâri judecătoreşti, în scopul permiterii ANRE să realizeze 

mecanismele subsecvente de punere în aplicare a acelor sentinţe 

41 

parlam. 

6.12.22 

7.12.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(458/RS din 

7.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

718/2022 

 

Proiect de Lege privind susţinerea 

procesului de dezinstituţionalizare 

a persoanelor adulte cu 

Instituirea cadrului necesar pentru realizarea reformei 

sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, 

prin stabilirea măsurilor pentru prevenirea instituţionalizării 

 

 

 

 
Raport de 

aprobare cu 
amendamente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 
475/2022 

 

dizabilităţi şi aplicarea unor 

măsuri de accelerare a acestuia şi 

de prevenire a instituţionalizării, 

precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect de Lege pentru 

completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap – rapport comun cu 
Comisia pentru sănătate 
 

şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, având ca 

scop asigurarea, în mod unitar a acestui proces, recunoscut 

ca prioritate şi responsabilitate naţională şi asumat în cadrul 

Planului de Redresare şi Rezilienţă al României. În acest 

sens, se introduce, printre altele, posibilitatea persoanelor 

adulte cu dizabilităţi de a beneficia de servicii sociale în 

mod cumulativ sau în complementaritate cu alte tipuri de 

servicii sociale sau: educaţionale, culturale, de sănătate, de 

ocupare, precum şi a posibilităţii organizării administrării şi 

finanţării de servicii specifice cu caracter naţional, 

intercomunitar sau multifuncţional. Totodată, proiectul 

vizează modificarea şi completarea Legii nr.448/2006, 

precum şi modificarea Legii nr.8/2016 

 

Completarea Legii nr.448/2006 cu un nou articol, art.12, 

astfel încât, începând cu 1 ianuarie 2023, pentru terapia 

bazată pe sport, în funcţie de diagnosticul principal şi de 

fiecare dizabilitate, persoanele cu handicap să aibă dreptul la 

6 tichete de valoare anual. De asemenea, se urmăreşte 

stabilirea sursei de finanţare, respectiv decontarea 

contravalorii tichetelor din Fondul naţional unic de asigurări 

de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate de care 

aparţine asiguratul 

 

 

 

 

 

 

136 

parlam. 

 

 

 

 

 

 

 

16 

deputați 

(547/R din 
7.12.22) 

2 PLx 
730/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.143/2022 pentru 

modificarea art.17 din Ordonanţa 

Guvernului nr.25/2014 privind 

încadrarea în muncă şi detaşarea 

străinilor pe teritoriul României şi 

pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind 

regimul străinilor în România – 

raport comun cu Comisia 
pentru apărare 

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2022 

prin care se instituie condiţiile schimbării, de către lucrătorii 

străini, a locului de muncă pe perioada de valabilitate a 

permisului unic ori a Cărţii albastre a U.E. 

Guvern 7.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(552/R din 

7.12.22) 

3 PLx 
651/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.127/2022 privind 

înfiinţarea unor posturi de personal 

contractual în schema de personal 

a Consiliului Superior al 

Magistraturii  – raport comun cu 

Suplimentarea statului de funcţii al Consiliului Superior al 

Magistraturii, prin înfiinţarea unui număr de 165 de posturi 

de experţi jurişti (COD COR 261903), personal contractual. 

Astfel, se preconizează ca personalul să fie încadrat 

începând cu data de 1 octombrie 2022, posturile urmând a fi 

ocupate prin preluarea experţilor în implementare - asistenţi 

ai judecătorului, din afara organigramei Consiliului Superior 

Guvern 6.12.22 

Raport de 
aprobare  

(553/R din 
7.12.22) 



 

                                       
                 IX. Comisia pentru sănătate 

Comisia juridică al Magistraturii 

4 PLx 
113/2022 

Proiect de Lege pentru completarea 

art.38 alin.(1) din Legea 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice, 

precum şi pentru modifîcarea art.4 

alin.(1) din Legea nr.61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii 

– raport comun cu Comisia 
juridică 

Completarea art.38 din Legea nr.217/2003, precum şi 

modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.61/1993, în sensul 

instituirii posibilităţii încasării alocaţiei de stat pentru copii 

de către părintele căruia i s-a încredinţat minorul spre 

creştere şi educare, în situaţia emiterii de către instanţa de 

judecată a unui ordin de protecţie în caz de violenţă 

domestică. 

30 parlam. 
28.06.22 

6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(554/R din 

7.12.22) 

5 PLx 
50/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.128/2021 privind 

unele măsuri referitoare la 

salarizarea personalului din 

sistemul administraţiei 

penitenciare  – raport comun cu 
Comisia pentru administrație, 
Comisia juridică 

Instituirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului 

din sistemul administraţiei penitenciare. Potrivit expunerii 

de motive, intervenţiile legislative vizează includerea la 

nivel de reglementare primară a unui mecanism care să 

permită plata majorării corespunzătoare titlului de specialist 

de clasă într-o manieră similară cu cea aplicabilă 

personalului Ministerului Afacerilor Interne, eliminându-se 

astfel discriminările existente în cadrul aceleiaşi familii 

ocupaţionale. 

Guvern 

22.03.22 

17.05.22 

6.12.22 

Raport de 
aprobare  

(556/R din 
7.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

PLx 718/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect de Lege privind 

susţinerea procesului de 

dezinstituţionalizare a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi 

şi aplicarea unor măsuri de 

accelerare a acestuia şi de 

prevenire a instituţionalizării, 

precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

normative 

 

 

 

 

 

 

 

Instituirea cadrului necesar pentru realizarea reformei 

sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, 

prin stabilirea măsurilor pentru prevenirea instituţionalizării 

şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, având ca 

scop asigurarea, în mod unitar a acestui proces, recunoscut 

ca prioritate şi responsabilitate naţională şi asumat în cadrul 

Planului de Redresare şi Rezilienţă al României. În acest 

sens, se introduce, printre altele, posibilitatea persoanelor 

adulte cu dizabilităţi de a beneficia de servicii sociale în 

mod cumulativ sau în complementaritate cu alte tipuri de 

servicii sociale sau: educaţionale, culturale, de sănătate, de 

ocupare, precum şi a posibilităţii organizării administrării şi 

finanţării de servicii specifice cu caracter naţional, 

intercomunitar sau multifuncţional. Totodată, proiectul 

vizează modificarea şi completarea Legii nr.448/2006, 

precum şi modificarea Legii nr.8/2016 

 

 

 

 

 

136 

parlam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(547/R din 

7.12.22) 



 

 
X. Comisia pentru cultură 

 
 
 
 
 
 

PLx 475/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap – rapport comun cu 
Comisia pentru muncă 
 

Completarea Legii nr.448/2006 cu un nou articol, art.12, 

astfel încât, începând cu 1 ianuarie 2023, pentru terapia 

bazată pe sport, în funcţie de diagnosticul principal şi de 

fiecare dizabilitate, persoanele cu handicap să aibă dreptul la 

6 tichete de valoare anual. De asemenea, se urmăreşte 

stabilirea sursei de finanţare, respectiv decontarea 

contravalorii tichetelor din Fondul naţional unic de asigurări 

de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate de care 

aparţine asiguratul 

 

 

 

 

16 

deputați 

2 PLx 346/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.46/2021 

privind stabilirea cadrului 

instituţional şi a măsurilor 

pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2017/745 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 5 aprilie 2017 

privind dispozitivele medicale, 

de modificare a Directivei 

2001/83/CE, a Regulamentului 

(CE) nr.178/2002 şi a 

Regulamentului (CE) 

nr.1223/2009 şi de abrogare a 

Directivelor 90/385/CEE şi 

93/42/CEE ale Consiliului 

Crearea cadrului legal necesar aplicării directe în spaţiul 

juridic naţional a prevederilor Regulamentului (UE) 

2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 

aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a 

Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 

şi a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 şi de abrogare a 

Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului pe 

coordonatele alinierii legislaţiei naţionale la normele şi 

exigenţele europene incidente în domeniu, în contextul 

îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României în calitatea 

sa de stat membru al Uniunii Europene 

Guvern 7.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(548/R din 

7.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 471/2022 

Propunere legislativă privind 

înfiinţarea Muzeului 

Regional "Memorialul 

Golgota Bucovinei" 

Înfiinţarea Muzeului „Memorialul Golgota Bucovineiˮ, 

instituţie publică de importanţă regională, cu personalitate 

juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi în 

coordonarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor 

23 parlam. 15.11.22 

Raport de 
respingere 
(471/R din 

5.12.22) 



 

 
XI. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 734/2022 

 

Proiect de Lege privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanţe 

 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în domenii 

care nu fac obiectul legilor organice, în perioada 

cuprinsă între încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare 

a anului 2022 și până la reluarea lucrărilor 

Parlamentului, în prima sesiune ordinară a anului 2023. 

Guvern 6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(550/R din 

7.12.22) 

2 PLx 651/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.127/2022 privind 

înfiinţarea unor posturi de 

personal contractual în schema de 

personal a Consiliului Superior al 

Magistraturii  – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Suplimentarea statului de funcţii al Consiliului Superior 

al Magistraturii, prin înfiinţarea unui număr de 165 de 

posturi de experţi jurişti (COD COR 261903), personal 

contractual. Astfel, se preconizează ca personalul să fie 

încadrat începând cu data de 1 octombrie 2022, posturile 

urmând a fi ocupate prin preluarea experţilor în 

implementare - asistenţi ai judecătorului, din afara 

organigramei CSM 

Guvern 6.12.22 

Raport de 
aprobare  

(553/R din 
7.12.22) 

3 PLx 113/2022 

Proiect de Lege pentru 

completarea art.38 alin.(1) din 

Legea nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice, precum şi pentru 

modifîcarea art.4 alin.(1) din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia 

de stat pentru copii – raport 
comun cu Comisia pentru 
muncă 

Completarea art.38 din Legea nr.217/2003, precum şi 

modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.61/1993, în 

sensul instituirii posibilităţii încasării alocaţiei de stat 

pentru copii de către părintele căruia i s-a încredinţat 

minorul spre creştere şi educare, în situaţia emiterii de 

către instanţa de judecată a unui ordin de protecţie în caz 

de violenţă domestică. 

30 parlam. 
28.06.22 

6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(554/R din 

7.12.22) 

4 Plx 680/2022 

Propunere legislativă pentru 

deconspirarea urmaşilor 

lucrătorilor Securităţii care 

ocupă demnităţi sau funcţii 

publice prin completarea 

Ordonanţei de urgenţă 

nr.24/2008 privind accesul la 

propriul dosar şi deconspirarea 

Securităţii 

Completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008. Potrivit 

expunerii de motive, demersul legislativ vizează 

instituirea posibilităţii solicitării de informaţii privitoare 

la calitatea de lucrător al Securităţii a părinţilor 

persoanelor care ocupă anumite funcţii de demnitate 

publică. Totodată, se propune publicarea pe pagina 

proprie de internet a Consiliului Naţional pentru 

Studierea Arhivelor Securităţii a unui registru public al 

tuturor lucrătorilor Securităţii care să permită 

interogarea după nume, după funcţia sau demnitatea 

publică ocupată sau după legătura de rudenie de gradul I 

cu o persoană care ocupă anumite funcţii de demnitate 

publică 

19 parlam. 6.12.22 

Raport de 
respingere 
(555/R din 

7.12.22) 



 

 
XII. Comisia pentru apărare 

5 PLx 50/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.128/2021 

privind unele măsuri referitoare 

la salarizarea personalului din 

sistemul administraţiei 

penitenciare  – raport comun 
cu Comisia pentru 
administrație, Comisi pentru 
muncă 

Instituirea unor măsuri referitoare la salarizarea 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare. 

Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative 

vizează includerea la nivel de reglementare primară a 

unui mecanism care să permită plata majorării 

corespunzătoare titlului de specialist de clasă într-o 

manieră similară cu cea aplicabilă personalului 

Ministerului Afacerilor Interne, eliminându-se astfel 

discriminările existente în cadrul aceleiaşi familii 

ocupaţionale. 

Guvern 

22.03.22 

17.05.22 

6.12.22 

Raport de 
aprobare  

(556/R din 
7.12.22) 

6 PLx 641/2020 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu Comisia 
pentru industrii, Comisi pentru 
transporturi și Comisia pentru 
apărare 

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 

Guvern 

20.10.22 

23.11.22 

5.12.22 

 6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(557/R din 

7.12.22) 

7 Plx 601/2014 

Propunere legislativă pentru 

modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile 

publice – raport comun cu 
Comisia pentru industrii și 
Comisia pentru transporturi 

Modificarea art. 32 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul includerii 

autovehiculelor aparţinând serviciilor publice Salvamont 

şi Salvaspeo în categoria celor autorizate să utilizeze 

semnale speciale de avertizare luminoase. 

41 parlam. 

 2.11.22 

23.11.22 

 6.12.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(456/RS1 din 

7.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
730/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.143/2022 pentru modificarea art.17 din 

Ordonanţa Guvernului nr.25/2014 privind 

încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind 

regimul străinilor în România – raport 
comun cu Comisia pentru muncă 

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.143/2022 prin care se instituie 

condiţiile schimbării, de către lucrătorii 

străini, a locului de muncă pe perioada de 

valabilitate a permisului unic ori a Cărţii 

albastre a U.E. 

Guvern 7.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(552/R din 

7.12.22) 



 

 
XIII. Comisia pentru tineret si sport 

 

2 PLx 
641/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice – raport comun cu 
Comisia pentru industrii, Comisi pentru 
transporturi și Comisia juridică 

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 

Guvern 

20.10.22 

23.11.22 

5.12.22 

 6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(557/R din 

7.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 383/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea Legii 

educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 

Modificarea Legii nr.69/2000. Astfel, se preconizează instituirea 

zilei de 9 mai ca Zi naţională a oinei, precum şi instituirea 

obligaţiei Federaţiei Române de Oină de a prezenta, până la data 

de 1 octombrie a fiecărui an, activităţile propuse a se desfăşură 

anul următor, pentru finanţarea directă de la bugetul de stat a 

programului naţional „Redescoperă Oina” 

23 

senatori 
2.11.22 

Raport de 
aprobare 

(544/R din 
5.12.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Să negi realizările rezultate din intrarea PSD la guvernare înseamnă să fugi de adevăr! 

 

Stimați colegi, 
A trecut un an de când PSD accedea la guvernare. Și pot afirma, în baza multor rezultate concrete, de la statisticile 

realizate de organisme interne și internaționale economice și până la reechilibrarea indicatorilor fundamentali privind evoluția 
financiară a României, că această decizie social-democrată s-a dovedit cea mai bună soluție pentru fiecare dintre noi.  

La un an de guvernare, PSD a făcut dovada clară că oferă cele mai bune hotărâri pentru depășirea crizelor profunde și 
deosebit de complexe din istoria recentă. În ciuda reticenței și chiar a rezistenței manifestate, constant, de partenerii noștri de 
dreapta din arcul guvernamental, deciziile noastre de stânga au condus la unele progrese importante. Deficitul bugetar este în 
scădere. S-a menținut și continuă să se consolideze stabilitatea politică și economică. Iar acești doi mari factori determină noi 
investiții străine, în creștere cuantificabilă față de anul trecut. De asemenea, moneda națională își păstrează stabilitatea cu 
tendință de ușoară apreciere față de valutele de referință. 

Este evident pentru orice român de bună-credință că, dacă PSD n-ar fi acceptat să intre la guvernare, majoritatea 
măsurilor vitale, luate în ultimele peste 365 de zile, nu ar fi existat. Sau, poate, în cel mai optimist scenariu cu putință, ar fi 
putut avea variante de sprijin economico-social mult mai restrâns, așa cum s-au dovedit dintotdeauna măsurile luate de 
partidele de dreapta. Noi, cei de la PSD, suntem cei care am inițiat și impus în fața PNL și a UDMR toate pachetele masive de 
sprijin pentru populație și economie. Totalul acestor măsuri de sorginte social-democrată antrenează mai mult de 6% din PIB, 
în timp ce guvernarea anterioară, PNL-USR, a dispus doar jumătate de astfel de hotărâri salutare pentru economie și pentru 
populație.  

După cum admite majoritatea politologilor și a economiștilor, diferența radicală dintre PSD și partenerii săi de 
guvernare o reprezintă faptul că noi întotdeauna am făcut o prioritate din susținerea categoriilor celor mai vulnerabile ale 
populației. Salariații cu venituri mici, pensionarii, familiile cu mulți copii au fost suținuți prin creșterea recompenselor 
financiare ca să traverseze mai ușor orice situații dificile. Este la fel de adevărat că întotdeauna este loc de și mai bine pentru 
români, dar trebuie să acceptăm cu toții că sunt enorm de multe lucruri de îmbunătățit, având în vedere efectele suprapuse, 
generate de multiplele crize care ne marchează existența dincolo de voința noastră individuală, și colectivă.  

Într-adevăr, este un proces pe cât de dificil de remediat prin identificarea și implementarea celor mai eficiente dispoziții, 
pe atât de vast. Atât eu cât și toți colegii mei social-democrați, parlamentari, miniștri, primari sau consilieri locali, suntem 
conștienți că sunt români care resimt creșterile de prețuri. Dar, având în vedere priceperea și buna-credință a PSD, noi vom 
continua să guvernăm orientați strict către oameni și către interesele noastre naționale. În plus, politicile PSD transpuse în 
realitate au fost hărăzite tocmai ca să atenueze cât mai mult din poveri.  

Noi am dispus creșterea pensiilor, a salariilor și a alocațiilor în funcție de indicatorii economici reali, refuzând un 
populism ieftin, dar falimentar privind majorările nesustenabile de către bugetul de stat. Mediul de afaceri poate beneficia de 
sprijin guvernamental direct, iar politicile de sănătate au avut efecte pozitive. Însă, cea mai importantă, prin efectele sale, 
rămâne reinstituirea reglementării pe piața energiei, după liberalizarea heirupistă, făcută de guvernările de dreapta. PSD a 
insistat, încă de la finalul lui 2021, pentru reglementarea energiei. Iar pe parcursul acestui an, am reușit să impunem, în 
coaliție, niveluri ale plafonării care au făcut ca facturile populației și ale IMM-urilor să rămână suportabile. Începând cu anul 
viitor nimeni nu va plăti mai mult de 1,3 lei/KWh, ceea ce relevă o reală protecție garantată în fața prețurilor care ar fi putut 
crește la 7-9 lei/KWh. Concret, peste 95% din populație, care se încadrează într-un consum lunar de până la 255 de KW/h, va 
plăti 0,8 lei/KWh. 
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În paralel, noi am susținut, în completarea măsurilor trasate de Comisia Europeană și care nu sunt toate foarte 
prietenoase pentru români, fermierii și antreprenorii, depășind, în același timp, blocajele din PNRR. Iar în plan extern, 
ridicarea MCV și accentuarea premiselor admiterii în Schengen confirmă că Partidul Social Democrat oferă României mai 
multă stabilitate și predictibilitate. Trebuie să vă reamintesc că atunci când la guvernare a fost doar PNL, datoria externă a țării 
a explodat, România ajungând un stat prea puțin atractiv și chiar nesigur pentru orice investitor străin.   

Pe toate domeniile de activitate, PSD a adoptat cele mai bune măsuri și vom continua acest proces al performanței, 
destinat întregii societăți. După inițierea și promovarea cu succes, la începutul lui 2022, a pachetului social, care impunea 
creșterea pensiilor cu 14%, a salariului minim cu 11% și a alocațiilor, PSD a reușit, acum, să promoveze un nou pachet de 
măsuri, cu aplicare de la 1 ianuarie 2023. Astfel, veniturile celor mai nevoiași pensionari se vor majora cu până la 45%, iar 
salariul minim cu aproape 18%. 

Așadar, Partidul Social Democrat rămâne un partener stabil, conectat la necesitățile reale ale populației și un promotor 
constant al strategiilor guvernamentale corespunzătoare și eficiente și pentru viitor. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Adrian Alda 

*** 
România mea, România noastră! 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Unirea românilor o sărbătorim împreună de mai bine de 100 de ani. Poate mai mult decât oricând, anii grei pe care îi 

parcurgem ne arată modul în care această unire se sudează, se însăilează, se prinde, în zâmbetele ochilor plini de speranță.  
Luna Decembrie nu este doar luna cadourilor, a sărbătorilor de iarnă. Este luna în care pentru noi, românii, culorile 

tricolorului sunt mai aprinse ca oricând, luna în care praful de roşu-galben-şi-albastru brăzdează cerul de deasupra Arcului de 
Triumf din Capitală și din toate colțurile țării.  

Dar nu doar în Decembrie sărbătorim unirea dintre noi. În fiecare zi sărbătorim, fără să conştientizăm, uniunea 
românilor, a tuturor celor ce au scris în paşaport în dreptul cetăţeniei cuvântul român, pentru că zilnic ne arătăm, prin ceea ce 
facem, prețuirea și iubirea noastră față de țara noastră. 

Dar ce înseamnă să îți iubești țara? Să-i spui un simplu „La mulți ani”? Nu cred că e suficient! Pentru mine, dragostea 
pentru țara mea înseamnă cu mult mai mult decât o simplă urare.  

Dragostea pentru România înseamnă respectul pentru înaintașii noștri, pentru cei de lângă noi, respectul pentru 
frumusețea și bogățiile țării noastre. Avem o țară minunată, o limbă sfântă și dragă de care trebuie să fim mândri! 

Adesea sunt întrebată cum doresc să fie ȚARA MEA. Răspunsul este simplu: o vreau frumoasă asemenea unei tinere 
gătită pentru primul joc, verticală ca bradul, o vreau sinceră și dărză pentru a-și păstra pacea la hotar. Vreau ca țara mea să fie 
speranța celor mulți, plecați în lume.  

Putem avea această țară, dar trebuie să fim uniți. În același timp, avem o datorie morală pentru țara noastră: să fim scut 
pentru păstrarea și apărarea tuturor valorilor românești. 

Ne ajunge atâta ură și răzbunare între noi.  
E timpul să clădim România noastră, cea în care urmașii noștri să știe cine, cine le-au fost înaintașii și cine a trudit și s-a 

jertfit pentru ca ei să se poată mândri că sunt români! 
Trebuie să îndrăznim și împreună vom reuși.      Deputat 
Vă mulțumesc!            Oana-Gianina Bulai 

*** 
TAXA pe SOARE a ministrului Energiei 

Domnule președinte de ședință,  
Stimați parlamentari / Dragi colegi, 
Aș vrea să mă refer azi la Ordonanța de Urgență a Guvernului adoptată săptămâna trecută cu privire la taxa aplicată 

auto-consumatorilor de energie din surse regenerabile. Vă spun din capul locului că nu voi vota aprobarea acestei ordonanțe, 
cel puțin nu în forma în care a fost adoptată de guvern.  

Aș vrea să subliniez că motivul invocat de Ministerul Energiei pentru această reglementare, respectiv că s-a transpus în 
legislația noastră o directivă europeană, nu stă deloc în picioare. Prevederea din Directiva 2018/2001 a Parlamentului 
European nu are un caracter imperativ. Aceasta, doar lasă la latitudinea statelor membre posibilitate de a introduce astfel de 
taxe, însă fiecare stat trebuie să judece situația lui particulară.  
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Acum toată Europa caută cu disperare surse alternative de producere de energie, având în vedere că nu mai e disponibil 
gazul livrat de Federația Rusă. În plus, știm bine, liberalizarea haotică introdusă de același domn ministru al Energiei, a condus 
la situația în care România a ajuns la cele mai mari prețuri la energie electrică din Uniunea Europeană.  

Un cetățean care și-a instalat câteva panouri pe casă, reprezintă o sarcină în minus pentru statul român, care nu mai 
trebuie să compenseze consumul acelei gospodării. Deci în loc să-i încurajăm pe oamenii care, din buzunarul propriu, fac 
această investiție pentru a se pune la adăpost de impactul negativ al liberalizării haotice, domnul ministru al Energiei îi lovește 
cu o nouă taxă, fără măcar să aducă niște minime clarificări.  

De exemplu, nu știm ce valoare va avea taxa pe care ANRE va trebui să o instituie.  
De asemenea, nu știm dacă va fi taxat doar surplusul introdus în rețea de o gospodărie sau dacă taxa se va aplica inclusiv 

pe energia compensată cu consumul propriu al acelei gospodării.  
În nota de fundamentare a directivei la care se face trimitere se spune următorul lucru și vă rog să rețineți acest citat: 

Statele membre ar trebui, în general, SĂ NU TAXEZE ENERGIA ELECTRICĂ PRODUSĂ ȘI CONSUMATĂ în același 
spațiu de către auto-consumatori! 

Deci sensul Directivei este de a se taxa eventual, nu obligatoriu, doar surplusul acestor gospodării, adică doar ceea ce 
rămâne în plus după o compensare între energia livrată în sistem și cea consumată în gospodărie.  

Nu în ultimul rând, eu mă uit pe factura mea și constat că, pe lângă energia activă, mai plătesc și costul de transport și 
distribuție a acestei energii pe care o consum. Deci în cazul tuturor celorlalți producători de energie, costurile de transport și 
distribuție sunt suportate de consumatorii finali, nu de producători. Și atunci mă întreb, de ce în cazul energiei regenerabile, 
aceste costuri sunt puse în sarcina producătorului.  

Domnul ministru al Energiei ne spune să nu ne facem probleme că, o eventuală taxare va apărea după anul 2026. Asta 
nu e adevărat! Condiția aplicării unei taxe după 2026 apare doar în cazul în care puterea instalată a prosumatorilor depășește 
8% din puterea totală instalată a sistemului energetic național. Pentru celelalte două situații prevăzute la Art. 21, Alin. 3 din 
Directivă, adică pentru cei care au instalat mai mult de 30 KWh sau la cei care au apelat la anumite scheme de sprijin, ANRE 
este obligat prin această ordonanță să introducă taxe. Aici nu apare termenul de după anul 2026, iar caracterul reglementării 
este imperativ, nu opțional cum era în Directivă, adică ANRE e obligat să pună astfel de taxe acum! 

Prin urmare, stimați colegi, cred că trebuie să analizăm cu atenție această ordonanță și să eliminăm toate aspectele care 
ar putea descuraja investițiile în aceste surse regenerabile pentru autoconsumul din gospodărie. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
PSD nu susține taxa pe soare! 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Partidul Social Democrat nu susține aşa-zisa ”taxă pe soare”, deci nu susține introducerea unei taxe pentru energia 

autoprodusă din surse regenerabile. 
Grupurile palamentare ale PSD din Camera Deputaților și din Senat cu siguranță vor depune amendamente atunci când 

Ordonanţa de Urgenţă va ajunge în dezbatere la Parlament. 
Mesajul meu pentru români este unul simplu: investițiile în acest sector trebuie încurajate, mai ales în contextul actual al 

unei crize energetice, în care prețurile la energie sunt într-o continuă creștere în toată Europa. Coaliția de guvenare a venit în 
sprijinul populației cu plafonarea prețului la energie pentru această iarnă, însă trebuie să luăm măsurile necesare astfel încât 
anul viitor să fim pregătiți.  Tocmai de aceea, energia din surse regenerabile, panourile solare, reprezintă o investiție bună pe 
termen lung, care în nici un caz nu trebuie descurajată prin taxarea acesteia, nici acum, nici începând cu 2026. 

Și România, dar și restul statelor europene, avem un obiectiv clar de a dezvolta surse alternative de energie, care vor 
avea efecte pozitive nu doar din punct de vedere al reducerii poluării, ci și pentru reducerea costurilor pe termen lung. 

Așadar, mai ales în actuala situație de criză provocată de războiul de la granițele noastre, statul român trebuie să 
încurajeze populația şi IMM-urile să facă investiţii în sisteme de producţie de energie regenerabilă, pentru acoperirea 
consumului propriu, dar şi pentru livrarea surplusului în sistemul energetic naţional. 

Mai ales în aceste vremuri dificile, ar trebui să fim cu toții mai precauți și să ne amintim zicala: Omul gospodar îşi face 
vara sanie şi iarna car!          Deputat 

Vă mulţumesc!     Romulus-Marius Damian 
*** 
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Progresele însemnate din radioterapie demonstrează justețea strategiilor adoptate de PSD în sănătate 
 

Conducerea PSD a Ministerului Sănătății continuă măsurile de îmbunătățire a situației generale a unităților spitalicești 
din țară, din punctul de vedere al dotărilor necesare îndeplinirii unui act medical de calitate, care să mulțumească atât pacienții, 
cât și angajații din sistem. 

În acest an, în țară au fost achiziționate și instalate șapte echipamente complete de radioterapie, cinci dintre acestea fiind 
deja funcționale, după ce au primit autorizaţia de funcţionare din partea CNCAN.  

Aceste investiții sunt derulate în conformitate cu prevederile Planului Național pentru Combaterea Cancerului, adoptat 
recent prin lege, de Parlament, care prevede o strategie integrată în beneficiul tratării corespunzătoare a pacienților oncologici.  

Noul tip de abordare impus de Ministerul Sănătății, în acest domeniu vital a fost implementat deja în domeniul 
radioterapiei, prin instalarea acestor aparate performante. Prin operaționalizarea acestor investiții, România are acum o medie a 
echipamentelor de radioterapie de 3,5 la un milion de locuitori, apropiată de 4, media europeană de profil. 

Realizarea acestor obiective constituie un pas important în reformarea și modernizarea sistemului național de sănătate, 
având în vedere că funcționarea echipamentelor de radioterapie, inclusiv cele din zona privată, furnizează servicii de 
specialitate decontate din fondul naţional unic de asigurări de sănătate. 

Aparatura de ultimă generație achizionată de Ministerul Sănătății este extrem de importantă în tratarea pacienților 
oncologici, având în vedere precizia mare a acestor echipamente și rolul lor determinant în procedurile de terapie. De 
asemenea, dotările existente în prezent în radioterapia românească au rolul de a reduce timpul de expunere pentru pacienţi, 
fiind incluse într-un proces integrat al specializării oncologice, împreună cu partea de ambulatoriu și chimoterapia.  

Și într-un alt domeniu conex, în care am fost până acum deficitari, cel al centrelor de îngrijiri paliative, au fost făcute 
progrese însemnate în ultima perioadă. Concret, se dorește încurajarea înființării acestor centre, nu doar fiindcă sunt incluse în 
strategia națională de combatere a cancerului, ci îndeosebi pentru asigurarea asistenței medicale de calitate, care să conțină și o 
terapie a durerii, pentru pacienții aflați în stadii avansate a bolii. 

Noile laboratoare de radioterapie sunt parte integrantă a proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar - îmbunătăţirea 
Eficienţei Sistemului Sanitar. Acestea demonstrează eficiența programelor Ministerului Sănătății, axate pe rezolvarea 
patologiilor vitale la nivel european, care necesită redimensionarea strategiilor naționale pe domeniile fundamentale de 
acțiune.            

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Mica, perfida și ingrata Austrie 

 

Spre finele săptămânii trecute, a treia zi după ce am prezentat și publicat declarația politică intitulată ,,De la olandezii 
zburători la olandezii prădători (sau de la Johann Cruyff la Mark Rutte)”, în care am criticat atitudinea încăpățânată a Olandei 
de respingere nejustificată a primirii României în Spațiul Schengen, am avut parte de o surpriză plăcută în sensul că guvernul 
de la Haga a revenit la sentimente mai bune, anunțând că nu se mai opune trecerii țării noastre de acest ultim hop european. 
Aproape în același timp, am avut surpriza neplăcută că Austria a anunțat aproape în al doisprezecelea ceas, prin ministrul de 
interne, prin ministrul de externe și apoi prin cancelarul de la Viena, că nu va mai susține aderarea Romîniei la Schengen la 
Consiliul JAI din 8 decembrie, în pofida recomandării pozitive a Comisiei Europene. Motivul invocat intempestiv de 
decidentii de la Viena, și anume că România ar contribui la creșterea migrației ilegale din Austria, care a atins cifra de 
100.000, este unul inventat, nefundamentat, pueril, de-a dreptul imbecil.  

Din păcate, Austria, o țară pe care istoria implacabilă a adus-o la o treime din suprafața României și la puțin peste o 
treime din populația țării noastre, a  avut frecvent pusee, fantasme și fandacsii imperiale după căderea zidului Berlinului, după 
destructurarea fostului bloc comunist est-european. Nu am uitat aroganța și chiar discriminarea manifestate de grănicerii, 
polițiștii și politicienii austrieci față de românii plecați la muncă după 1989 spre Vestul cu care ne-au ademenit înainte, 
comparativ cu maghiarii și cetățenii altor foste țări comuniste. Nu am uitat că, în anii 90, sute de mii de români din clasa 
medie, îndeosebi din Transilvania și din Banat, au fost extorcați, unii de-a dreptul jecmăniți, de zeci dacă nu de sute de 
milioane de mărci germane, printr-un joc piramidal promovat de o firmă de asigurări internaționale cu sediul în Graz. Nu am 
uitat piedicile și opreliștile puse de Austria în calea aderării României la Uniunea Europeană. Noroc că nu a putut să ne încurce 
și în privința aderării la NATO, succesoarea fostului imperiu habsburgic neavând statut de membru al marii alianțe nord-
atlantice și reprezentând un zero barat sub aspect militar.  
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Nu am uitat poziția partizană a Austriei cu vise neoimperiale față de Ungaria postcomunistă în aproape toate problemele 
aflate în contencios între români și maghiari. Nu am uitat rolul jucat de Austria, alături de Germania și Ungaria, în destrămarea 
Iugoslaviei prin declanșarea primelor războaie interetnice între sârbii ortodocsi și croații catolici. Nu am uitat poziția 
duplicitară a Austriei față de Rusia sovietică și, mai nou, față de Rusia putinistă, care a culminat cu kazaciocul jucat cu 
președintele Vladimir Putin în capitala valsului de o fostă șefă a diplomației austriece și cu vizita dubioasă a actualului 
cancelar la Kremlin după invadarea Ucrainei de către armata rusă de rit nou. 
Nu am uitat și nu vom uita niciodată tributul greu pe care politicieni români lipsiți de viziune și de patriotism, neștiutori, 
nevolnici sau corupți, fără nicio grija față de viitorul țării, l-au plătit Austriei pentru a accepta accederea țării noastre în 
Uniunea Europeană. România a fost victima unui jaf colosal, în urma concesiilor și cesiunilor, reprezentând o mită mascată, 
care au fost făcute Austriei cu perle ale economiei naționale din domeniul resurselor naturale, din domeniul industriei 
prelucrătoare și din domeniul bancar.  Astfel, compania austriacă OMV a achiziționat, în anul 2004, 51% din acțiunile 
Societății Naționale PECO-Petrom cu o sumă mai mult decât derizorie; oficialii noștri vobesc de o tranzacție de 1,5 miliarde 
de euro, dar firma vieneză a achitat în realitate doar 669 milioane euro, respectiv mai puțin de jumătate din așazisul preț, 
diferența de 831 milioane de euro constituind majorare de capital social, în condițiile în care resursele petroliere deținute de 
Petrom la data privatizării erau estimate la 10 miliarde de euro. 

 Iar banca austriacă ERSTE Bank a achizitionat, în anul 2006, tot cu o sumă derizorie, 62% din acțiunile celei mai mari 
bănci din țara noastră, Banca Comercială Română (BCR). Cu cinci ani înainte, RAIFFAISEN Bank Viena a cumpărat, tot cu o 
sumă derizorie, o altă bancă românească importantă, Banca Agricolă, la care a ajuns să dețină, în urma unor artificii juridico-
financiare, 99% din capitalul social. Ca să încheiem cu perlele coroanei oferite Austriei, trei companii austriece, respectiv 
Holzindustrie Schweigofer, Kronspan și Eger, au ajuns să dețină un cvasimonopol asupra tăierii și prelucrării materialului 
lemnos din pădurile patriei, derulând în ultimele două decenii afaceri de ordinul miliardelor de euro. Este evident că se poate 
vorbi de un jaf colosal care succede exploatării de către Imperiul Habsburgic vreme de peste două secole (1700-1918) a 
resurselor naturale (aur, fier, cupru, plumb, cărbune, material lemnos, ape minerale, ape termale, produse agroalimentare, ș.a.) 
și a muncii milioanelor de români din Transilvania, Banat și Bucovina de Nord, care au fost perlele coroanei de la Viena. În 
palatele și în acareturile și alte stabilimente din Viena se simte și sudoarea milioanelor de români care au fost supuși austrieci. 

Cert este că, în urma acestor concesii și cesiuni, Austria a devenit al doilea investitor dar și profitor străin în România, 
după Olanda. În aceste condiții, atitudinea de ultimă oră a decidenților de la Viena de respingere categorică a accederii 
României în Schengen pare de neînțeles, fiind lipsită de orice logică. Dar, la o analiză cât decât aprofundată a istoriei ultimelor 
cinci secole reiese că perfidia și ingratitudinea Vienei au fost o constantă, nu o excepție, a relațiilor româno-austriece. Nu 
putem uita că împăratul austriac Rudolf al II-lea s-a folosit în 1601 de marele domnitor român Mihai Viteazul pentru alungarea 
principelui Transilvaniei, Sigismund Bathory, în vederea anexării Ardealului de către Austria, iar, după zdrobirea oștirii 
acestuia la Guruslău lângă Zalău, a ordonat generalului Basta să-l asasineze în tabăra de la Câmpia Turzii. Nu putem uita că 
împăratul austriac Iosif al II-lea s-a folosit în 1784 de Horea, marea căpetenie a moților, pentru temperarea tot mai nesupusei 
nobilimi maghiare din Transilvania, îndemnându-l la răscoală împotriva acesteia, iar, după ce și-a atins scopul, a ordonat să fie 
arestat, condamnat la moarte și executat prin tragere pe roată, o pedeapsă atroce și primitivă spre finele ,,secolului luminilor”. 
Nu putem uita că, în timpul revoluției de la 1848-1849 împăratul austriac Franz Iosif s-a folosit de marele nostru erou național 
Avram Iancu, Craiul Munților Apuseni, pentru înfrângerea armatei revoluționare maghiare, după care nu și-a îndeplinit 
promisiunile făcute acestuia cu privire la drepturile ce urmau a fi acordate moților și celorlalți români din Transilvania, fapt ce 
a atras o anumită dezavuare a sa din partea propriului popor și căderea sa psihică iremediabilă. 

 Cred că a venit momentul să renunțăm definitiv la atitudinea de ,,supus austriac” și sa facem un decont istoric cu statul 
austriac. În acest sens, ar trebui să solicităm scuze și despăgubiri financiare substanțiale pentru ocuparea și exploatarea timp de 
peste două secole a Transilvaniei, Banatului și Bucovinei de Nord de către Imperiul Habsburgic, respectiv Imperiul Dualist 
Austro-Ungar (de la 1867 la 1918). Ar trebui să solicităm scuze și despăgubiri financiare substanțiale și pentru pagubele 
cauzate statului român de către armata austro-ungară în primul război mondial și de către armata Germaniei hitleriste (în care a 
fost încorporată Austria în urma referendumului din 1938) în al doilea război mondial. Și ar trebui să ne gândim serios la 
anularea contractului de privatizare a PECO-Petrom pentru motive de obiect ilicit, de scop ilicit și de dol (prin nerespectarea 
unor clauze contractuale post-privatizare) și la renaționalizarea resurselor petroliere și a rafinăriilor, cum a făcut recent Franța, 
un stâlp politic, economic și militar al Uniunii Europene. Precum și să ne gândim serios la restricționarea severa a tăierii 
pădurilor românești de către lacomele companii austriece. Poate că atunci politicienii de la Viena vor ajunge cu picioarele pe 
pământ.         Deputat 

Daniel-Florin Ghiță 
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Cazurile de malpraxis medical vor fi soluționate mult mai rapid de către instanțele de judecată 
 

Un proiect de lege care reglementează jurisprudența din domeniul cazurilor de malpraxis medical a fost votat de Camera 
Deputaților și a devenit lege, după promulgarea de către președinte. 

Potrivit Legii nr. 292/2022 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, se modifică 
articolul nr. 684, care va avea următorul cuprins: „(1) În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este 
de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei, la tribunalul-secţia civilă în 
a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat. (2) Calea de atac împotriva hotărârii pronunţate în 
primă instanţă este apelul. (3) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiţie, potrivit dreptului 
comun.” 

Concret, noua lege unifică jurisprudența în ceea ce privește competenţa de soluţionare a acţiunilor întemeiate pe 
malpraxisul medical, aceasta urmând să revină secțiilor civile ale tribunalelor, şi nu judecătoriei, așa cum era prevăzut până 
acum. 

În motivarea elaborării acestei legi s-a ținut seama de faptul că, din anul 2015 până în prezent, dintr-un număr de 470 de 
hotărâri judecătorești pronunțate în cauze de malpraxis medical, în 273 de litigii, reprezentând 58,09%, s-a invocat 
necompetența materială a instanței sesizate pe fond. De asemenea, 63 din cele 470 de decizii au avut ca obiect soluționarea 
conflictului de competență dintre judecătorii și tribunale, astfel încât hotărârile au fost pronunțate de instanța superioară 
ierarhic, respectiv Curtea de Apel. 

Stabilirea instanței competente să soluționeze situațiile de malpraxis medical a demonstrat practica neunitară existentă, 
fapt ce a determinat adoptarea acestei legi. Nu în ultimul rând, s-a ținut cont de realitatea conform căreia majoritatea litigiilor 
rezultate în urma actelor de malpraxis medical aveau cereri mai mari de 200.000 lei, fiind depășit astfel plafonul în limita 
căruia judecătoriile au competență. 

Apreciez justețea acestui act normativ, având în vedere că noua reglementare este foarte importantă pentru victimele 
cazurilor de malpraxis, în special a soluționării cu celeritate a acestora, având în vedere că, până în acest moment, acestea erau 
deliberate cu mare întârziere. 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Violența și abuzul în familie, școală și societate trebuie conștientizate și prevenite înainte  
de a produce efecte nocive greu de recuperate 

Stimate doamne și stimați domni deputați, 
Astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect care uneori e considerat tabu la noi în societate, de la familie, la școală și 

serviciu, de la teamă și rușine la speranța că nu se va mai repeta și că victimele vor fi bine până la urmă.  
Statisticile din România arată că zeci de femei își pierd viaţa anual din cauza partenerilor și a certurilor din cadrul 

familiei cu repercursiuni grave, uneori de nerecuperat inclusiv asupra copiilor, vieții de familie și societății. Totuși există 
lucruri concrete pe care le putem face pentru a ajuta victimele agresiunii să supravieţuiască și pentru a le reda speranţa că va fi 
bine. 

Aproape un sfert dintre bărbaţii care și-au ucis partenerele au avut un comportament violent faţă de ele în cursul relaţiei, 
iar aproape jumătate dintre omucideri au loc în primele 3 luni de la încheierea relaţiei. Nu putem să așteptăm să ajungem în 
acest punct critic în care, de fapt nu mai putem face nimic ci doar să constatăm. 

În ultimii ani rapoartele oficiale arată o creștere constantă a cazurilor de violență domestică. La fiecare 30 de secunde, în 
România, un adult sau un copil cade victimă violenței exercitate de către una dintre persoanele cele mai apropiate, în propria sa 
familie. Iar ceea ce se consemnează în statistici este doar o parte a formelor de violență domestică pentru că sunt multe cazuri 
care rămân în mare parte nedeclarate de către victime, care din păcate degenerează de la violența verbală, psihologică sau 
economică și ajung apoi la cea fizică, dar e deja prea târziu. 

Avem nevoie de o implicare reală a tuturor factorilor decizionali, inclusiv a noastră a parlamentarilor pentru a scoate la 
lumină fenomenul violenței domestice, să îl expunem public și să îl explicăm pe înțelesul tuturor, în special al femeilor și 
copiilor din mediul rural, pentru a le prezenta legislația, modalitățile în care pot preveni astfel de violențe și se pot proteja 
înainte de a fi prea târziu pentru viața și familia lor. 
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La Botoșani, în județul pe care îl reprezint în Parlamentul României, colega mea, doamna Cristina Breșug, consilier 
județean din partea PSD, în calitate de președinte ATOP a început dezbateri în comunele din județ pentru a crește gradul de 
conștientizare în rândul populației cu privire la fenomenul de violență domestică, în special asupra femeilor. Astfel, a fost 
lansată și Campania locală „UNITE”, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul de Poliției Județean, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și reprezentații 
primăriilor din județ. Prima întâlnire a avut loc în comuna Vârfu Cîmpului pe 25 noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale 
pentru eliminarea violenței asupra femeilor și bineînțeles că vor continua dezbaterile în fiecare localitate din județ.  

De asemenea, alături de colegii mei de la Organizația PSD Botoșani am organizat o întâlnire și la sediul nostru pentru a 
identifica pârghiile prin care fiecare dintre noi se poate implica pentru a informa populația și a combate violența domestică. 

Violenţa ameninţă nu doar şansele de supravieţuire și sănătatea femeilor și copiilor, ci și bunăstarea lor emoţională, 
dezvoltarea personală și socială și viitoarele perspective. Actele de violenţă la care o persoană este supusă sau martor la o 
situație de acest fel, pot provoca daune pe tot parcursul vieții. Acestea afectează sănătatea fizică și mintală atât a femeilor, cât 
și a copiilor, le compromit capacitatea de a se integra social, emoțional și fizic, și le subminează dezvoltarea. 

Cel mai important dintre toate aspectele, este să ne implicăm cu toții pentru promovarea conștientizării pericolului unor 
astfel de comportamente, al prevenirii care se poate realiza dacă sunt anunțate timpuriu astfel fapte de violență domestică până 
la solidaritatea și susținerea victimelor care au avut de suferit în urma acestui fenomen și a pedepsirii aspre a celor care 
provoacă în mod repetat astfel de gesturi de violență.  

Vă mulțumesc.         Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 

Ziua Națională trebuie să fie motiv de bucurie pentru toți românii! 
Stimați colegi, 
De aici, de la tribuna Parlamentului, doresc să îmi exprim speranța că marea majoritate a românilor au sărbătorit Ziua 

Națională alături de copii, de familie, de prieteni. 1 decembrie este și trebuie să fie, cred eu, o zi a recunoștinței față de cei de 
dinaintea noastră, a deschiderii și a omeniei față de cei din jur, dar și a încrederii în noi înșine. Și sper că așa a fost pentru cei 
mai mulți dintre concetățenii noștri. 

Trăim, așa cum ne place să spunem, să repetăm, pentru că este adevărat, cea mai bună perioadă din istoria țării noastre, 
o perioadă de dezvoltare dar și o perioadă care ne oferă garanții de securitate așa cum România, prin alianțele ei de acum, 
europene și euro-atlantice, nu a mai avut. 

Dar tocmai din acest motiv îmi doresc, de asemenea, după frumoasele momente de motivată mândrie și bucurie 
națională, să ne amintim, nu doar pentru că a fost 1 decembrie, ci pentru că așa este normal și omenește, și de semenii noștri 
aflați în suferință, sau împovărați de griji, care nu au putut să se bucure pe deplin de ziua de 1 Decembrie. Unirea, cred eu, asta 
înseamnă: gândul bun către fiecare dintre semenii noștri. 

Iar aici, în Parlament, am convingerea că acest gând nu trebuie să ne părăsească niciodată în ceea ce facem, în ceea ce 
dezbatem, în ceea ce votăm. Nu trebuie să uităm de copiii care depind, în creșterea lor, în educația lor, de alocațiile primite de 
la stat. Nu trebuie să uităm de bătrânii care așteaptă cu speranță pensia atât de meritată, după o viață de trudă. Nu trebuie să 
uităm de semenii noștri care suferă de dizabilități. Nu trebuie să uităm de angajații care trăiesc de la o lună la alta, deși 
muncesc din greu, pentru că sunt plătiți cu salariul minim. Față de ei, față de toți românii, avem datoria fermă nu de a ne 
încurca în dezbateri și în argumente, nu de a ne bate în procente sau proceduri, nu de a discuta la infinit, ci datoria de a face, de 
a ajuta, de a avea grijă. Aceasta este, în opinia mea, menirea noastră și acesta este spiritul cu care trebuie să continuăm, în 
fiecare zi, ceea ce au început înaintașii noștri.  

Drumul început de ei ne dă speranță dar și voință pentru tot ce vine înaintea noastră, pentru un viitor mai bun pentru 
copii și nepoții noștri. Avem toate motivele să fim mândri de noi și avem toate motivele să credem în viitor pentru că am 
dovedit, chiar și atunci când istoria părea să fie împotriva noastră, că nu există niciun proiect național pe care românii să și-l 
dorească și să nu îl poată realiza dacă sunt și rămân uniți! Și dacă, în tot ceea ce fac, mai ales aici, în Parlament, se gândesc 
întotdeauna la binele comun, la binele tuturor românilor.  

Vă mulțumesc pentru atenție!        Deputat 
Ioan Mang 

*** 
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2022 - un an mai bun pentru investițiile și locurile de muncă din infrastructură 
 

Anul 2022 a fost un an mai bun pentru infrastructura României. Acest cuvânt „mai bun” pentru mine poate fi rezumat, 
înainte de orice statistică legată de kilometri de autostradă puși în circulație, în suma de bani care a fost alocată dezvoltării 
infrastructurii naționale. În 2022 s-au semnat contracte de 16,6 miliarde lei. De 4 ori mai mult faţă de anul 2021. La anul suma 
va fi şi mai mare, conform estimărilor ministrului Transporturilor. Deci aproape se dublează suma pentru mai multă eficiență 
și siguranță pe drumurile, podurile, în porturile și pe căile ferate române. În plus, toate aceste investiții înseamnă că vor fi 
create noi locuri de muncă, va crește productivitatea și se va deschide calea pentru decenii de creștere economică și 
prosperitate - totul fără a crește taxele. 

Activitatea din acest an este o dovadă a ceea ce poate realiza guvernarea atunci când pune interesele țării și ale 
poporului român înaintea diferențelor partizane. Toate proiectele deblocate prentru construcția de autostrăzi, drumuri 
naționale, pentru dezvoltarea porturilor din Constanța și Galați sau contractele de extindere a aeroporturilor din țara noastră, 
sunt produsul lunilor de negocieri de bună-credință și implicare. Și aici aș dori să-i aduc cele mai sincere mulțumiri lui Marcel 
Ciolacu, fără de care nimic din toate acestea nu ar fost posibil. 

Președinții țării și șefii de partide au vorbit despre modernizarea infrastructurii națiunii noastre din 1989. Fonduri de la 
Uniunea Europeană am avut din 2007. Însă abia acum, după ce PSD a decis să intre la guvernare și să preia Transporturile, 
dezvoltarea infrastructurii din România a luat cu adevărat avânt. Sper să menținem ritmul, astfel încât să putem oferi în sfârșit 
poporului român infrastructura sigură, fiabilă și modernă pe care o merită. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Marian Mina 
*** 

Succesele guvernamentale de stânga, confirmate și internațional 
Dragi colegi, 
Un succes notabil, obținut de către liderul PSD, Marcel Ciolacu, la nivelul Internaționalei Socialiste, nu a fost mediatizat 

pe măsura anvergurii sale. Unii l-au catalogat drept mai mult o știre de uz intern, necesară activului de partid, diminuând, în 
mod voit, din recunoașterea internațională, cuprinsă în acest vot de încredere, acordat președintelui nostru pentru strategiile 
viabile, adoptate de PSD în ultima vreme și, în special, în acest an de când am intrat la guvernare. Numai că decizia de la 
vârful Internaționalei Socialiste reprezintă o nouă filă a istoriei României, nu doar a social-democrației autohtone. Ca să îmi 
nunațez afirmațiile, trebuie să rememorez câteva momente definitorii din istoria PSD pentru țara noastră și care au premers 
integrarea în UE și în NATO. În ianuarie 2002, Partidul Social Democrat a dobândit statutul de membru asociat al Partidului 
Socialiştilor Europeni. Iar la data de 19 mai 2005, PSD a devenit membru cu drepturi depline al PES. În ceea ce privește 
Internaţionala Socialistă, organizaţia mondială a partidelor social-democrate şi laburiste de pe toate continentele, PSD a 
început să activeze în cadrul ei din 28 octombrie 2003. 

Revenind la registrul vocilor critice din prezent, acestea au ales să continue să încerce să discrediteze social-democrația 
românească, sfidând eficiența măsurilor pe care le-am impus în coaliția cu cele două partide de dreapta și chiar insinuând 
diluarea politicilor noastre de stânga și orientarea lor către un populism de centru. În ciuda acestui fond fals de alegații, PSD se 
bucură de această nouă formă de recunoaștere internațională și de creștere a prestigiului său. Cu alte cuvinte, ar fi redundant să 
dezvolt și eu, dar și colegii mei social-democrați că eșafodajul manipulativ de până acum, disipat în spațiul public pentru 
compromiterea PSD, nu a avut alt scop decât forțarea unei scăderi în sondajele de opinie prin știrbirea percepției noastre 
publice. Dar această stratagemă s-a dovedit și ea a fi sortită eșecului, conform celor mai recente sondaje de opinie. Iar PSD s-a 
preocupat, în continuare, activ de depășirea, în mod cât mai echitabil, a tuturor crizelor pe care le traversăm și a implementat și 
cele mai bune politici salutare. Însă, recunoașterea meritelor noastre conjugate s-a materializat, de data aceasta, nu doar pe plan 
intern, ci și pe cel extern. Alegerea președintelui Marcel Ciolacu în funcția de vicepreședinte al Internaționalei Socialiste 
reconfirmă integralitatea și justețea de stânga ale politicilor publice și guvernamentale, luate de conducerea partidului nostru. 
Desemnarea liderului nostru în funcția de vicepreședinte al Internaționalei Socialiste este încă o dovadă că PSD este cel mai 
mare și cel mai puternic partid de stânga din România.  

Iar înalta demnitate de vicepreședinte la nivelul Europei Centrale și de Est este onorantă pentru președintele PSD, dar și 
pentru fiecare social-democrat în parte pentru că relevă și constituie, în același timp, rezultatul eforturilor, din ultimii ani, ale 
formațiunii noastre. Sau, altfel spus, reprezintă contribuția noastră în vederea îmbunătățirii vieții tuturor românilor.  
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Dar munca noastră integrală, a celor de la PSD, a fost răsplătită, în această toamnă, și printr-un alt succes al stângii din 
țara noastră, recunoscut la nivelul Partidului Socialiştilor Europeni. Mă refer la reușita colegului nostru, europarlamentarul 
Victor Negrescu, care a obținut un post de vicepreședinte în conducerea PES. 

Este relevabil faptul că, pe lângă recunoașterea dublă, la nivel internațional, a Partidului Social Democrat și deciziile 
celor mai importanți lideri ai noștri vor căpăta și mai multă greutate în marile familii socialiste europene și mondiale, cu care 
vom urma să facem și schimburi de expertiză și să adoptăm soluții eficiente externe, tot de stânga, al căror succes a fost deja 
probat și în alte state.  

Doctrina și crezul social-democrate, transpuse în măsuri guvernamentale, au însemnat întotdeauna o viață mai bună 
pentru toți românii! Noi am sprijinit prompt și consecvent toate categoriile populației, noi am negociat și am realizat integrarea 
României în Uniunea Europeană și în Alianța Atlanticului de Nord și tot noi facem cele mai multe demersuri pentru accederea 
în spațiul Schengen a țării noastre. Principalele noastre atuuri, ale PSD, nu le reprezintă doar vasta experiență decizională, ci și 
faptul că noi nu ne-am abătut niciun moment de la parcursul european al formațiunii și al țării noastre și nici nu am făcut 
niciun fel de concesii doar de dragul unor rezultate efemere, de sorginte imagologică sau financiară. Noi am mizat strict pe 
seriozitate, consecvență, multe eforturi, deschidere reală față de nevoile și preocupările românilor, oferind și durabilitate și 
predictibilitate absolute prin soluțiile implementate. Și rezultatele nu au întârziat niciodată să apară, ori de câte ori PSD s-a 
aflat la guvernare singur sau în diverse alianțe. Iar acum, tot cu PSD la guvernare, României i-a fost încheiată monitorizarea 
prin Mecanismul de Cooperare și Verificare, impus în ultimii 15 ani de Comisia Europeană. În consecință, avem șanse 
extraordinare să fim admiși în Spațiul Schengen, în cadrul reuniunii europene ce va avea loc la Bruxelles, în data de 8 
decembrie. Dar și să consemnăm încă o victorie a străduinței noastre!  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
Investițiile considerabile destinate Sănătății prin PNRR intră în linie dreaptă 

 

Guvernul României și-a fixat un obiectiv strategic din susținerea sistemului național de sănătate, prin aprobarea 
Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, care va utiliza fondurile asigurate țării noastre din Planul 
Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). În același timp, Executivul a agreat și criteriile de eligibilitate şi ierarhizare 
pentru selectarea obiectivelor de investiţii, astfel fiind definiți primii pași în realizarea acestora. 

Programul naţional de investiţii în infrastructura de sănătate este aferent Țintei 377, Componenta 12 - Sănătate, din 
anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării PNRR, precum și a 
Metodologiei de aprobare a investiţiilor finanţate din cadrul PNRR. 

Decizia Guvernului vine în urma hotărârii conducerii PSD a Ministerului Sănătății și prevede în mod expres 
prioritizarea pentru finanţare a minim 25 de obiective de investiţii în infrastructura spitalicească publică, din cele 49 stabilite 
inițial prin PNRR. 

Prima etapă din aplicarea acestui Program urmărește selectarea obiectivelor de investiții, în urma aplicării criteriilor de 
eligibilitate stabilite de Ministerul Sănătății. Ulterior, se va trece la desemnarea celor minim 25 de obiective de investiţii, după 
parcurgerea criteriilor de ierarhizare, finanțate prin PNRR, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Aceste proiecte 
investiționale trebuie să aibă o valoare însumată care se încadrează în bugetul total alocat Investiţiilor în Infrastructură 
spitalicească publică nouă şi în Echipamente şi aparatură medicală din cadrul Ţintei 377, Componenta 12 - Sănătate. 

În etapa următoare, Ministerul Sănătății va desemna obiectivele de investiţii de rezervă, respectiv cele care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute în cadrul etapei I - Criterii de eligibilitate şi care, în urma aplicării criteriilor de ierarhizare, nu se regăsesc 
în obiectivele de investiţii finanţate prin PNRR. 

Ca o decizie de ultimă oră, ministrul PSD al Sănătății, domnul Alexandru Rafila, a hotărât prelungirea termenului de 
depunere pentru proiectele destinate acestui domeniu cu finanțare prin PNRR, în scopul sprijinirii unităților sanitare în vederea 
depunerii cererilor de finanțare. Astfel, pentru proiectele aferente echipamentelor și materialelor destinate reducerii riscului de 
infecții nosocomiale, precum și celor adresate unităților de asistență medicală ambulatorie, termenul de depunere a fost 
prelungit până la 16 decembrie. 

Ministerul Sănătății a aprobat deja până acum trei studii de piață, pentru echipamentele și produsele medicale aferente 
achizițiilor centralizate, care se vor derula în cadrul Componentei Sănătate din PNRR. Primul va fi direcționat cabinetelor 
medicilor de familie sau asocierilor de cabinete de asistență medicală primară, cu un buget de 135 milioane euro, al doilea 
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centrelor comunitare integrate, cu un buget de 12 milioane euro, iar al treilea cabinetelor de planificare familială, cu o finanțare 
de aproximativ opt milioane de euro. 

În consecință, progresele înregistrate în sănătatea publică sunt considerabile după ce conducerea Ministerului Sănătății a 
fost preluată de PSD, scopul realizării acestor investiții fiind creșterea calității serviciilor medicale oferite românilor.  

Am deplină încredere că ministrul Alexandru Rafila va continua procesele de reformă din sistemul național de sănătate, 
astfel încât pacienții să poată accede cu mai mare ușurință atât la asistența medicală primară, cât și la întregul palier de prestații 
oferite de stat.  

Sunt convinsă că prioritatea națională pe acest segment este de a oferi populației condițiile necesare în scopul asigurării 
unei stări de sănătate optime, care să conducă atât la creșterea speranței de viață, cât și la simplificarea modalităților de 
diagnosticare și tratament. 

Deputat 
Rodica Nassar 

*** 
România dezbate Strategia Națională de Sănătate 2022 - 2030 

Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi / Stimați români,  
Profit de oportunitatea prezentei declarații politice pentru a sublinia astăzi faptul că la nivelul experților din domeniul 

medical din România, se dezbate Strategia Națională de Sănătate pentru perioada 2023-2030. Consider deosebit de importante 
aceste demersuri, deorece sistemul medical din România avea nevoie de o astfel de strategie conturată pe termen mediu dacă 
nu lung, care să vină în întâmpinarea celor mai pregnante probleme cu care se confruntă în special pacienții dar și cadrele 
medicale.  

Această strategie reprezintă un document strategic pentru societatea noastră, iar dezbaterea publică garantează faptul că 
absolut toti actorii relevanți implicați în acest domeniu vor putea lua parte, în mod transparent, la elaborarea viitoarelor 
prevederi din această strategie națională, care ar putea deveni un pact național pentru sănătate, susținut de toate partidele, și 
aplicat de guvernele viitoare.  

România a trecut prin transformări politice, economice și sociale profunde în ultimii 30 de ani, fapt care a avut un 
impact major atât în starea de sănătate a populației, cât și în organizarea sistemului de sănătate actual, iar concluziile cred că le 
cunoaștem deja cu toții. 

În contextul analizei efectuate, cea care stă la baza acestui document programatic, diminuarea importanței acordate 
conceptului de sănătate publică, medicină profilactica și favorizarea aproape exclusivă a asistenței medicale curative, precum 
și „contradicția” dintre ceea ce precizează actele normative și acțiunile implementate, raportul finanțării celor două categorii de 
servicii, distribuția resurselor umane specializate și mai ales uzitarea greșită a responsabilității individuale  au condus în mare 
parte la situația de fapt, respectiv la un sistem de sănătate care nu reușește să pună un semn aritmetic între investiții și 
rezultatele obținute, evidenția bile în starea de sănătate a românilor. Practic, nu știm pe ce și cât de eficient cheltuim banii din 
sistem.  

Deși rezultatele în materie de sănătate s-au îmbunătățit în România în ultimele două decenii, ele rămân sub media 
Uniunii Europene. Speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, iar ritmul de creștere a 
speranței de viață este scăzut, ceea ce denotă deficiențe în furnizarea și accesul la serviciile medicale. În schimb, ratele 
mortalității evitabile prin prevenție și ale mortalității prin cauze tratabile sunt printre cele mai ridicate din UE. 

Schimbările preconizate a fi adoptate în noua Strategie Națională a Sănătății au drept obiectiv major reformarea 
sistemului asigurărilor sociale de sănătate astfel încât acest sistem să devină sustenabil și orientat cu adevărat către pacient.  

Principalele modificări se referă la eliminarea subvenţiilor de echilibrare a Fondului Național Unic de Asigurări Sociale 
de Sănătate, in condiţiile extinderii bazei de impozitare la toate veniturile din salarii, pensii şi activități independente, 
menținându-se posibilitatea echilibării Fondului de la bugetul de stat, doar în contextul unor crize economice sau 
epidemiologice.  

De asemnea, se are în vedere extinderea bazei de impozitare pentru contribuţii de asigurări sociale de sănătate prin 
stabilirea obligaţiei de plată asupra tuturor veniturilor obţinute de persoanele fizice, indiferent de natura acestora, aceasta 
măsura urmând a se implementa treptat.  

Viitoarea Strategie Națională pentru Sănătate prevede calculul în mod transparent, prin raportare la veniturile brute 
încasate, a valorii subvențiilor pentru persoanele asigurate care nu plătesc contribuții, precum șomeri, beneficiari de ajutor 
social sau pensionari cu pensii mici. Asigurările voluntare de sănătate vor fi reglementate astfel încât românii să beneficieze și 
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de diverse facilități fiscale. De asemenea se propune crearea unor structuri regionale ale Ministerului Sănătății și ale Casei 
Naţionale de Asigurări  de Sanatate. 

Un alt aspect foarte important care este dezbătut și asupra căruia am revenit de mai multe ori de la această tribună face 
referire la elaborarea și implementarea unei politici publice pentru resursele umane din domeniul sănătății adaptată la 
necesitățile actuale și viitoare. Se dorește implementarea unei baze naționale obligatorie privind resursele umane în sănătate, 
actualizată periodic cu informații de la toate entitățile publice și private implicate în sistemul de sănătate.  

În acest caz, Ministerul Sănătății propune elaborarea unui Plan Strategic Multianual pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane din Sănătate care să aibă în vedere obiective specifice, măsuri și ținte  legate de formarea, perfecționarea, recrutarea, 
retenția, recompensarea, distribuția pe specialități clinice și paraclinice, distribuția pe paliere de servicii și distribuția teritorială 
a personalului, potrivit nevoilor estimate de servicii de sănătate, fapt ce ar duce în mod natural la echilibrarea întregului sistem.  

În încheiere salut încă o dată lansarea în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Sănătate și îmi exprim încrederea că 
ministrul Sănătății, domnul profesor Rafila, alături de toți experții implicați, vor coagula cele mai bune soluții și măsuri pentru 
modernizarea sistemului medical în întreg ansamblul său. 

Deputat 
Florian Neaga 

*** 
PSD propune un nou pachet social de 26,65 miliarde de lei pentru anul 2023 

Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește ”PSD propune un nou pachet social de 26,65 miliarde de lei pentru anul 2023!,, și se 

referă la măsurile propuse de Partidul Social Democrat în cadrul Coaliţiei pentru a veni în sprijinul românilor cu venituri mici. 
Partidul Social Democrat a anunţat foarte clar de la început că nu discutăm despre cifre sau procente, ci despre oameni 

şi despre ceea ce au ei nevoie în această perioadă de crize cumulate. 
Astfel, Partidul Social Democrat a propus şi a obţinut acordul Coaliţiei cu privire la setul de măsuri de sprijin pentru 

persoanele şi familiile cu venituri mici începând cu 1 ianuarie 2023. 
Salariul minim va creşte la 3.000 de lei, din care 200 lei vor fi scutiţi de taxe, iar în sectorul construcţiilor va ajunge la 

4.000 de lei, cu scutirea de taxe existente şi în prezent. 
Începând cu 1 ianuarie 2023, pensiile vor creşte cu un procent de 12,5%, în timp ce seniorii cu pensii sub 3.000 de lei 

vor primi un sprijin financiar, plătit în două tranşe pe parcursul anului 2023. 
Prin modelul propus de PSD, fiecare categorie socială va fi sprijinită, în mod diferit, cu accent pe românii cu venituri 

mici care sunt cei mai afectaţi de creşterea preţurilor. 
Ajutorul unic, în două tranşe, va fi acordat pentru 90% dintre pensionari (4,27 milioane de pensionari) și ajunge la o 

valoare totală de 3,7 miliarde de lei. 
Pentru pensionarii cu pensia mai mică de 1.500 lei, sprijinul va fi în cuantum de 1.000 de lei, pentru pensionarii cu 

pensia mai mică de 2.000 de lei aceştia vor beneficia de un sprijin de 800 de lei, iar pentru cei cu pensia până în 3.000 de lei, 
de un sprijin de 600 de lei. 

O altă măsură de sprijin vizează voucherele pentru alimente în valoare de 250 lei, care se acordă de 6 ori pe an pentru 
pensionarii cu pensia mai mică de 1.700 de lei. 

Având în vedere preţurile la energie, pachetul social cuprinde acordarea unui voucher de energie, în valoare de 1.400 de 
lei pe an, în două tranşe, pentru pensionarii cu vârsta peste 60 de ani şi pensia mai mică de 2.000 de lei. 

În ceea ce priveşte protejarea persoanelor cu handicap, se va acorda cea de-a 13-a indemnizaţie. 
Totodată, se va actualiza cu rata inflaţiei indemnizaţia pentru veteranii şi văduvele de război, aceste indemnizaţii fiind 

îngheţate din anul 2018, iar creşterea fiind de aproximativ 30%. 
Una dintre măsurile PSD vizează şi indexarea alocaţiilor de stat pentru copii cu rata inflaţiei. 
Partidul Social Democrat se ţine de cuvânt şi îşi respectă principiile puternice legate de echitatea socială şi solidaritatea 

faţă de români, mai ales în contextul actual, când se suprapun mai multe crize.  
Vă mulțumesc,           

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
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Declarație politică 
Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
8 noiembrie 1989 - Mii de oameni sunt strânși la Zidul Berlinului, în fața porților sau cățărați pe zid. Așteaptă cu 

înfrigurare să fie lăsați să treacă spre Vest. Promisiunea Occidentului și a unei vieți mai bune e în fața lor. 
7 decembrie 2022 - România așteaptă la porțile Vestului, mai exact ale cancelariei austrice, anunțul mult dorit, aderarea 

la spațiul Schengen.  
Doar cei care au trăit în comunism pot înțelege ce înseamnă trauma închiderii între niște granițe, imposibilitatea de a 

călători unde dorești și unde îți permiți, interzicerea libertatății de a vedea și de a gândi. Pentru români, ca și pentru bulgari, 
anunțul despre aderarea la Spațiul Schengen echivalează cu un alt zid, peste care am putea trece râzând sau în fața căruia să ne 
oprim din nou plângând.  

Pe lângă consecințele economice și politice, impactul psihologic al acestui anunț pe care-l așteptăm este fără doar și 
poate extrem de important. Ne-am simți în sfârșit europeni cu acte în regulă, nediscriminați, nelăsați la ușă, liberi și demni, 
parte importantă din marea familie europeană. 

Partidul Social Democrat a fost și este în continuare principalul promotor al aderării României la Spațiul Schengen, iar 
eforturile parlamentarilor și europarlamentarilor social-democrați sunt aproape de a fi concretizate. 

„Odată cu renunțarea la MCV, a dispărut și ultimul pretext pentru ținerea României în afara Schengen. Raportul 
Comisiei Europene constată îndeplinirea tuturor condițiilor. Avem de partea noastră atât faptele recunoscute oficial, cât și 
suportul politic al Parlamentului European și al Comisiei Europene” - Dan Nica, liderul delegației Partidului Social Democrat 
din Parlamentul European. 

„Eu îmi mențin părerea că pe data de 8 decembrie vom intra în spațiul Schengen și nu cred că un alt stat al UE cum e 
Austria se poate opune pe nedrept intrării României în Schengen”, este ferm convins președintele Partidului Social Democrat, 
Marcel Ciolacu. 

Stimați colegi! 
8 decembrie poate fi o zi istorică pentru România. Vă rog pe toți, indiferent de partidul pe care-l reprezentați, să fim 

împreună un gând pentru ca această dorință să devină realitate.  
Am credința fermă că ziua de mâine va doborî orice zid separator, va repara nedreptăți morale și ne va duce acolo unde 

merităm, europeni pe deplin! 
Deputat 

Dan-Cristian Popescu 
*** 

Locul României este în Schengen! 
Domnule președinte de sedință, 
Stimați colegi, 
Mâine, 8 decembrie, este o zi decisivă pentru țara noastră. Extinderea spațiului Schengen se află pe agenda Consiliului 

JAI. Trebuie să avem încredere în parcursul european al României.  Cu PSD la guvernare, țara noastră a intrat în NATO și 
Uniunea Europeană, a scăpat de MCV și este gata să adere la Schengen!   

Să nu uităm că România îndeplinește criteriile tehnice pentru aderarea în spațiul Schengen de peste 11 ani. Războiul din 
Ucraina a arătat că țara noastră este pregătită să gestioneze frontierele externe ale Europei. România a fost solidară, și-a 
respectat obligațiile față de apărarea democrației și suveranității altui stat.  

Nu ar trebui să existe niciun obstacol pentru o decizie favorabilă de aderare la Schengen. PSD a dovedit prin acțiunea sa 
perseverentă că argumentele și dialogul pot schimba atitudini aparent inflexibile. Prin demersurile făcute de conducerea PSD și 
de europarlamentarii săi, Olanda și-a ajustat poziția și a anunțat că va sprijini România. De asemenea, Suedia, prin votul 
Parlamentului său, și-a exprimat susținerea pentru aderarea țării noastre la Schengen. 

Niciun efort nu este prea mare pentru împlinirea dezideratului național al României- membru Schengen! În acest fel, nu 
ar mai exista timpi de așteptare în punctele de trecere a frontierei, ar fi accelerate schimburile comerciale în interiorul UE și ar 
crește viteza de circulaţie a mărfurilor, în paralel cu scăderea costurilor. 

Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 35 - 2022  
Săptămâna 5 – 9 decembrie 2022  

 

 

41 
 

NATO este aici, pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat 
 
Cel mai mare război din istoria umanității a debutat așa cum au debutat toate conflictele. Cu încălcarea ordinii 

internaționale și a tratatelor care o desenaseră. Rezultatul final? Între 50 și 85 de milioane de decese, mai mult decât în orice alt 
conflict din istoria omenirii. 

Au trecut aproape opt decenii de la acel conflict mondial distrugător. Dar lumea s-a schimbat de atunci fundamental. Și 
putem vedea cu toții rezultatul concret al acestei schimbări. 

Cea mai importantă lecție a prezentului este să nu ne lăsăm seduși de nostalgiile trecutului. Este evident că astfel de 
nostalgii iluzorii au pus azi Europa în fața celei mai mari crize de securitate de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Dar diferențele de abordare sunt de asemenea evidente. Pentru prima dată în istoria recentă, de partea statului agresat s-a 
creat o alianță de 50 de state, care nu este militară și care îl sprijină efectiv.  

În tot acest context internațional volatil, România și-a consolidat prestigiul în zonă și prin organizarea impecabilă a 
reuniunii miniștrilor de externe ai statelor NATO. Efortul diplomatic și organizatoric al României a fost apreciat de 
participanții la reuniune, țara noastră fiind considerată de partenerii săi un aliat fundamental pentru Flancul Estic al Alianței 
Nord-Atlantice. 

Mesajul NATO de la Bucureşti a fost foarte clar și ferm. Alianţa va sprijini Ucraina atâta timp cât războiul va continua 
să se desfăşoare și nu va da înapoi niciun pas. Și, ca răspuns direct la invazia Rusiei în Ucraina, vor fi dublate grupurile de 
luptă ale NATO de la 4 la 8, unul dintre acestea fiind plasat în România, sub conducerea Franţei. 

Reuniunea NATO de la București a reamintit de asemenea că Balcanii de Vest și regiunea Mării Negre sunt zone de 
importanță strategică pentru Alianță. Acest fapt a fost întărit de prezența miniștrilor de externe din statele partenere, Bosnia și 
Herțegovina, Georgia și Republica Moldova. 

În același timp, toate statele participante la acest eveniment istoric știu că luând apărarea Ucrainei, acceptă costuri 
dificile. Însă costul inacțiunii ar fi mult mai mare. 

Urmează o iarna grea. Iar spirala brutalității pe care evoluează acest război o va face și mai grea. Dar reuniunea de la 
București a reafirmat cu tărie că NATO este aici și este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. 

Știm că cele mai multe războaie se termină la masa negocierilor. Dar singura soluție durabilă a conflictului din Ucraina 
este o pace justă.   

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
Declarație politică 

Stimați parlamentari, 
Săptămâna trecută în Parlament am adoptat Legea de aprobare a ordonanței de urgență nr. 119/2022, care vine cu o serie 

de amendamente, printre care și cel care va determina o revenire, temporară, până în 2025, la piața reglementată de energie.  
Salut faptul că, în cele din urmă, colegii noștri de la PNL au înțeles necesitatea acestei măsuri.  
Să fim corecți! Chiar fără această criză energetică ce se manifestă la nivel European, România s-ar fi confruntat cu 

creșteri semnificative ale prețurilor la energie, ca urmare a liberalizării haotice, făcute la repezeală de predecesorii noștri. Sunt 
aici și colegii de la USR care au fost susținători fervenți ai liberalizării pieței de energie și care ne dădeau asigurări că facturile 
românilor vor scădea semnificativ în urma acestei măsuri.  

Fiecare poate spune ceva, dar în final, ultimul cuvânt îl are realitatea. Iar realitatea e că s-a dovedit că nu avem o 
concurență reală în piața de energie, că România nu a fost deloc pregătită pentru acest moment și că, acum, prețurile la energie 
reprezintă cea mai mare componentă a inflației, de peste 70%.  

Este fără îndoială o victorie a Coaliției că va pune capăt acestui dezastru din energie. Că va pune capăt speculei care s-a 
făcut într-o piață scăpată de sub orice control și că va pune frână inflației galopante care ne-a afectat până acum.  

Dar trebuie să spunem adevărul până la capăt! Această plafonare a prețurilor la energie nu ar fi avut loc dacă PSD nu ar 
fi fost la guvernare în acest moment! Să fim corecți! Părintele liberalizării haotice a pieței de energie este încă ministru pe 
portofoliul energiei! Iar mulți dintre cei care au susținut atunci această liberalizare nebună sunt încă la masa deciziilor 
guvernamentale.  

Schimbarea a venit în urma intrării PSD la guvernare. Astăzi, cetățenii și economia sunt protejați pentru că PSD a spus 
cu mult curaj că trebuie să punem stop pentru o perioadă acestei liberalizări absurde. Astăzi statul nu mai decontează 
compensări fără număr la prețurile speculative ale unor profitori din piață, pentru că PSD a fost acolo, la masa Guvernului și a 
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spus că trebuie să oprim această nebunie. Am vorbit de plafonarea prețurilor la energie când încă lumea se ferea în Europa să 
vorbească despre „reglementare” sau „plafonare”. Acum este o practică adoptată din ce în ce mai mult în Uniune.  

PSD nu a gestionat domeniul energiei, dar a înțeles că aici este sursa multor probleme din societatea românească. Aici 
este sursa creșterii prețurilor, aici este sursa scăderii puterii de cumpărare, aici este sursa scăderii competitivității produselor 
românești, aici este sursa unor probleme care pot afecta întreaga economie națională. Și am avut curajul să intervenim. Am 
avut priceperea de a pune soluții viabile pe masa Coaliției. Am avut înțelepciunea de a ajunge la un acord cu partenerii noștri 
de guvernare.  

Pentru a asta am intrat la guvernare și asta facem acum și vom face în continuare!  
 Suntem aici pentru oameni, pentru că oamenii contează cel mai mult. Pentru ei acționăm și pentru ne vom lupta în 

Parlament, în Coaliție, în Guvern și oriunde va fi nevoie! 
Vă mulțumesc.         Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

Apel la unitate și responsabilitate în actul guvernării 
 
Traversarea perioadei de pandemie și războiul de la granițele României au adus schimbări și vor urma multe alte 

transformări. Avem certitudinea că realitatea cotidiană trebuie să se vadă și în actul de guvernare al României prin adaptarea 
rapidă a strategiilor elaborate de decidenții politici, strategii care vizează viitorul socio-economic al țării și al cetățenilor ei. 

Luna decembrie este importantă pentru noi toți, atât din vedere istoric (Ziua Națională a României și marcarea a 33 de 
ani de la Revoluția Română care a condus la căderea regimului comunist) cât și din punctul de vedere al sărbătorilor de iarnă, 
bogate în tradiții și obiceiuri, care au în centru: mari sărbători creștine și familia - alături de care vom fi așa cum este firesc. 

Istoria este un izvor de exemple al faptelor de eroism. Cu sânge și prețul vieții, s-au scris fapte care au condus la ceea ce 
România trebuie să fie astăzi: un stat independent, suveran, respectat – mai ales și puternic.  

Codul moral și valorile asociate credinței trebuie să ne îndrepte spre cetățeni și, ca buni creștini ce suntem, faptele 
noastre să se reflecte în apărarea moștenirii primită de la strămoșii noștri..În acest moment, PSD este singura formațiune 
politică din țară care este capabilă să restabilească relația de încredere cu cetățenii și toate acțiunile sunt îndreptate spre 
cetățeni. 

PSD apără principiile și valorile după care se ghidează, luptă pentru cauze clare și continuă construirea unei societăți 
echitabile. Obiective precum justiția socială, mobilitatea socială, reducerea sărăciei și a inegalității veniturilor stau la baza 
politicilor pe baza cărora PSD guvernează și al stabilirii programelor și măsurilor necesare pe termen scurt, mediu și lung.  

Românii merită un trai mai bun în țara lor, stabilitate economică, predictibilitate, siguranța locurilor de muncă și 
certitudinea unui viitor bazat pe valori și principii reale la care suntem obligați să contribuim cu toții. 

Așa cum PSD poate veni cu soluții la orice problemă și face tot ce este necesar ca românii să nu fie împovărați de traiul 
zilnic, oricare formațiune politică poate face la fel și fac un apel la unitate și responsabilitate în actul guvernării. Doar așa se 
pot găsi cele mai bune soluții pentru depășirea tuturor crizelor și redresarea economică a României.  

 

Deputat 
Ilie Toma 

*** 
Drepturile omului, garanția democrației și temelia civilizației umane 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
În fiecare an, din 1948 încoace, data de 10 decembrie marchează una dintre cele mai importante etape în civilizația 

umană. Și anume, adoptarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 
care statuează fără niciun echivoc că ”toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele sint inzestrate 
cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele fata de altele in spiritul fraternitatii.” 

A fost nevoie de multe secole și și mai multe drame la nivel mondial, de suferința a miloane și milioane de oameni 
pentru ca ceea ce este de fapt firesc să devină printr-un act istoric recunoscut și respectat. 

Stimați colegi, 
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Drepturile omului sunt esența a ceea ce reprezintă în fapt ființa umană și consider că toate eforturile noastre trebuie 
îndreptate în mod permanent asupra promovării și respectării lor. 

Pentru că nu putem vorbi de democrație, de stat de drept, de civilizație umană, de educație, sănătate, de progres, de 
dezvoltare durabilă, de pace, de securitate, de prezent și viitor fără să pornim de la fundamentul reprezentat de drepturile 
omului. 

Promovarea și respectarea întru-totul a drepturilor omului este și trebuie să fie pentru noi toți un imperativ! A ignora un 
drept uman este sinonim ignorării ființei umane.  

Drepturile omului nu trebuie să fie niciodată considerate de la sine înțelese și este datoria noastră ca, prin întreaga 
activitate parlamentară, să ne asigurăm că ele se aplică întocmai în spiritul lor universal, indivizibil, inalienabil, interdependent 
și interconectat.  

Traversăm o epocă în care avem la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a ne asigura că drepturile niciun 
român nu au de suferit. Că niciun cetățean al acestei țări nu este privat de demnitatea sa umană și că drepturile omului 
jalonează întreaga activitate a statului român. 

De aceea, în această zi, cred că cea mai mare dovadă a recunoașterii importanței drepturilor omului, precum și cel mai 
de valoare angajament pe care îl putem face sunt acelea care privesc investițiile în tot ceea ce drepturile omului reprezintă. 
Investiții în legislație, în politici publice și acțiuni care pot asigura o societate al cărei principiu de funcționare în toate 
domeniile sale are la bază libertatea, egalitatea, solidaritatea, echitatea, demnitatea.  

Astăzi și mereu, vă invit să facem din promovarea și respectarea drepturilor omului prioritate și baza de acțiune în 
întreaga noastră activitate. Este singura cale și singura opțiune! 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Cu ce șantajează Austria România? 

 
Pseudomotivul imigranților este o temă de campanie pentru viitoarele alegeri din Austria, nesusținut în realitate de date 

statistice și motivat pur politic. România a dat dovezi clare și de netăgăduit că știe și poate să gestioneze corect și coerent 
fluxuri de imigranți, cea mai recentă probă la care țara noastră a fost supusă în acest sens este cea a imigranților ucrainieni, în 
contextul războiului ruso-ucrainian. 

Începând cu 1 iulie 2018 și până la sfârșitul anului 2018, Austria a deținut președinția rotativă a Consiliului Uniunii 
Europene, având ca motto ,,O Europă care protejează” și, în teorie, a fost concentrată, printre altele, pe securitate și lupta 
împotriva migrației ilegale și stabilității în vecinătatea europeană.  

Dacă în realitate a existat problema imigranților în România care sunt măsurile pe care le-a luat Austria în perioada în 
care a deținut președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene? Niciuna! Pentru că această în realitate nu există și nu a 
existat, este o umbrelă sub care se ascund de fapt adevăratele interese proprii ale austriecilor. 

În realitate, motivele pentru care se împotrivește Austria aderării României în spațiul Schengen sunt altele, de natură pur 
economică. Austria controlează în România 100% din petrol și 50% din gaze, bănci și mari asiguratori, are contracte de 
miliarde de euro pentru autostrăzi și exportă din România păduri în valoare de sute de milioane de euro anual. 

Firmele austriece din România au prosperat în anul 2021, în ciuda crizei financiare provocată pandemia SARS-COV-2. 
Primele 10 (zece) companii austriece care desfășoară activitate economică în România au fost pe profit, înregistrând un profit 
net de 1,4 miliarde euro.  

Câte firme mici și mijlocii autohtone au dat faliment în anul 2020 și 2021 că nu au mai putut supraviețui resticțiilor 
impuse, în timp ce firmele austriece prosperau în România.  

O Românie fără granițe la punctele terestre de frontieră înseamnă o Românie mai prosperă, mai puternică financiar ceea 
ce contravine intereselor financiare austriece în România.  

Vă dau câteva exemple simple:  
• turiștii străini care vin în România azi stau la bariere, spre deosebire de cei care merg în Austria. Ma refer, pentru 

exactitate la același stat vecin, Ungaria, intrarea în România versus intrarea în Austria; 
• pentru Dacia Pitești importăm piese din Turcia. Camioanele românești sunt controlate la granița externă a UE, la 

intrarea în Bulgaria, apoi, din nou, la granița bulgaro-română. Asta înseamnă timp și bani pierduți de către o companie cu 
capital românesc autohton. 
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• Vămuirea la intrarea și ieșirea din România este un minus pentru țara noastră ca competitivitate pe piețele de investiții, 
fapt care avantajează excepțional companiile austriece din România din două perspective: una, cea a salariilor pe o piață a 
muncii necompetitivă care le permite să exporte din România forță de muncă ieftină, iar cea de-a doua, care le permite lor să 
înregistreze profituri uriașe, operând activitatea economică austriacă în România cu forță de muncă ieftină aici, pe teritoriul 
țării noastre și cu profituri exportate în țara de origine. 

• Și lista poate continua. 
Nu putem accepta ca România să fie șantajată de impostorii economicii ai Uniunii Europene, în condițiile în care țara 

noastră îndeplinește toate condițiile de aderare și își merită pe deplin locul în spațiul Schengen. 
Poate ar fi cazul și momentul ca românii să ceară desecretizarea acordurilor petroliere din țara noastră, să ceară să se 

facă publice profiturile companiilor austriece înregistrate în România și exportate în Austria, etc. 
 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
România ar putea adera la Spațiul Schengen dacă partidele de dreapta s-ar implica mai mult în acest demers! 

 

Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,  
Un lucru este clar, Românii merită în Schengen!  Atât românii care au rămas acasă alături de noi și pun umărul zi de zi 

la modernizarea acestei țări cât și milioanele de români plecați peste hotare, în spațul Schengen.  
Sunt 11 ani de când România a îndeplinit absolut toate condiționalitățile pentru aderarea la Spațiul Schengen, însă în 

mod rău voit și politicianist, românii sunt ținuți în afara spațiului comunitar, printr-o ultimă barieră inventată, intitulată 
sugestiv Republica Austria. 

Chiar și în acestă situație, suntem pentru prima dată foarte aproape de acest deziderat. Datorită eforturilor 
europarlamentarilor PSD am reușit să convingem Regațul Țărilor de Jos, Olanda așa cum o cunoaștem cu toții, care ani de zile 
s-a opus aderării noastre sub diverse motive mai mult sau mai puțin întemeiate, mai mult sau mai puțin legale.  

Până în momentul de față, o singură familie politică de la nivel european s-a declarat întru totul gata să susțină 
aspirațiile și drepturile României cu fermitate și putere. Guvernele social-democrate din cadrul Partidului Socialiștilor 
Europeni, sunt singurele care și-au afirmat public intenția de a vota pentru aderarea țării noastre. Mă refer aici la guvernele din 
Portugalia și Spania din Finlanda și chiar din Germania, poate cel mai vocal partener al țării noastre de când aceasta este 
condusă de un cancelar social-democrat.  

De asemenea, România a fost susținută în unanimitate de toți europarlamentarii social-democrați și la votul Rezoluției 
Parlamentului European privind susținerea aderării țării noastre la spațiul Schengen, iar acest lucru se datorează eforturilor 
necontenite ale conducerii Partidului Social Democrat, care a demonstrat partenerilro europeni că PSD este un partid modern și 
puternic ancorat în valorile europene.  

Alegerea în premieră a unui social-democrat român, în persoana lui Victor Negrescu în conducerea Partidului 
Socialiștilor Europeni și alegerea Președintelui PSD, domnul Marcel Ciolacu în funcția de vicepreședinte a Internaționalei 
Socialiste pentru Europa Centrală și de Est, nu este o simplă întâmplare. Aceste nu sunt doar coincidențe! Sunt rezultatul a 
multor ani de muncă în domeniul afacerilor europene și a relațiilor internaționale. Totul pentru a garanta susținerea eforturilor 
noastre de a adera în sfârșit cu drepturi depline la spațiul comunitar.  

Domnilor politicieni de drepta,  
Degeaba susțineți acum că veți încerca să negociați cu guvernul dreptei extremiste din Austria. Cheia succesului acestor 

negocieri a stat în capacitatea dumneavoastră de a atrage cât mai mulți susținători din partea Partidului Popular și din partea 
ReNew, pentru a avea susținerea necesară de a putea închide acum negocierile cu reprezentanții austrieci. Tot acest spectacol 
pe care îl vedem cu doar două zile înaintea stabilirii ordinii de zi a Consiliului Justiție și Afaceri Interne trebuia să aibă loc cu 
multe luni în urmă pentru a putea spera acum la un rezultat pozitiv.  

Un lucru trebuie spus clar, răspicat și asumat, dacă aderarea României nu se va regăsi pe ordinea de zi a Consiliului JAI 
de joi, sau dacă se va regăsi însă Austria se va opune, doar partidele de dreapta, PNL și USR sunt vinovate de acest eșec!  

Niciun efort nu este prea mare pentru împlinirea acestui deziderat național, România membru Schengen! Partidul Social 
Democrat a dovedit prin acțiunea sa perseverentă că argumentele și dialogul pot schimba atitudini aparent inflexibile. Prin 
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demersurile făcute de conducerea PSD și de europarlamentarii săi, Olanda și-a ajustat poziția și a anunțat că va sprijini 
România. Deci se poate! 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
PSD, la un an de guvernare! 

Stimate colege, stimați colegi, 
Anul trecut pe vremea aceasta, PSD își asuma intrarea la guvernare într-un moment extrem de dificil pentru țară. Chiar 

dacă, încă, nu am reușit să facem tot ce ne-am propus, intrarea noastră la guvernare a făcut ca România să iasă din fundătura în 
care se afla, să treacă mai ușor peste crizele ultimei perioade și, totodată, să facă și progrese importante. 

Iată că se reechilibrează deficitul bugetar, care acum este în scădere cu 0,68 puncte procentuale față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Se consolidează stabilitatea politică și predictibilitatea economică, cu efecte directe asupra atragerii de investiții 
străine aflate, de asemenea, în creștere față de anul trecut. În plan extern, România are șansa reală a admiterii în Schengen și a 
reușit ridicarea MCV.   

Însă, ceea ce ne deosebește de anterioarele guvernări de dreapta sunt consistentele măsuri de sprijin ale populației și 
economiei pe care le-am inițiat. După promovarea cu succes, la începutul anului, a pachetului social (creșterea pensiilor cu 
14%, a salariului minim cu 11% și a alocațiilor), PSD reușește acum promovarea unui nou pachet de măsuri, cu aplicare de la 
1 ianuarie 2023, care crește cu până la 45% veniturile celor mai vulnerabili pensionari și majorează cu aproape 18% salariul 
minim.  

Domnilor și doamnelor,          
Nu în ultimul rând, am reușit acolo unde insistam încă de anul trecut, după liberalizarea haotică a pieței de energie, și 

anume în zona reinstituirii unor reglementări pe piața energiei. Pe parcursul anului am reușit impunerea unor niveluri ale 
plafonării care au făcut ca facturile populației și ale IMM-urilor să rămână suportabile dar, ce este mai important, începând de 
anul viitor, nimeni nu va plăti mai mult de 1,3 lei/KWh, ceea ce reprezintă o protecție consistentă în fața unor tarife care ajung 
și până la 7-9 lei/KWh. În fapt, peste 95% din populație, care se încadrează într-un consum lunar de până la 255 de KW/h, va 
plăti 0,8 lei/KWh. Știu, o să spuneți că nu este îndeajuns, iar noi suntem conștienți că așa este! Însă, nu trebuie să vă îndoiți că 
PSD va continua să guverneze gândindu-se la oameni și la interesul național.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Clarificarea normelor de aplicare și utilizare a sistemelor individuale adecvate  de colectare și epurare a apelor uzate 
 

Stimate domnule ministru,   
Având în vedere criteriile emise pe 26 mai 2022 pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, 

exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea nr. 
714 din 26 mai 2022, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 527 din 27 mai 2022, vă rog să-mi comunicați care sunt 
obligațiile legale care revin persoanelor care pun în funcțiune astfel de sisteme după ce le declară autorităților locale.  

Conform acestui act normativ, prin grija reprezentantului unității administrativ-teritoriale, proprietarul spațiilor 
conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice 
locale pentru evidența unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau 
epurare a apelor uzate. În cazul în care nu se urmează această procedură, înseamnă că persoana care are un astfel de sistem de 
colectare și epurare a apelor uzate comite o contravenție și este sancționat cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei pentru 
nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2).  

Așadar pentru a nu se ajunge într-o astfel de situație, iar cetățenii care folosesc astfel de sisteme individuale de colectare 
și epurare a apelor uzate să fie amendați, vă rog să transmiteți concret ce demersuri trebuie îndeplinite de fiecare persoană 
fizică sau juridică pentru a respecta normele privind legislația mediului în acest domeniu după ce îndeplinesc toate etapele 
prevăzute la articolele 11 și 15 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022.    

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

Alexandra Huțu 
*** 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Date privind elevii cu rezultate remarcabile în competițiile școlare 
Stimată doamnă ministru,  
În activitatea parlamentară avem numeroase întâlniri cu cetățeni și reprezentanți ai societății civile. Acestea ne oferă o 

imagine de ansamblu mai precisă asupra societății românești și ne ajută să identificăm potențiale proiecte și acțiuni care pot 
veni în sprijinul cetățenilor noștri.  

În cadrul unei astfel de audiențe, am avut plăcerea să port o discuție cu un grup de părinți ai căror elevi au rezultate 
remarcabile la învățătură. Acești copii și tineri, medialiați la olimpiadele naționale, respectiv cu rezultate excepționale în 
cadrul competițiilor internaționale, sunt adevărați ambasadori ai României și viitori lideri în domeniile lor. Pentru a înțelege 
cât mai bine situația la nivel național, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Câți elevi medaliați la olimpiadele școlare naționale avem în România?  
2. Dintre elevii medaliați la olimpiadele școlare naționale, câți au înregistrat succese la discipline multiple în același an 

școlar?  
3. Câți elevi medaliați la olimpiadele școlare internaționale avem în România și care este numărul celor care au reușit să 

finalizeze aceste competiții în primele 15 poziții din clasament?     
4. Care sunt disciplinele școlare la care România excelează la nivel internațional, având o tradiție formată în acest sens?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
 Cu aleasă considerație,              Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 
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Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Precizări privind introducerea funcției de director administrativ în școli 
Doamnă ministru, 
Antecesorul dumneavoastră la conducerea Ministerului Educației anunța înființarea funcției de director administrativ în 

unitățile de învățământ. Aceasta urma să fie prinsă în noua lege de reglementare a învățământului preuniversitar. Potrivit 
fostului ministru, un astfel de director trebuie să facă legătura dintre autoritatea locală, școală și comunitate, dar și să aibă 
competențe în științe economice și ale administrației.  Vă rog să-mi precizați dacă aveți în vedere modificarea legislației pentru 
introducerea acestei noi funcții în unitățile școlare, dacă va activa în toate școlile de la nivel național acest director 
administrativ sau doar în cele care au un anumit număr de elevi. De asemenea, vă rog să-mi comunicați care vor fi atribuțiile 
acestei funcții, dar și dacă în mediul rural, acolo unde numărul elevilor este redus, un director administrativ poate lucra pentru 
mai multe unități de învățământ.   

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,                  Adrian Alda 

*** 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 

Echivalarea diplomelor de asistent medical generalist peste hotare 
Doamnă ministru,  
Migraţia românească constituie un subiect larg dezbătut atât la nivel naţional, cât şi internaţional, reprezentând în 

continuare unul dintre interesele de bază ale discursului politic şi public intern. În defavoarea României și în avantajul statelor 
vestice, mare parte din personalul medical continuă să opteze să lucreze în spitalele și clinicile din Europa. În ciuda 
contribuției acestor români, prin activitatea lor susținută, la creșterea economiei europene, multe dintre cadrele medicale, care 
au părăsit țara, continuă să întâmpine dificultăți de ordin birocratic. În unele state din Europa, diplomele autohtone nu sunt 
recunoscute, motiv pentru care i se solicită personalului medical românesc susținerea unor examene ca să-și poată practica 
profesia.   

În acest context, vă rog să-mi comunicați în câte state europene diplomele românești obținute în medicină, pentru 
specializarea de asistent medical, sunt recunoscute automat, fără susținerea unor probe suplimentare, dar și dacă țara noastră 
impune aceleași condiții pentru asistenții medicali, cetățeni ai altor state europene.     

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Situația lemnelor de foc pentru români 
Stimate domnule ministru,  
Guvernul a aprobat pe 5 octombrie o ordonanţă de urgenţă prin care a fost plafonat la 400 lei preţul pe metrul cub de 

lemn de foc. Doar că, la câteva zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, realitatea în teren era îngrijorătoare: marile magazine 
nu mai aveau la vânzare acest produs, micii comercianți autorizați la fel, iar clienții care nu s-au asigurat din vară au ajuns în 
situația de a studia ofertele „la negru” pentru a avea cu ce se încălzi la iarnă. La începutul lunii noiembrie, Premierul Nicolae 
Ciucă a admis că Guvernul a greșit când a decis plafonarea preţului pe metrul cub de lemn de foc și a anunțat că Executivul va 
lua măsuri de corectare.  

Domnule ministru, sunt peste 3 milioane de gospodării în România care se încălzesc cu lemne de foc, iar în județul 
Neamț o bună parte din casele din mediul rural folosesc lemnele pentru a se încălzi. Mulți dintre ei nu au reușit să își asigure 
necesarul pentru iarnă. Tocmai de aceea vă solicit să îmi transmiteți care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a 
îndrepta această ordonanță și când vor fi ele adoptate, având în vedere că suntem în luna decembrie? Solicit răspuns în scris.  

Vă mulțumesc!       
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 
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Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
    domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
    domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Statistica contravențiilor și a sumelor neîncasate în urma aplicării amenzilor cetățenilor străini  
care tranzitează sau petrec temporar o perioadă de timp pe teritoriul României conform OUG nr. 194/2002 
 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere cuantumul ridicat al valorii contravențiilor și sancțiunilor aplicate străinilor aflați pe teritoriul 

României care în cele mai multe cazuri rămân neîncasate la bugetele autorităților locale și generează excedent bugetar doar la 
nivel teoretic, nu și la nivelul execuției bugetare reale din cauza faptului că acestea nu pot fi transmise către contravenienți și 
nici nu pot fi recuperate sumele datorate, întrucât prin legitimarea cu pașaportul național nu poate fi identificată adresa de 
domiciliu sau reședință a celor în cauză vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Care este numărul de contravenții și sancțiuni aplicate străinilor conform ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 194 din 
12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România”, detaliat pe fiecare an și județ în ultimii 4 ani de zile?  

2. Care sunt tipurile cele mai des întâlnite de contravenții și sancțiuni aplicate străinilor conform ORDONANŢEI DE 
URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România”, detaliat pe fiecare an și județ în ultimii 4 
ani de zile?  

3. Care este valoarea medie și valoarea totală a contravențiilor și sancțiunilor aplicate străinilor conform 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România”, detaliat pe fiecare an 
și județ în ultimii 4 ani de zile?  

4. Care este valoarea sumelor corespunzătoare contravențiilor și sancțiunilor neîncasate la nivelul bugetelor locale 
aplicate străinilor conform ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în 
România”, detaliat pe fiecare an și județ în ultimii 4 ani de zile?  

5. Care sunt măsurile adoptate de Guvern în colaborare cu autoritățile locale pentru a recupera valoarea sumelor 
corespunzătoare contravențiilor și sancțiunilor neîncasate la nivelul bugetelor locale aplicate străinilor conform 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România  

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

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
Adresată domnului Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului 

 

O estimare a sprijinului acordat de România Republicii Moldova 
Domnule Secretar general al Guvernului, 
Dumneavoastră, în calitate de Secretar general al Guvernului, reprezentați Secretariatul General al Guvernului în 

relațiile cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației 
publice locale, cu alte instituții și autorități publice, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate. 
Totodată, cunoaștem faptul că Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al 
Guvernului, precum și pentru instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea 
Guvernului și din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului.  

Având în vedere că în spațiul public românesc au tot apărut discuții contradictorii cu privire la sprijinul pe care România 
îl acordă Republicii Moldova, pentru informarea mea, dar și a cetățenilor care mă întreabă despre acest lucru, vă rog să-mi 
răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Care este suma estimativă de bani pe care Guvernul României a transferat-o sub formă de asistență pentru Republica 
Moldova, cu diverse ocazii și sub diverse forme, în anul 2020?  

2. Care este suma estimativă de bani pe care Guvernul României a transferat-o sub formă de asistență pentru Republica 
Moldova, cu diverse ocazii și sub diverse forme, în anul 2021?  

3. Care este suma estimativă de bani pe care Guvernul României a transferat-o sub formă de asistență pentru Republica 
Moldova, cu diverse ocazii și sub diverse forme, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 noiembrie 2022?  

Vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi fie transmis în scris.  
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Cu deosebit respect,        Deputat 
Nicolae Georgescu 

*** 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 

Precizări despre elaborarea și implementarea strategiei privind educația pentru sănătate și nutriție 
 

Doamnă ministru, 
Legea nr. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 statua ca, începând cu anul 

școlar 2020-2021, planurile-cadru de învățământ din România să cuprindă și educația pentru sănătate și nutriție. După cum 
bine știm cu toții, educația nutrițională oferă multiple cunoștințe importante și folositoare pentru îmbunătățirea continuă a 
sănătății.  

Beneficiile directe ale educației nutriționale includ schimbarea obiceiurilor nesănătoase, conducând la prevenirea unor 
boli, la scăderea ratei obezității prin reducerea grăsimilor și a caloriilor și prin creșterea aportului de fibre, carbohidrați 
complecși, fructe și legume, precum și la îmbunătățirea indirectă a imaginii și a stimei de sine, dar și a sentimentelor de 
bunăstare. Așadar, educația nutrițională ar trebui să înceapă de la o vârstă fragedă. Este deosebit de important ca toți copiii să 
învețe să facă diferența între ce este sănătos de mâncat și ce alimente au doar gust bun, dar nu aduc niciun beneficiu 
organismului, ba chiar îi provoacă boli.  

Având în vedere deosebita importanță a acestui aspect al vieții noastre, vă rog să-mi comunicați care este stadiul 
Strategiei privind educația pentru sănătate și nutriție, prevăzută în Legea nr. 38/2019, dar și când va debuta predarea efectivă la 
clasă a informațiilor și conținuturilor din acest domeniu.   

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,                Ștefan Mușoiu 

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

 

Strategia Națională pentru Sport 
Stimate domnule ministru,   
De câteva săptămâni a fost lansată în dezbatere publică Strategia Națională pentru Sport.   
Un document de peste 120 de pagini în care ministerul pe care îl conduceți prezintă o viziune de viitor pentru sporturile 

din țara noastră. Documentul prevede, printre altele, o serie de puncte tari identificate de specialiștii care au elaborat strategia, 
dar și elemente privind punctele slabe. La acestea din urmă se regăsesc, citez: ”Infrastructură deficitară, subutilizată, 
neadaptată la nevoile reale în funcție de în sportul de performanță; Număr insuficient de săli de antrenament pentru sporturi 
olimpice; Nediferențiere dintre jocurile olimpice și cele neolimpice; Rolurile cluburilor sportive nu sunt clar definite; Lipsa 
resursei umane (antrenori, echipe de suport); Lipsa unor structuri clare de susținere a atleților și antrenorilor la final de carieră; 
Infrastructură insuficientă pentru atleții cu dizabilități; Finanțarea sportului de performanță este deficitată; Număr insuficient 
de medici sportivi; Lipsa actualizării cadrului legal sportiv”.   

Conducerea Ministerului Sportului a fost prezentă și la Iași unde a prezentat strategia și unde autoritatea locală a promis 
din nou deschidere pentru acest fenomen, în condițiile în care sportul de echipă din municipiu a avut de suferit enorm de mult 
în ultimii ani din pricina lipsei finanțării și a investițiilor în infrastructură. În aceste condiții, vă rog să-mi răspundeți la o serie 
de întrebări:  

1. Care este viziunea Ministerului Sportului în ceea ce privește deschiderea sălilor de sport și a terenurilor unităților de 
învățământ pentru publicul larg, în condițiile în care acestea sunt acum restricționate amatorilor de sport?   

2. Strategia arată că, în județul Iași sunt disponibile 118 baze sportive? Câte dintre acestea sunt destinate sportului de 
performanță și cîte sunt destinate publicului larg?   

3. Care este viziunea Ministerului asupra proiectelor derulate de municipiul Iași în ceea ce privește sportul de masă, de 
performanță?   

4. Care sunt principalele probleme identificate la nivelul Iașului în ceea ce privește sportul? 
Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  
Cu stimă!         Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 
*** 
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Adresată domnului Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului 
 

Stadiul Proiectului de Hotărâre a Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile 
proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” 

 

Stimate domnule Secretar Genaral,  
În data de de 14.10.2022 a aparut pe portalul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor la sectiunea transparenta 

legislativa Proiect de Hotărâre a Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică 
a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”. În finalul Notei de fundamentare scrie ca acest 
proiect are toate avizele favorabile de la toate ministerele solicitate.  

În acest sens, vă rog să-mi comunicați care sunt motivele pentru care acest proiect nu a fost pus pe ordinea de zi a unei 
sedinte de guvern si, de asemenea vă rog să-mi transmiteți toate avizele ministerelor de resort.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!        Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Legislația trebuie să devină funcțională și aplicabilă!  
Cum stopăm la modul real aruncarea gunoaielor din mașină? 

Stimate domnule ministru, 
Orice act normativ trebuie să beneficieze de pârghii reale de aplicare pentru a-și atinge cu adevărat scopul. Altfel, vobim 

de un sistem legislativ care, deși în teorie este unul bun, în practică, este nu doar complet ineficient, ba, mai mult, ajunge să 
creeze prejudicii.  

Zilnic, asistăm neputincioși la comportamente periculoase pentru siguranța celor aflați în trafic și pentru mediu. Și mă 
refer aici la cei care aruncă diverse gunoaie, de la mucuri de țigară, la ambalaje din mașină. Gesturi care pot conduce la 
accidente grave și care tratează efectiv spațiul public asemenea unei pubele, punându-ne tuturor viața în pericol. Și aceasta în 
ciuda faptului că, prin Codul Rutier, articolul 102, alineatul 23, se preved amenzi cuprinse între 1.305 lei și 2.900 de lei și, 
respectiv, o sancțiune între 9 și 20 de puncte.  

Din nefericire însă, în ciuda reglementărilor, aruncarea gunoaielor din mașină a devenit un fenomen general cronic la 
nivel național, care amenință siguranța și sănătatea tuturor. Practica arată că, în lipsa unei metodologii clare de aplicare și a 
instrumentelor de monitorizare, prea puțini dintre șoferii care aruncă mucuri de țigară și alte deșeuri, fie ele solide sau lichide 
sunt sancționați, ceea ce nu face altceva decât să încurajeze tacit acest comportament.  

Într-o epocă în care posibilitățile tehnologice ne oferă șansa de a monitoriza și combate la modul real toate aceste 
comportamente și practici periculoase, se impune o reconsiderare din temelii și a modului în care se poate sancționa și acest 
fenomen, în așa fel încât legea să fie optimizată și aplicată cu adevărat. Trebuie să oferim reprezentanților ministerului pe care 
îl conduceți cadrul efectiv prin care pot să își exercite profesia și să folosească legea.   

De aceea, în vederea acțiunilor care se impun, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați următoarele:  
1. Care este numărul sancțiunilor aplicate, defalcat pe anii 2019, 2020 și 2021, respectiv pe județe, celor care au aruncat 

gunoaie din mașină?  
2. Care sunt măsurile pe care le-ați luat pentru ca legislația să poată fi la modul real aplicată și aplicabilă în ceea ce 

privește combaterea aruncării gunoaielor din mașină?  
3. Care sunt instrumentele tehnologice folosite până în prezent pentru monitorizarea, sancționarea și combaterea 

aruncării gunoaielor din mașină?  
4. Având în vedere politica de mediu de la nivel european pe care și România este datoare să o implementeze, care sunt 

măsurile pe care le-ați luat până acum pentru aceasta, inclusiv în ceea ce privește subiectul abordat în această Interpelare?  
5. Având în vedere resursele financiare disponibile prin exercițiul financiar european mmultianual 2021-2027 și prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență, care sunt investițiile pe care le aveți în vedere pentru a implementa instrumente 
tehnologice care să ajute la sancționarea tuturor celor care aruncă gunoaie din mașină?  

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Vă mulțumesc!                Vasilică Toma 

*** 
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 Interpelări  
 
Adresată: domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către: domnul Virgil-Alin Chirilă, deputat 
Obiectul interpelării: Soluția legislativă de legitimare a străinilor care tranzitează sau petrec temporar o perioadă de timp pe 
teritoriul României și săvârșesc contravenții pentru care amenzile nu sunt achitate din cauza lipsei identificării adresei de 
domiciliu sau de reședință a celor în cauză 

 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere cuantumul ridicat al valorii contravențiilor și sancțiunilor aplicate străinilor aflați pe teritoriul 

României care în cele mai multe cazuri rămân neîncasate la bugetele autorităților locale și generează excedent bugetar doar la 
nivel teoretic, nu și la nivelul execuției bugetare reale din cauza faptului că acestea nu pot fi transmise către contravenienți și 
nici nu pot fi recuperate sumele datorate, întrucât prin legitimarea cu pașaportul național nu poate fi identificată adresa de 
domiciliu sau reședință a celor în cauză vă rog să-mi comunicați ce soluții legislative ați prevăzut în acest sens sau considerați 
că ar fi utile pentru a fi dezbătute la nivel parlamentar.  

În același timp, doresc să-mi transmiteți dacă considerați oportună o o inițiativă legislativă  care să reglementeze situația 
în care străinii aflaţi pe teritoriul României, la solicitarea controlului organelor de poliţie şi al celorlalte autorităţi publice 
competente în acest sens, au obligaţia de a se legitima, prin prezentarea actului de identitate din țara de origine, a unui alt 
document de identitate, a unui pașaport national, a documentelor care se eliberează străinilor cu drept de ședere pe teritoriul 
României, sau altor documente prevăzute de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul 
străinilor în România, astfel încât să se poată furniza date pentru stabilirea adresei lor de domiciliu sau de reședință.  

O astfel de inițiativă legislativă va considera contravenţie inclusiv refuzul unui străin aflat pe teritoriul României de a se 
legitima la solicitarea controlului organelor de poliţie şi al celorlalte autorităţi publice competente în acest sens, prin 
prezentarea actului de identitate din țara de origine, a unui alt document de identitate, a unui pașaport național, documente care 
se eliberează străinilor cu drept de ședere pe teritoriul României, sau altor documente prevăzute de ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România astfel încât să se poată furniza date pentru 
stabilirea adresei sale de domiciliu sau de reședință.  

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

*** 
 

Adresată: domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat 
Obiectul interpelării: Situația contractelor cu normă redusă de muncă care au fost impozitate cel puțin la nivelul unui salariu 
minim brut pe țară din 1 august 2022 

 

Stimate domnule ministru,   
 Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 16/2022, începând cu 1 august 2022, salariile prevăzute în contractele 

cu normă redusă de muncă (part-time) au fost impozitate cel puțin la nivelul unui salariu minim brut pe țară (cu excepția unor 
categorii prevăzute de lege, respectiv elevi, studenți, ucenici, persoane cu dizabilități, pensionari și salariați care au venituri din 
alte contracte de muncă cel puțin egale cu salariul minim brut pe economie).  

În momentul adoptării acestei decizii, care de altfel s-a mai aplicat anterior în România, au fost obiecții exprimate în 
spațiul public care avertizau că noua normă va determina reducerea numărului de contracte de muncă întrucât angajatorii nu 
vor putea susține creșterea impozitării la nivelul unui salariu minim cu normă întreagă.   

În acest sens, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Din momentul adoptării măsurii și până în prezent, cum a evoluat numărul contractelor cu normă redusă de muncă?   
• Câte erau la momentul adoptării măsurii, câte s-au desființat ulterior, câte au fost încheiate ulterior măsurii și câte sunt 

active în prezent?  
2. Din momentul adoptării măsurii și până în prezent, cum a evoluat numărul contractelor cu normă integrală de muncă?    
• Câte erau la momentul adoptării măsurii, câte s-au desființat ulterior, câte au fost încheiate ulterior măsurii și câte sunt 

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

Adresată: domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat  
Obiectul interpelării: Măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea violenței domestice la nivel național și local 

 

Stimate domnule ministru,  
În urma consultării datelor comunicate de Inspectoratul General al Poliţiei Române numărul faptelor penale în domeniul 

violenţei domestice a crescut la nivel naţional cu 13,4% în primele 10 luni ale anului 2022, faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2021, respectiv de la 40.691, la 46.127 de fapte. Astfel, în primele 10 luni ale acestui an, poliţiştii au emis 10.867 de ordine de 
protecţie provizorii, 4.319 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecţie de instanţele de judecată. În aceeaşi perioadă, 
poliţiştii au intervenit la 74.049 de cazuri de violenţă domestică, dintre care 34.726 în mediul urban şi 39.323 în mediul rural. 
De asemenea, au fost înregistrate creşteri, comparativ cu perioada similară din anul 2021, pentru loviri sau alte violenţe, de la 
24.682 la 28.668 de fapte, vătămare corporală, de la 12 la 15 fapte şi ameninţare de la 4.404 la 5.550 de fapte. Mai mult decât 
atât, sunt încă multe fapte de violență domestică împotriva femeilor sau copiilor, fie acasă, fie pe stradă sau la muncă, care nu 
sunt anunțate și astfel rămân nepedepsite, iar victimele suferă în continuare.  

Având în vedere statisticile prezentate, vă rog să-mi comunicați dacă ați stabilit o strategie de prevenție și de combatere 
a acestui fenomen, care este încă o problemă importantă a societății românești.   

Aveți în vedere realizarea unui program care să prevadă concret finanţarea serviciilor de asistenţă socială pentru 
victimele violenței de gen și alocarea de fonduri publice pentru programe de educare, formare și conştientizare, care să se 
materializeze sub forma unor campanii de comunicare permanente la nivel național și local?  

Ați prevăzut realizarea a cel puțin un centru pentru victimele violenței domestice în fiecare județ, și implementarea unui 
program de monitorizare a persoanelor care comit în mod repetat astfel de abuzuri?  

În ce stadiu se află aplicarea strategiei naționale privind egalitatea de șanse, prevenirea și combaterea violenței 
domestice?  

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

 
Adresată: domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
De către: domnul Ilie Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Planul Național de Redresare și Reziliență 

 
Stimate domnule ministru, 
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile. 

România beneficiază de fonduri în valoare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în 
valoare de aproximativ 14,24 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro și Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, în calitate de coordonator al implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, a publicat 
calendarul centralizator al apelurilor de proiecte PNRR. M.I.P.E., în calitate de coordonator național al PNRR, a solicitat 
ministerelor implicate o analiză privind progresele în îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR aferente sfârșitului lunii 
septembrie 2022. 

În Programul de Guvernare, afirmați că „România are probleme în absorbția fondurilor europene, fie că este vorba 
despre fondurile de coeziune, de dezvoltare regională sau problemele care se prevăd în raport cu alocările prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR)”. Totodată, v-ați angajat că se va realiza simplificare prin descentralizare, transparență prin 
digitalizare, sustenabilitate prin mentenanță și parteneriat prin implicare. 

Prin urmare, domnule Ministru vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 
- Câte proiecte au fost depuse prin PNRR, pe care componentă, ce valoare și care este faza de implementare?  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 35 - 2022  
Săptămâna 5 – 9 decembrie 2022  

 

 

53 
 

- Care este răspunsul ministerelor referitor la progresele cu îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR?  
- Ce măsuri ați luat pentru rezolvarea problemelor cu absorbția fondurilor europene astfel încât România să atragă cât 

mai multe fonduri? 
- Care este gradul de simplificare prin descentralizare și implementare al digitalizării în România și care sunt concret 

pașii realizați în acest sens?  
Solicit răspuns verbal şi în scris. 
Cu deosebit respect,             *** 
 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Ilie Toma, deputat 
Obiectul interpelării: Sectorul energetic al României 

 
Stimate domnule ministru, 
În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile. 

În Programul de Guvernare 2021-2024, Ministerul Energiei are stabilit obiectiv strategic independența energetică, 
urmând ca în acest sens să se promoveze investiții în domeniul energetic, în special în domeniul energiilor curate, vizate fiind  
finalizarea reactoarelor 3 și 4 Cernavodă, retehnologizarea unității 1 și introducerea unor tehnologii nucleare avansate în 
contextul parteneriatului interguvernamental România - Statele Unite ale Americii, eliminarea  treptată a producției de energie 
pe bază de cărbune până în anul 2032 și adaptarea unor capacități de producție a energiei electrice la noile tendințe europene în 
materie, în sensul transformării acestora de pe combustibil fosil solid (cărbune) pe combustibil fosil lichid (gaz natural), ca 
resursă de tranziție către o economie verde, în conformitate cu Pactul Ecologic European.    

De asemenea, în Programul de Guvernare, se prevede adaptarea legislației în vederea finalizării construcțiilor cu 
specific de producerea a energiei hidrotehnice cât și alte surse, în primul semestru al anului 2022 și stimularea investițiilor din 
mediul privat în sectorul energetic, inclusiv prin intermediul fondurilor europene, având ca scop decarbonarea și eficiența 
energetică pe tot lanțul valoric (producție – transport – consum) și în toate sectoarele conexe (industrie, transport, clădiri), 
precum și accelerarea procesului de digitalizare a rețelelor de energie. 

Prin urmare, Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 
- Care este stadiul lucrărilor la reactoarele 3 și 4 Cernavodă, retehnologizării unității 1 și al introducerii unor tehnologii 

nucleare? 
- Câte capacități de producție a energiei electrice au fost adaptate la noile tendințe europene în sensul transformării 

acestora de pe combustibil fosil solid (cărbune) pe combustibil fosil lichid (gaz natural)? 
- Ce adaptări legislative ați realizat pentru finalizarea construcțiilor cu specific de producerea a energiei hidrotehnice cât 

și alte surse? 
- Care sunt măsurile de stimulare a investițiilor din mediul privat în sectorul energetic? 
Solicit răspuns verbal şi în scris. 
Cu deosebit respect,             *** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Solidari cu vârstnicii României 

Stimate colege, stimați colegi, 
Traversăm o perioadă caracterizată de mai multe crize care se suprapun. Vedem de la o săptămână la alta cum puterea 

de cumpărare a românilor este grav afectată de aceste crize. În aceste condiții este nevoie, mai mult decât oricând, să îi 
sprijinim pe cei care au cea mai mare nevoie, să îi ajutăm să treacă cu bine peste această iarnă pe părinții și bunicii noștri.  

Rata inflației, costul coșului de cumpărături, al serviciilor, toate aceste sunt argumente care justifică o majorare a 
pensiilor și acordarea de sprijin pentru vârstnicii din țara noastră. Tocmai de aceea Guvernul condus de premierul Nicolae 
Ciucă a decis majorarea punctului de pensie cu 12,5% de la 1 ianuarie 2023, valoarea acestuia urmând să fie de 1.784 de lei. 

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. De aceea vom evita situațiile care pot destabiliza guvernarea. 
Pe lângă majorarea punctului de pensie, pensionarii cu venituri mici vor primi sprijin din partea Guvernului astfel: 1.000 

de lei cei cu pensiile sub 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. Aceste sume vor fi împărțite în 2 tranșe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 2023. De asemenea, 
voucherele sociale vor fi acordate și anul viitor. Mai exact, pensionarii cu venituri mai mici de 1.700 de lei vor primi 
voucherele sociale de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului. 

Totodată, acordăm sprijin pensionarilor pentru plata facturilor la energie. Astfel, Guvernul condus de Nicolae Ciucă 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. 

În final vreau să mai subliniez un lucru: pensiile românilor au crescut de fiecare dată în guvernările PNL sau din care 
PNL a făcut parte, iar cele mai mari creșteri la pensii au fost făcute în guvernările PNL. Așadar, mitul promovat de PSD, că 
doar ei au majorat pensiile, este complet FALS! PNL tratează în mod responsabil problemele tuturor românilor, fie că e vorba 
despre copii, salariați, sau pensionari. Am promis majorarea punctului de pensii şi ne-am ținut de cuvânt! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

George Cătălin Stângă 
*** 

Dezinformarea propagată de opoziție dăunează cetățeanului român și democrației 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Infailibilitatea principiului „majoritea decide, opoziția se exprimă” nu poate fi contestată de nici un politician. Este rolul 

opoziției să conteste modul în care majoritatea administrează politica internă și externă a țării, fiind esențială pentru 
democrație diferența de opinii care garantează pluralitatea, dar este benefică în mod direct și partidelor aflate la putere, care 
pot vedea, în unele cazuri, anumite erori și astfel le pot corecta în beneficiul țării. Însă, în momentul în care cei aflați în 
opoziție se folosesc de atributul lor de a critica puterea prin perorarea de minciuni și dezinformări grosolane, atunci acest 
principiu democratic este înfrânt prin însăși negarea esenței sale nobile și vitale. Cel mai recent exemplu este dat de agitația 
din jurul unei așa-zise „taxe pe soare”. Toată chestiunea este o temă falsă, nu există nicio absurdă “taxă pe soare”. Ministrul 
Energiei a infirmat categoric posibilitatea ca Guvernul să instituie vreo taxă pentru prosumatori și a precizat clar că această 
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ordonanță transpune în legislația națională o directivă europeană, fără de care România intra în procedură de infringement. 
Oamenii care își pun câteva panouri pe acoperiș nu vor fi afectați. Este o falsă temă de dezbatere. Nu există nicio taxă care să 
fie aplicabilă nici acum și nici consumatorilor casnici care instalează câteva panouri pe acoperișul unei case. Aceste probleme 
nu sunt reale și constituie un scandal artificial, dovezile în acest sens se regăsesc chiar în textul proiectului de ordonanță, 
disponibil oricui, spre consultare. Este doar prevăzută o posibilitate, nu o taxă. A fost doar un text pus în dezbatere publică, în 
forma care va ajunge la Parlament va fi prevăzută doar posibilitatea introducerii acestei taxe.  

 Guvernul încurajează producerea de energie regenerabilă și creșterea numărului de prosumatori. În acest sens 
reamintesc că se acordă finanțări din bugetul național, din PNRR sau Fondul pentru Modernizare. Pe plan legislativ, Guvernul 
a adoptat OUG 143/2021, care a introdus compensarea cantitativă a energiei produse de prosumatori, lucru care a generat 
creșterea exponențială a numărului acestora în decursul anului 2022. Rog domnii din partidele de opoziție să fie mai 
responsabili când uzitează de dreptul lor de a critica puterea și să nu mai inducă în eroare cetățeanul român prin aruncarea unor 
afirmații parțial sau total mincinoase! 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

România este complet pregătită să adere la Spațiul Schengen 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Aderarea la spațiul Schengen este un obiectiv al României, iar PNL face un efort susținut pentru ca acest obiectiv să fie 

atins. Din ce în ce mai multe state își anunță susținerea pentru acest obiectiv major al României. Preşedintele Republicii 
franceze, Emmanuel Macron, l-a asigurat din nou de susținerea Franței pe Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, în 
cadrul discuțiilor purtate la Paris, în marja Conferinţei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Alături 
de ministrul de Externe Bogdan Aurescu, și ministrul de Interne Lucian Bode a susținut cu acribie cauza României în discuțiile 
cu lideri politici din Suedia și Austria. Am auzit cu toții că partea austriacă a ridicat problema migrației ilegale. Din datele 
primelor 8 luni ale anului, pe ruta Balcanilor de Vest, doar 2,7% din numărul total de imigranți au reușit sa ajungă în UE prin 
România. Așadar, este o teză falsă aceea potrivit căreia cei peste 100.000 de migranți solicitanți de azil, care astăzi de află în 
Austria, ar intra într-o măsură foarte mare prin România. 

Țara noastră este complet pregătită pentru aderarea la Spațiul Schengen. Experții Uniunii Europene au verificat, iar 
Comisia Europeană a anunțat de două ori, ferm și hotărât, că România este bine pregătită și trebuie să adere fără amânare la 
spațiul Schengen pe data de 8 decembrie. Cu toate acestea, așa cum a transmis și Președintele României, dl. Klaus Iohannis, 
data de 8 decembrie nu reprezintă sfârșitul. În cazul nedorit în care un stat sau mai multe state s-ar opune intrării noastre în 
Spațiul Schengen, o nouă decizie, de data aceasta favorabilă nouă, poate veni în prima parte a anului viitor. Așadar, Consiliul 
JAI din 8 decembrie nu este un capăt de lume. PNL este concentrat în perioada aceasta pe un efort diplomatic susținut pentru a 
determina un vot pozitiv pe 8 decembrie. Sunt întâlniri care au mesaje publice, altele care nu au componentă de comunicare 
publică, dar foarte importante. Pentru ca să știm cu toții că nu există gest sau pas care trebuia făcut și nu l-am fi făcut. Vom 
depune eforturi diplomatice până în ultima zi, până în ultimele minute de dinaintea reuniunii Consiliului JAI, unde urmează să 
se decidă aderarea, pentru a ne susține cauza și pentru a demonta toate neclaritățile. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

PNL are datoria morală și istorică de a combate extremismul 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
De la începutul războiului criminal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, agenții Moscovei au început să își dea 

aproape zilnic arama pe față. Săptămâna aceasta, la Ministerul Energiei, un deputat din Parlamentul României, care ne 
transmitea că România nu mai trebuie să ajute financiar Republica Moldova, a făcut ceea ce știe cel mai bine, anume scandal și 
circ. (Ne)întâmplător, această ieșire de un grobianism cu care, din păcate, ne-am obișnuit, vine fix în ziua în care România nu 
mai cumpără petrol rusesc. Energia este un subiect asupra căruia membrii acestei formațiuni politice extremiste au un interes 
aparte, susținând în mod transparent și constant interesele economice și politice ale URSULUI de la est, care a opresat poporul 
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român ori de câte ori a avut ocazia. Incidentul de la Ministerul Energiei reprezintă o bătaie de joc la adresa instituțiilor statului, 
la adresa opiniei publice care aștepta comunicarea ministrului, așa cum era normal să se întâmple, dar și la adresa presei, a 
jurnaliștilor prezenți.  

 Nivelul de huliganism a atins cote alarmante în viața politică din România odată cu intrarea pe scena principală a unor 
elemente a căror strategie de acțiune politică este constituită numai din acte de violență verbală și fizică. Politica ar trebui să 
fie o scenă a dialogului, dezbaterii și a confruntării de idei și principii, iar nu un spațiu în care invectiva să devină normalitate, 
așa cum doresc acești indivizi. Puterea cuvântului, aceasta este esența democrației și a parlamentarismului, nu cuvinte 
injurioase, care aduc atingere bunelor moravuri, nu atacuri la persoană, ci cuvinte care să exprime idei și argumente în sensul 
găsirii unor soluții cu care se confruntă țara noastră în dificila perioadă pe care aproape tot globul o traversează. Numai cu 
rațiune și bun simț putem combate dezordinea pe care aceste mișcări extremiste vor să o normalizeze în viața publică 
românească. Libertatea de expresie este o valoare supremă cu garanții constituționale, de care însăși inamicii libertății se 
folosesc pentru a o suprima până la dispariție. Partidul Național Liberal, principala formațiune politică care a construit acest 
stat și s-a luptat pentru așezarea sa pe baze liberale și democratice, va lupta cu fiecare entitate, indiferent de natura ei, care vrea 
să suprime libertatea și democrația din România. Ca partid care a suferit cumplit de pe urma ascensiunii extremismului și 
autoritarismului în perioada interbelică și a venirii Nopții Roșii după cel de-Al Doilea Război Mondial, PNL are datoria morală 
și istorică de a fi gardianul libertății în România și principalul inamic al elementelor ce vor să erodeze această sacră valoare.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

Declarație politică 
Stimați colegi 
Avem în față o imensă provocare cu mai multe variante de abordare. Provocarea de care vreau să vorbesc este cea a 

Planului Național de Redresare și Reziliență, o imensă șansă de modernizare a României. 
Abordările deja se cunosc, în linii mari, pentru fiecare sector. S-a discutat ce alocări merg spre infrastructură, sănătate 

sau educație, pentru a da doar câteva exemple.  
Ce nu s-a discutat cu adevărat este care să fie politica de dezvoltare, cum să fie ea aplicată. 
În urmă cu cinci ani, în contextul Brexit-ului, se punea problema unei Uniuni Europene cu două viteze. Ideea a fost 

întâmpinată, pe bună dreptate, cu proteste de români, inclusiv la cel mai înalt nivel. Președintele Klaus Iohannis se pronunța 
atunci pentru o Românie „puternică, consolidată, unitară şi incluzivă”. 

Respingem ca români ideea de două sau mai multe viteze de dezvoltare în cadrul Uniunii Europene dar aplicăm deja 
acest principiu pe plan intern.  

În ultimii zece ani, de exemplu, autostrada A1 București – Arad a ajuns la 445 de kilometri, autostrada Transilvania a 
atins 167 de km, în Oltenia drumul expres Pitești – Craiova are 40 de km practicabili, în Dobrogea există deja autostradă între 
Cernavodă – Constanța și Ovidiu – Agigea. 

Singura regiune istorică lăsată pe dinafară este Moldova. Aici lucrările abia au demarat sau sunt încă la faza de licitare 
ori proiectare. 

În linii mari, la fel se întâmplă cu tot ce înseamnă mare infrastructură: sunt zone ce se dezvoltă frumos, cum e București 
– Ilfov, al cărei PIB este mai mare decât al Bulgariei, Serbiei, Croației, Lituaniei, Sloveniei, Letoniei sau Estoniei. 

Sunt și zone, mai ales pe linia Prutului, în care sărăcia a rămas la fel ca acum 10, 20, 30 sau 50 de ani.  
Vorbeam la început de provocarea PNRR: avem 29,2 miliarde de euro pentru dezvoltare, mai multe variante de abordare 

dar o singură soluție: direcționarea cu precădere către zonele defavorizate. Către cele din care populația migrează și lasă 
comunități întregi golite de forță de muncă. Către cele a căror economie a avut puternic de suferit și tind să devină mono 
industriale.  

Dacă nu le acordăm o atenție sporită, depopularea lor nu va înceta. Și nu vom mai avea în scurt timp nici măcar o țară 
cu două viteze, cum avem în prezent, ci zone economice vii, cu un înalt standard de viață, și zone moarte.  

Trezirea lor la viață ne va costa enorm, în cazul în care ar mai putea fi făcută. 
 

Deputat 
Atanasiu Onuț Valeriu 

*** 
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Ziua internaţională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Ziua internaţională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate este sărbătorită anual pe 12 decembrie.   
Adunarea Generală a ONU a aprobat la 12 decembrie 2012 Rezoluţia 72/138 prin care îndeamnă ţările să accelereze 

progresul spre acoperirea universală cu servicii de sănătate - în ideea că toată lumea, pretutindeni, ar trebui să aibă acces la 
servicii de îngrijire medicală de calitate şi accesibile - ca o prioritate esenţială pentru dezvoltarea internaţională. 

Tema de anul acesta este: Să construim lumea pe care ne-o dorim: Un viitor sănătos pentru toți!  
Iar ca să reușim să construim un viitor mai sigur și mai sănătos trebuie să ne întărim sistemele de sănătate și să ne 

asigurăm că acestea sunt echitabile, reziliente și capabile să răspundă nevoilor întregii populații. Într-o lume pe care ne-o 
dorim cu toții, trebuie ca oamenii să aibă acces la servicii de sănătate, indiferent de situația lor materială. Doar printr-un acces 
universal la servicii de sănătate vom reuși să scoatem oamenii din limitele impuse de sărăcie, să promovăm sănătatea familiei 
și a comunității, dar și să combatem crizele sanitare. 

Epidemia de COVID-19 ne-a arătat legătura incontestabilă între asigurarea universală cu servicii de sănătate și 
securitatea sanitară. Sistemele de sănătate trebuie să fie accesibile pentru toată lumea, altfel nu pot funcționa eficient și devin 
vulnerabile. COVID-19 a lovit cel mai puternic țările în care sistemele de sănătate nu i-au tratat pe toți cei care au avut nevoie.   

Principiile care stau la baza acestei zile sunt: echitate, non-discriminare, dreptul la sănătate pentru toți! Obiectivul 
membrilor ONU este de a ajunge la o  

acoperire universală cu servicii de sănătate până în 2030, ceea ce înseamnă pregătirea sistemelor de sănătate astfel încât 
la o eventuală următoare pandemie toate țările să aibă acces la vaccinuri, iar toate populațiile să primească tratament gratuit, și 
nici unei persoane să nu îi fie încălcat dreptul la accesul de servicii medicale.  

Vă mulţumesc!         Deputat 
Liviu-Ioan Balint 

*** 
Guvernul României condus de PNL continuă să adopte măsuri  

pentru protejarea cetățenilor români în fața valurilor de scumpiri 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Guvernul condus de Partidul Național Liberal, împreună cu partenerii din coaliția de guvernare, este conștient de situația 

dificilă în care se regăsește o mare parte dintre români, afectați de efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Creșterea 
prețurilor la produse și servicii, carburant, energie etc. au preocupat Guvernul României încă de la debutul acestei crize, 
luându-se măsuri care să atenueze impactul acestora. Măsurile de sprijin pentru români se vor axa pe creșterea puterii de 
cumpărare. Astfel, Guvernul ia în calcul majorarea salariilor bugetarilor cu un procent de până în 10%. Este suma maximă pe 
care o poate suporta bugetul statului în acest moment. Această decizie vine după ce ne-am asigurat că sunt protejate categoriile 
sociale vulnerabile, respectiv pensionarii și angajații cu salariu minim. Mai mult, salariile demnitarilor vor rămâne înghețate și 
anul viitor, așa cum au fost și anul acesta. În contexte precum cel de acum, solidaritatea trebuie să se manifeste pe toate 
palierele. Trebuie să fim solidari cu cei cu venituri mici, dar trebuie să fim solidari și cu cei care asigură locuri de muncă și 
venituri la bugetul statului. 

 O altă măsură de sprijin pe care Guvernul o va lua este neimpozitarea sumei de 200 lei din salariul minim brut, aceasta 
fiind o solicitare expresă în cadrul dialogului tripartit purtat de Guvern cu patronatele și sindicatele. Scopul măsurii este de a 
sprijini atât angajații, deoarece vor primi un adaos la salariu mai mare, cât și angajatorii, deoarece vor avea costuri mai mici cu 
salariile mai mari ale angajaților. PNL a susținut ca neimpozitarea sumei de 200 de lei să se aplice și veniturilor brute de până 
în 4000 de lei. În felul acesta încercăm să evităm situația în care cei care primesc salarii minime în prezent ar fi ajuns să 
primească de la 1 ianuarie 2023 mai mulți bani decât angajații care au un salariu puțin peste 3000 de lei. Prin toate măsurile pe 
care le-a susținut în această perioadă, PNL a avut în vedere să asigure venituri mai mari categoriilor vulnerabile, dar fără să 
afecteze mediul de afaceri și deficitul bugetar angajat. În ciuda tuturor afirmațiilor aruncate în spațiul public de diverse partide 
sau politicieni populiști, menite să distorsioneze adevărul cu speranța că așa vor mai înregistra și ei câteva procente, coaliția de 
guvernare a luat măsuri bune și va continua să ia măsuri pentru a-și proteja cetățenii. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
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Dezvoltarea dinamică, solidară și verde, priorități ale României în actualul context delicat la nivel european 
 

România susține dezvoltarea dinamică, solidară și verde inițiată de Comitetul Director al Centrului pentru dezvoltare al 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), cu convingerea că țările Uniunii Europene pot colabora 
constructiv în scopul atenuării efectelor multiplelor crize actuale şi a impactului schimbărilor climatice asupra ţărilor în curs de 
dezvoltare.  

Cooperarea pentru dezvoltare este un obiectiv primordial al instituțiilor europene, iar OCDE dorește consolidarea 
eforturilor de elaborare şi de prezentare a unor analize tematice în acest domeniu. În contextul actual generat de impactul 
social-economic al multiplelor crize globale și regionale actuale, țara noastră a fost elogiată pentru sprijinul acordat statelor 
mai vulnerabile. România s-a achitat cu brio de sarcinile avute pe plan european, atât în ceea ce privește criza refugiaților din 
Ucraina afectată de război, cât și în ceea ce privește cooperarea internaţională şi multilateralismul, ca instrumente de bune 
practici cu rol de a contribui la rezolvarea unor priorități ale statelor în curs de dezvoltare. 

Diplomația română și-a respectat, de asemenea,  angajamentele asumate la nivel internaţional în domeniul cooperării 
internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare, inclusiv privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă. Oficialii europeni au mai apreciat și adaptabilitatea României în ceea ce privește protejarea asistenţei oficiale pentru 
dezvoltare, precum şi contribuția la creşterea nivelului de flexibilitate în acordarea de asistenţă, atât în cazul pandemiei de 
COVID-19, cât și a gestionării războiului din Ucraina.  

Au fost remarcate, totodată, capacitatea și eforturile instituțiilor statului român în combaterea efectelor războiului din 
Ucraina, îndeosebi hotărârile adoptate de Guvernul României în beneficiul copiilor şi tinerilor din Ucraina, refugiaţi în ţara 
noastră.  

Impactul schimbărilor climatice și promovarea investiţiilor în energie regenerabilă şi tranziţia verde se manifestă 
pregnant asupra tuturor statelor lumii, iar România acordă o importanță deosebită acestor tematici, atât pe plan intern, cât şi în 
politica externă. 

Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă va continua aplicarea iniţiativelor internaţionale şi europene în 
domeniu, pentru a ne sincroniza cu măsurile europene în domeniul prevenirii şi adaptării la schimbările climatice, în scopul 
gestionării eficiente a efectelor dezastrelor naturale preconizate. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe a inițiat o rețea 
de diplomaţie climatică, pentru a facilita dialogul și dezvoltarea expertizei țării noastre în acest domeniu. 

În contextul actual al insecurităţii energetice, determinată de efectele războiului din Ucraina, România conlucrează activ 
la consolidarea regională a infrastructurii care asigură transportul de resurse energetice în Europa de Est, Balcanii de Vest şi 
Caucazul de Sud, o decizie semnificativă în acest sens fiind cea referitoare la furnizarea de electricitate Republicii Moldova.  

Decarbonizarea sectorului energetic, creşterea producţiei de energie regenerabilă şi crearea oportunităţilor privind 
utilizarea electricităţii pe bază de hidrogen şi gaz natural reprezintă priorități imediate ale conducerii liberale a Executivului și 
sunt optimistă că obiectivele propuse vor fi îndeplinite în cel mai scurt timp. 

 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Unitatea de Asistență Medico-Socială din Agnita, modernizată cu fonduri europene 

 

Acolo unde există preocupare și interes din partea autorităților publice, încep să se vadă și proiecte concrete de 
dezvoltare pentru comunitate! 

Unitatea de Asistență Medico-Socială din Agnita a avut parte de investiții importante anul acesta. 
Cu ocazia acestei vizite le-am oferit vârstnicilor internați în centru, cu dragă inimă, alimente și produse de îngrijire. A 

fost un mic cadou de Moș Nicolae, în semn de prețuire și respect. 
Surpriza pentru mine a fost să văd că la UAMS, bunicii – așa văd și simt eu fiecare om în vârstă, ca pe un bunic sau 

bunică - se bucură de servicii de calitate într-un mediu curat și modern, adaptat la nevoile specifice de îngrijire. Modernizările 
aduse la UAMS sunt un exemplu de lucru făcut pentru ca oamenii de acolo să se simtă bine îngrijiți, dar mai ales respectați. 
Pentru acest lucru, le mulțumesc colegilor de la primăria Agnita. 

Am fost la UAMS după o scurtă întâlnire cu dl primar Alin Schiau Gull și cu dl viceprimarul Paul Hârtoagă, la sediul 
primăriei Agnita. Am discutat despre proiectele în derulare și stadiul acestora. Echipa de la primărie este mereu în căutare de 
finanțări pentru a aduce îmbunătățiri și a dezvolta orașul. Când întâlnesc oameni ca ei, care investesc în comunitate pentru ca 
oamenii să trăiască mai bine, devin încrezătoare într-un viitor mai bun. 
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Decembrie este luna faptelor bune și dă șansa fiecăruia dintre noi să facem un bine sau o bucurie. Să fim mai buni, 
contează! 

Depusă în scris.          Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
Legislația privind investițiile publice trebuie îmbunătățită! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
România traversează una dintre cele mai favorabile perioade din istorie în ceea ce privește oportunitățile de finanțare a 

investițiilor majore de infrastructură, a investițiilor necesare modernizării comunităților locale, precum și pentru dezvoltarea și 
modernizarea marilor sisteme publice: educația, sănătatea, ordinea publică și apărarea. Cu toate acestea, nu putem să nu 
constatăm că, în România, demararea unui proiect durează, de regulă, mai mult decât execuția sa propriu-zisă. Studii de 
prefezabilitate și fezabilitate expirate, care trebuie refăcute, deși pentru acestea s-au cheltuit mulți bani, licitații amânate, 
contestate și tărăgănate, termene depășite sau avize așteptate cu anii și fonduri publice pierdute cu miliardele.  

Stimați colegi, 
În ultimii trei ani au fost realizate mai multe intervenții legislative de către Guvernul României și de către Parlament 

tocmai pentru a corecta aceste anomalii legislative, aceste piedici birocratice care au determinat întârzieri nepermis de mari 
pentru realizarea celor mai importante proiecte de investiții. Rezultatele acestor corecții legislative se văd deja în România, 
prin faptul că aproape toate proiectele de infrastructură au fost deblocate și demarate, iar România arată deja ca un mare șantier 
prin faptul că se lucrează la majoritatea drumurilor de mare viteză și autostrăzi, că proiectele de modernizare a căilor ferate au 
început și că cele mai multe dintre autoritățile administrației publice locale urmăresc constructorii cum extind rețelele de 
utilități, cum asfaltează drumurile locale și reabilitează școlile și unitățile sanitare din comune și orașe. 

Stimați colegi, 
Resursele financiare nerambursabile de care dispune România vor trebui utilizate în termene extrem de scurte, ceea ce 

înseamnă că nu ne permitem niciun fel de întârziere, niciun fel de amânare, niciun fel de proces birocratic suplimentar, niciun 
fel de scuză. Cred că se impune ca, în perioada de după adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023, parlamentarii să 
realizeze un amplu efort de eficientizare și de corelare a legislației specifice realizării proiectelor de investiții. Personal, am 
convingerea că prin susținerea investițiilor publice, prin stimularea și încurajarea investițiilor private, România va fi ocolită de 
orice risc economic de recesiune, aspect care a determinat puternice emoții și în guvernele din cele mai puternic industrializate 
economii europene. Așadar, este de datoria noastră de a elimina orice bariere și restricții în implementarea proiectelor de 
investiții și este crucial să folosim 100% fondurile nerambursabile pe care le avem la dispoziție. 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Dumitru Rujan 
*** 

Guvernul ar putea prelungi compensarea de 50 de bani pe litru la carburanți și pentru anul viitor 
 

Guvernul liberal continuă măsurile de susținere a românilor pentru a depăși actuala criză economico- financiară, prin 
decizii care rezolvă cele mai sensibile dintre problemele populației. Una dintre acestea este prelungirea, începând cu anul 
viitor, a subvenționării reducerii prețurilor la carburanți. 

Până acum, Executivul a decis suplimentarea perioadei de valabilitate a reducerii cu 50 de bani pe litru a cuantumului 
combustibilului, până la sfârșitul anului în curs.  Această subvenționare orchestrată de Guvern a intrat în vigoare începând cu 
data de 1 iulie, iar acum decidenții liberali din Executiv doresc extinderea măsurii și pentru anul 2023. 

Singurul impediment în luarea unei hotărâri pozitive în acest sens ar fi mișcările mai puțin legale, de pe piața 
comercianților de combustibil, având în vedere suspiciunile că anumiți agenți economici s-au pretat la revânzarea către alte 
companii, în scopul încasării de două ori a subvenției de 25 bani/litru. 

Chiar dacă, ca urmare a deciziei OPEC de scădere a producției de petrol, s-a înregistrat o ușoară creștere a prețului 
barilului, în momentul de față asistăm la o stabilizare a acestuia și avem speranța că situația va rămâne constantă și în perioada 
sărbătorilor de iarnă. 

În acest context, conducerea Ministerului Energiei estimează că, până la sfârșitul anului, nu vor avea loc creșteri ale 
prețului carburanților peste 9 lei/litru. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 35 - 2022  
Săptămâna 5 – 9 decembrie 2022  

 

 

60 
 

În prezent, România se află pe locul al 7-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, iar în 
cazul motorinei se află pe locul 9. 

Apreciez că măsurile ce urmează a fi adoptate de România trebuie să ia în considerare potențialele efecte în securitatea 
energetică națională, determinate de actuala situație din benzinării privind fluctuațiile prețurilor, astfel încât să nu ajungem în 
circumstanțe mult mai grave pentru consumatori, respectiv la lipsa efectivă a carburanților la pompă. 

 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
Nu ne putem dezvolta fără investiții. În anul 2023 trebuie să punem în mișcare cele mai curajoase proiecte! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Ne pregătim să încheiem un an plin de provocări, în care, după ce am crezut că am scăpat de pandemia de Covid-19, am 

fost nevoiți să răspundem altor crize majore: agresiunea barabară din Ucraina și criza energetică declanșată de agresorul de la 
Răsărit. Cred că anul 2022 a fost un an al testelor pentru România, teste dificile pe care le-am depășit cu bine: am reușit să 
facilităm accesul a milioane de refugiați, să sprijinim tranzitul a milioane de tone de cereale, să acordăm protecție pentru zeci 
de mii de cetățeni ucraineni, să temperăm creșterile prețurilor energetice și să protejăm populația vulnerabilă în fața 
tăvălugului de scumpiri. Mai mult decât atât, trebuie să apreciem faptul că Guvernul României condus de Nicolae Ciucă  nu s-
a abătut de la obiectivele de dezvoltare și de reformă pe care ni le asumasem la sfârșitul anului trecut. Mărturie stau sutele de 
șantiere pe care se lucrează la ora aceasta, proiectele majore de infrastructură pe care nu credeam că le vom urni vreodată, 
miile de proiecte așteptate de autoritățile locale și de cetățeni. Nu putem să nu constatăm că, numai în primele 10 luni din anul 
2022, sumele atrase de la Uniunea Europeană au fost cu peste 41% mai mari față de anul precedent, iar cheltuielile cu 
investițiile au crescut cu aproape 10 miliarde de lei față de anul 2021. Dacă ne întrebăm de ce România a avut creștere 
economică consistentă, în timp ce unele state europene abia au reușit să evite recesiunea, atunci răspunsul îl găsim în 
încăpățânarea Guvernului Ciucă și a miilor de primari, care au apăsat puternic pe accelerația investițiilor publice.  

Stimați colegi, 
Să nu cădem în capcană și să considerăm că, începând cu 1 ianuarie 2023, toate provocările cu care ne-am confruntat 

anul acesta vor dispărea ca prin minune. De asemenea, ar fi imatur să credem că investițiile majore demarate vor merge de la 
sine dacă nu le vom urmări, nu vom pune presiune pe constructori să se încadreze în termene și să realizeze lucrări de calitate. 
Dimpotrivă, cred că în anul 2023 va trebui că fiecare autoritate a statului român, fiecare minister sau primărie, să muncească 
mai mult și mai eficient, pentru că principalele surse de finanțare a investițiilor din țara noastră, fondurile europene, au termene 
foarte scurte de implementare. Cadrul financiar 2014-2021 se va încheia curând, termenele limită din PNRR se apropie, iar ca 
să utilizăm din bugetul următor al UE trebuie să prezentăm Comisiei proiecte serioase, utile românilor și dezvoltării țării. 
Pentru că în zilele următoare Ministerul finanțelor va face public proiectul de buget pentru anul 2023, îmi doresc ca acesta să 
conțină cele mai curajoase ținte de investiții publice din ultimele 3 decenii, pentru că investițiile ne dau certitudinea că putem 
crește standardul de viață al românilor. 

 Vă mulțumesc,       Deputat 
Ioan Balan 

*** 
Declarație politică 

 

Bugetul de stat pe anul 2023 este finalizat. Din fericire, urmare a discuțiilor cu partenerii de guvernare, Partidul Național 
Liberal a reușit să negocieze în discuțiile din Coaliție o sumă record pentru susținerea investițiilor, de peste 110 miliarde lei. 
Este cel mai mare buget alocat în ultimii 32 de ani pentru lucrările de investiții, de 7,21%!  

Din această sumă vor fi susținute atât proiecte mari de investiții, cât și proiecte pentru creșterea calității vieții românilor. 
Dorim, așadar, ca sumele pentru investiții să ajungă în fiecare localitate din România. 

Bugetul pentru anul 2023 trebuie să fie unul al dezvoltării și menținerii creșterii economice. România a avut anul acesta, 
în pofida contextului economic dificil, una dintre cele mai mari creșteri economice de la nivelul UE. 

 Anul viitor trebuie folosit pentru dezvoltarea și modernizarea României. PNL va fi un apărător al acestui obiectiv, prin 
moderație, echilibru și responsabilitate. 
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De asemenea, bugetul conține majorarea pensiilor cu 12,5%, o soluție agreată în coaliție, urmare a insistențelor PNL și 
la propunerea premierului PNL Nicolae Ciucă. Astfel, valoarea punctului de pensie va fi 1.784 lei, de la 1 ianuarie. Restul 
creșterii, până peste 15%, se va acoperi prin plăți suplimentare pentru categoriile cele mai vulnerabile.  

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%.  

Construcția actualului buget cu cel mai mare procent de investiții din ultimii 32 de ani nu ar fi fost posibilă fără creștere 
economică și fără creșterea veniturilor la buget. Cifrele din execuția bugetară pe primele 8 luni confirmă măsurile corecte și 
responsabile luate de Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă.  

Veniturile și investițiile sunt în creștere, deficitul bugetar este în scădere, comparativ cu perioada similară a anului 
trecut. Cheltuielile pentru investiții au fost în valoare de 33,07 mld lei, în creștere cu 9,6% comparativ cu aceeași perioadă a 
anului precedent. Totodată, deficitul bugetar pe primele 8 luni este în scădere cu peste 6 miliarde de lei. Veniturile bugetului 
general consolidat au crescut cu 22% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut, însumând 293,85 mld lei în 
primele opt luni ale anului 2022. Evoluția favorabilă a acestora fost influențată preponderent de avansul veniturilor din TVA, 
venituri nefiscale, alte impozite și taxe pe bunuri și servicii, contribuții de asigurări și impozit pe profit. 

Obiectivul PNL este ca toate aceste cifre să se reflecte în creșterea nivelului de trai. De aceea, obiectivul imediat pe care 
îl va susține PNL va fi să identificăm măsuri și politici pentru sprijinirea mediului de afaceri. PNL va rămâne un partid 
responsabil cu românii și cu guvernarea. 

Deputat 
Laurențiu Leoreanu 

*** 
România și-a însușit noile direcții ale Comisiei Europene referitoare la combaterea migrației ilegale 

 

Comisia Europeană a prezentat Guvernului Planul de Acțiune pentru Balcanii de Vest, document care conține noile 
direcții de acțiune pe care România trebuie să și le însușească în vederea asigurării securității naționale și regionale. 

Acest plan are un caracter amplu și complex, prin prezentarea unor măsuri și activități concludente, îndeosebi de 
răspuns la noile provocări referitoare la fenomenul migrației ilegale în arealul Balcanilor de Vest. 

Este un set de măsuri și strategii de o valoare considerabilă, care cointeresează în această perioadă în mod direct țara 
noastră, în sensul contracarării unor preocupări ale statelor occidentale față de ultimele evolții din punctul de vedere al 
migrației.  

Concret, aceste politici europene propuse de  Comisia Europeană în Planul de Acțiune pentru Balcanii de Vest răspund 
inclusiv îngrijorărilor exprimate recent de Austria, în ceea ce privește gestionarea de către România a problemei migranților.  

Documentul european curpinde un set de 20 măsuri operaționale, structurate pe cinci domenii prioritare: întărirea 
managementului de frontieră; proceduri de azil accelerate și sprijinirea capacităților de primire; lupta împotriva traficului de 
migranți;  consolidarea cooperării privind readmisia și returnările, precum și alinierea politicilor de vize.   

Instrumentele vor fi implementate în scopul susținerii și integrării acțiunilor țărilor din Balcanii de Vest cu deciziile 
Uniunii Europene, acestea urmărind consolidarea cooperării pe segmentul combaterii migrației și a întăririi controlului 
frontierelor. 

România a îndeplinit așa cum se cuvine condițiile privind aderarea la Spațiul Schengen, iar securizarea și adaptarea 
frontierelor la ultimele normative europene au fost doar câteva dintre criteriile realizate în acest sens. Nu în ultimul rând, 
trebuie să subliniem contribuția concludentă a țării noastre în ceea ce înseamnă adoptarea și implementarea măsurilor și 
acțiunilor propuse de Comisia Europeană cu privire la controlul frontierelor și combaterea migrației ilegale. 

Îmi exprim încrederea că România va putea face față în continuare, cu succesul scontat, tuturor provocărilor de 
securitate survenite în actualul context delicat internațional, așa cum s-a achitat și până acum de sarcinile avute în calitate de 
frontieră estică a NATO și a Uniunii Europene.  

Sunt convinsă că strategia națională privind combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane și-a dovedit 
viabilitatea și vom fi capabili să ne armonizăm acțiunile cu noile prevederi conținute în Planul de Acțiune pentru Balcanii de 
Vest. 

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
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România nu mai importă petrol din Rusia 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a arătat lumii întregi ceea ce noi, est-europenii, cunoșteam foarte bine 

prin prisma istoriei relațiilor dintre acest spațiu și statul rus, precum și pe baza experienței dată de proximitatea geografică, 
anume că cel mai întins stat de pe hartă este unul terorist și criminal, ce și-a clădit puterea pe care a avut-o în istorie (nu și 
astăzi) prin oprimarea și ținerea în întuneric a altor popoare. Pericolul la adresa păcii și securității europene pe care îl 
reprezintă Rusia a fost de multe ori reclamat de cei care trăiesc în apropierea sa, iar astăzi vedem că politica de colaborare și 
conciliere a fost una total falimentară, care nu a făcut decât să alimenteze ambiții imperialiste și o mașinărie de război care 
țintește astăzi în Ucraina populația civilă și obiective de uz civil. Influența Rusiei în treburile interne ale statelor europene 
trebuie redusă treptat până la dispariție, dacă ținem cu adevărat la democrația și libertatea care caracterizează spațiul comunitar 
european și vrem ca societățile noastre să se bucure de prosperitate și siguranță.  

Este o veste excelentă faptul că România a stopat săptămâna aceasta orice import de petrol rusesc, în acord cu deciziile 
luate de partenerii și aliații noștri. Renunțarea la acea treime de petrol din necesarul țării noastre nu ne va afecta, statul român 
găsind surse diverse și alternative de aprovizionare. Au avut loc discuții cu companiile petroliere şi toate rafinăriile din 
România încă de săptămâna trecută. Rafinăriile și-au diversificat rețeta pentru petrol din alte surse și au semnat contracte cu 
alți furnizori. Nu vor exista probleme cu aprovizionarea cu petrol şi cu produse petroliere și nici cu aprovizionarea cu gaze sau 
energie electrică. Mai mult, pe 13 decembrie va avea loc consiliul extraordinar pe energie, unde se va discuta plafonarea 
preţului gazelor la import în toată Europa, indiferent de provenienţă. România este în grupul statelor care doresc această 
plafonare, considerând-o o armă eficientă prin care vom impacta direct economia rusească și, pe cale de consecință, finanțarea 
războiului ilegitim și criminal din Ucraina, din cauza căruia suferă milioane de ucraineni, mulți pierzându-și viața sau fiind 
obligați să fugă din patria lor.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
Planul energetic REPowerEU – o oportunitate uriașă pentru România 

 

În contextul crizei energetice, Comisia Europeană a lansat, în luna mai 2022, planul de măsuri REPowerEU, având ca 
scop accelerarea tranziției către o energie curată și creșterea independenței energetice a Europei, cu mult înainte de orizontul 
de timp 2030.     Astfel, planul REPowerEU stabilește o serie de măsuri clare, menite să reducă rapid importurile de energie 
din Rusia, dar și să mărească la 45% ponderea producției de energie regenerabilă, la finalul acestui deceniu.  

Acest plan se bazează pe trei piloni:  
1. economisirea energiei; 
2. producerea de energie curată; 
3. diversificarea surselor de energie. 
Mecanismul de Redresare și Reziliență este un instrument central de punere în aplicare a planului REPowerEU, oferind 

finanțare suplimentară din partea UE, iar statele membre trebuie să direcționeze aceste resurse către obiectivele prioritare.  
Chiar dacă România are o situație mai bună, comparativ cu alte state, în ceea ce privește ponderea energiilor verzi în 

mixul energetic național, trebuie să folosească această oportunitate pentru creșterea rapidă a capacităților de producție, cu 
accent deosebit pe sectorul energiei regenerabile. 

Situația actuală impune identificarea unor soluții concrete, cu orizont scurt și mediu de realizare, precum și deblocarea 
proiectelor energetice aflate în stadiu avansat de execuție, așa cum sunt cele hidrografice, exploatarea potențialului solar și 
eolian. 

În acest context, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a emis în data de 25.10.2022, Hotărârea nr. 169 privind 
îmbunătățirea rezilienței energetice a României pentru asigurarea securității în domeniu și a dispus adoptarea măsurilor 
necesare pentru punerea în aplicare a acesteia. Hidroenergia este una din prioritățile acestei strategii, are costuri reduse de 
operare, este  accesibilă 365 de zile pe an, iar producția poate fi intensificată în cel mai scurt timp.  

Amenajările hidroenergetice aflate în curs de execuție în România reprezintă obiective de investiții cu funcțiuni 
complexe, scopurile avute în vedere la demararea acestor proiecte fiind: 

• valorificarea potențialului hidroenergetic; 
• asigurarea rezervelor de apă necesare pentru populație, pentru industrie și agricultură; 
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• protecția localităților împotriva inundațiilor; 
• dezvoltarea regională a infrastructurii din zonele lucrărilor hidroenergetice. 
Aceste proiecte strategice au fost declarate de ”interes public major”, conform Directivei europene 92/43/CEE din 21 

mai 1992, vor fi propuse spre finanțate prin planul REPowerEU, termenul pentru implementarea acestor măsuri este finalul 
anului 2026, iar aportul de energie verde regenerabilă, la producția anuală din România, va fi de aproape 2 TWh.  

Cu siguranță, aceste măsuri nu sunt suficiente, dar alături de creșterea capacităților energetice nucleare de la Cernavodă, 
dezvoltarea de reactoare mici modulare, tip SMR și creșterea rapidă a exploatărilor rezervelor de gaze naturale, vor asigura 
independența și securitatea energetică a României, pe termen lung. 

 
Deputat 

Sorin Năcuță 
*** 

Ziua Constituției României! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Mâine se împlinesc 31 de ani de la aprobarea, prin referendum, a legii fundamentale a României, o Constituție tânără, 

inspirată în mare parte din valorile și principiile democrațiilor europene, o Constituție care a contribuit, în mod deosebit, la 
desprinderea țării noastre de negrul trecut comunist. Chiar dacă, de multe ori, Constituția României este arătată cu degetul 
pentru că ar limita voința sau proiectele unor politicieni, cred că suntem cu toții de acord că, în cele peste trei decenii de la 
adoptare, Constituția a fost cea care ne-a adus mai aproape de Europa și de parteneriatele cu statele democratice, cea care ne-a 
protejat drepturile și libertățile fundamentale și care ne-a ajutat să recuperăm decalajele față de statele Uniunii Europene.  

Stimați colegi, 
Dacă ne uităm la „Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului” din anul 1793, putem constata că între rândurile 

acesteia regăsim un principiu fundamental care prevede faptul că „un popor are întotdeauna dreptul de a-și revizui, reforma și 
modifica Constituția”. Ori, în anul 2003 românii au decis, spre binele țării lor, să revizuiască legea fundamentală, astfel încât  
să putem deveni  stat membru al NATO și al Uniunii Europene.  

În ultimii ani, au tot existat declarații politice și chiar încercări timide de a deschide, în opinia publică, dezbaterea asupra 
unei noi revizuiri a Constituției. Demersul este legitim și chiar fundamentat de unele prevederi ale actualei legi fundamentale. 
Mă gândesc, în acest sens, la încrederea în scădere pe care românii o au în paznicul Constituției, în membrii Curții 
Constituționale și în deciziile lor, atât pentru modul în care aceștia sunt numiți, pentru faptul că au schimbat haina de politician 
în cea de judecător, precum și din cauza faptului că s-au pronunțat în dosare în care aveau interese directe, precum pensiile 
speciale. De asemenea, reforma administrativă a țării sau relația de colaborare loială dintre instituțiile statului poate face 
obiectul unei revizuiri constituționale. Nu cred că trebuie să ne fie teamă să deschidem discuțiile în societatea românească 
asupra ameliorării prevederilor Constituției României și, mai mult decât atât, cred că eventualele revizuiri trebuie făcute de cei 
mai buni specialiști în domeniul dreptului pe care îi are țara, așa cum s-a întâmplat și la începutul anilor 90, când a fost scris 
conținutul actualei legi fundamentale.  

Vă mulțumesc,          Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Etica in politica- Regele Mihai I un model de slujire si asumare politica 

 
Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Stimați colegi, 
România îl comemorează pe Majestatea Sa Regele Mihai I al României,care a plecat dintre noi la data de 5 Decembrie 

2017, moment de profunda emotie pentru poporul roman care se inchina pentru ultima data in fata Majestatii Sale care se 
intoarcea dupa un lung exil,sa isi doarma somnul de veci in pamantul tarii sale. 

O personalitate politica care și-a dedicat întreaga viață Romaniei si luptei contra flagelului comunist. Exilul său,un drum 
al suferinței,a devenit emblematic pentru durerea și demnitatea cu care a dus această luptă, toate acestea fiind amplificate prin 
lipsa de cooperare a regimului post-decembrist. 
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Acum 11 ani, Regele Mihai se adresa Parlamentului României în discursul său istoric și sublinia rolul eticii în politica:” 
Politica poate aduce prejudicii cetățeanului daca este aplicata in disprețul eticii, personalizând puterea și neocotind rostul 
primordial al institutiilor statului.” 

Solidaritatea in momente cruciale ale istoriei, asumarea datoriei fata de tara sunt determinante si dovedesc ca politica 
inseamna dincolo de optica ideologica,asumare, slujire,echitate si integritate, 

In acest context este nevoie de solidaritate in ceea ce priveste proiectele importante pentru Romania, cum este intrarea in 
Schengen, iar sustinerea trebuie sa vina din partea tuturor indiferenta daca sunt din arcul guvernamental sau din opozitie. 

Majestatea Sa spunea: “Nu putem avea viitor, fara a respecta trecutul nostru.Stă doar în puterea noastră să facem ţara 
statornică, prosperă şi admirată în lume. Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe 
care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri.” 

Suferința pentru țară, lupta împotriva regimului comunist și tăria  de caracter în momente cruciale ale istoriei sunt 
definitorii pentru a descrie personaliate marcanta a fostului suveran. 

In aceste vremuri complicate, cu un razboi la granita Romaniei,o criza economica generata de acest conflict sunt un 
pamant fertil pentru ideologii extremiste,intoleranta si izolationism. 

Rolul politicului este de a creea mediul propice schimbului de idei,asumarea raspunderii guveranarii, stabilitate 
climatului politic si economic. 

Suntem chemați la responsabilitate și echilibru, curaj și demnitate, in acest momente istorice pentru Romania. 
Aduc un elogiu Majestății Sale Regele Mihai și îmi exprim încrederea că forțele politice vor găsi un exemplu de urmat 

în aceasta personalitate marcanta a istoriei noastre contemporane. 
 

Deputat 
Oana-Marciana Ozmen 

*** 
2023 – anul dezvoltării și modernizării: 7,2% din PIB alocați pentru investiții 

 

Coaliția de guvernare a acceptat propunerea făcută de prim-ministrul Nicolae Ciucă de a aloca pentru investiții, prin 
Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2023, aproximativ 110 miliarde de lei, reprezentând 7,2% din PIB. Această 
propunere vine după ce, în acest an, Guvernul Ciucă a direcționat aproximativ 90 miliarde de lei către investiții, cea mai mare 
sumă din ultimii 32 de ani.  

Este important de precizat că măsurile luate de guvernul Ciucă în decursul acestui an se văd în creșterea economică a 
României, precum și în creșterea investițiilor străine directe, care au totalizat peste 9 miliarde de euro în 2022, susținând astfel 
proiectele necesare pentru dezvoltare la nivel naţional şi local. 

Cred că doar printr-un amplu program de investiții putem menține motoarele economiei românești la turație maximă, 
astfel încât să rămânem competitivi și să evităm recesiunea economică în acest context economic dificil. Pe lângă dezvoltare și 
modernizare, investițiile record pentru România reprezintă cea mai bună modalitate prin care le putem asigura românilor un 
trai decent, crearea de noi locuri de muncă, precum și o creștere reală a veniturilor. PNL rămâne, așadar, fidel angajamentelor 
sale de sprijinire a investițiilor, a economiei și a modernizării României. Tocmai de aceea am demarat și Programul ”Sprijin 
pentru România”, care este destinat în proporție de 60% sprijinirii economiei și investițiilor, dar și cel mai ambițios program 
național de investiții, Programul “Anghel Saligny”, atât de important pentru modernizarea comunităților locale. 

De asemenea, consider că bugetul României pe 2023 trebuie să fie construit în așa fel încât să putem face față 
multiplelor crize cu care se confruntă țara noastră și întreaga lume și să avem, astfel, mai mult spațiu de manevră și mai mulți 
bani pentru a putea acționa acolo unde este cazul. Trecem prin vremuri excepționale și trebuie să gândim măsuri excepționale 
potrivite vremurilor în care trăim. Prioritatea noastră este, așadar, să răspundem cum trebuie provocărilor aduse de criza din 
energie, de războiul din Ucraina și de criza economică de la nivel mondial!  

Am încredere că actualul guvern este capabil să mențină creșterea economiei românești și în anul care urmează prin 
măsuri care să permită eficientizarea cheltuielilor bugetare și o direcționare țintită a resurselor către nevoile societății. 

Prin noi înșine pentru România! 
Deputat 

Alexandru Popa 
*** 
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Avem datoria de a nu mai crea falii în societate! 
Învrăjbirea diverselor categorii de cetățeni este toxică și trebuie evitată! 

 
De prea multe ori creșterile de pensii, de salarii în sistemul bugetar sau ale diferitelor forme de ajutor social suscită 

dezbateri politice inutile. Nu există în România partide care guvernează și, cum se spune, „dau“, și partide care „nu dau“. 
Asemenea afirmații sunt eronate din start și sunt de natură să creeze diviziuni în societate, să încingă spirite. La final, cei care 
au de suferit cel mai mult de pe urma acestui supărător zgomot de fond sunt tocmai pensionarii, angajații din sistemul bugetar 
sau românii care au nevoie cu adevărat de sprijinul statului. 

De altfel, Partidul Național Liberal a fost în centrul unor guvernări care au produs unele dintre cele mai mari creșteri de 
pensii, contrat opiniei prea larg răspândite că numai PSD le-a mărit atunci când a guvernat. Acestea sunt faptele. Vorbele 
aruncate în scop politicianist produc multă confuzie și neliniște, cu atât mai mult într-o perioadă atât de complicată precum cea 
pe care o traversăm, cu atâtea crize concurente. 

Majoritatea pensionarilor din această țară nu sunt speciali. Nu iau pensii mai mari decât salariul pe care l-au avut în anii 
lor de activitate. Sunt puși să se descurce, în medie, cu 1800 de lei pe lună. Statul român va trebui să găsească permanent 
soluții pentru ca veniturile acestora să crească, și nu doar cu rata inflației. Nu putem să ne pretindem un stat social democratic 
atunci când ne lăsăm seniorii, după o viață de muncă, la limita subzistenței. Economia României crește într-un ritm alert astăzi 
raportat la celelalte state ale Uniunii Europene. E mult loc de investiții și de creștere, dar cea care există trebuie să se vadă în 
sumele pe care pensionarii le primesc. Sunt semenii noștri care, atunci când au fost în câmpul muncii, și-au făcut datoria și au 
contribuit din salariul lor cu un sfert din venit pentru a susține pensii. Au aceleași drepturi pe care le aveau și aceia care, din 
banii de contribuții, susțineau pensiile aflate în plată. Prin urmare, nu vorbim de bunăvoință pe care politicienii o pot arăta sau 
nu, ci despre un drept al românilor care au îndeplinit stagiul de cotizare și vârsta de pensionare. 

În același timp, nu aș vrea să ne mai întoarcem vreodată la falia pe care un fost președinte al României a creat-o în 
societate, învrăjbindu-i unii împotriva altora pe angajații din sistemul bugetar cu cei din sistemul privat. Nu putem avea 
servicii publice de calitate fără oameni plătiți decent pentru a-și face treaba. Și nu cunosc pe nimeni care doar din salariul de la 
stat să se fi îmbogățit în vreun fel. Dacă a făcut abuz de funcție, atunci plătește în fața Justiției. Dar sigur nu și-a construit 
palate din leafa de funcționar. Se aruncă în mod gratuit anatema asupra tuturor salariaților onești din sistemul bugetar doar din 
cauza unor excepții care, însă, în nici un caz nu confirmă regula! 

Statul are o datorie față de absolut toți cetățenii săi. Mediului privat trebuie să îi asigure un sistem fiscal previzibil și 
corect pentru a produce plusvaloare și pentru a asigura salarii bune cât mai multor români. Profesorilor, polițiștilor, 
pompierilor, funcționarilor trebuie să le asigure venituri decente, cât să le permită un trai bun, astfel încât aceștia să fie dedicați 
muncii lor, în slujba contribuabililor, nu să alerge să-și asigure existența pe lângă serviciu, din alte surse. Iar categoriilor 
defavorizate, statul are datoria de a le suplini neputința cu venituri care să le permită fie reinserția pe piața muncii, fie un trai 
acceptabil. 

Deputat 
George Șășcu 

*** 
În vremuri de criză, guvernarea liberală crește veniturile persoanelor vârstnice 

 

Majorarea pensiilor și acordarea de sprijin pensionarilor în aceste vremuri reprezintă normalitatea pentru o guvernare 
responsabilă. 

Din anul 2020 încoace, politica de creștere a pensiilor a fost abordată de către guvernele liberale în strânsă legătură cu 
realitățile economice. Vorbim despre o creștere cu aprox. 24% în numai 2 ani a punctului de pensie versus stagnări ale valorii 
punctului de pensie în anii 2017-2018. 

Întotdeauna pentru guvernele liberale obiectivul îl reprezintă pornirea motoarelor economice, astfel încât o parte din 
creșterea economică produsă să se întoarcă în veniturile populației. 

Este o greșeală enormă să decuplezi acordarea de creșteri salariale sau creșterea veniturilor din pensii de ritmul de 
creștere economică. 

Faptul că începând cu 1 ianuarie 2023, punctul de pensie crește cu 12,5% ajungând la 1784 lei, la care se adaugă un 
pachet complex de ajutoare financiare pentru încălzire acordate, de două ori pe an, pensionarilor cu venituri sub 3000 de lei, 
reprezintă o viziune corectă care răspunde unor necesități actuale generate de criza energetică. De asemenea, cresterea 
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facturilor la energie va fi compensată pentru pensionarii de peste 60 de ani care au venituri sub 2000 de lei, prin acordarea unui 
sprijin de 1.400 de lei împărțit în două tranșe semestriale. 

Cu toții ne-am fi dorit să fie mai mari aceste creșteri de pensii  sau cuantumul acestor ajutoare țintite, pentru a atenua cât 
mai mult din șocul inflaționist. 

Este un efort bugetar consistent pentru susținerea căruia Guvernul Nicolae Ciucă a identificat resurse financiare, astfel 
încât părinții și bunicii noștri să depășească cu bine această perioadă. Impactul cumulat al acestor măsuri asupra bugetului de 
stat depășește 20 mld de lei pentru anul viitor, ceea ce nu este deloc de neglijat. 

Ceea ce vreau să subliniez, este faptul că toate aceste măsuri luate  sunt asumate de liberali, nu sunt impuse de X sau Y. 
Suntem conștienți că este nevoie de solidaritate socială pentru a trece cu bine peste aceste crize multiple. 

Presiunea socială este mare, așteptările tuturor categoriilor sociale sunt în creștere, iar Guvernul este cel care trebuie să 
identifice  pârghiile optime pentru echilibrarea situației. 

Acum, după stabilirea măsurilor, rămâne implementarea lor și provocarea cea mai mare va fi din punct de vedere 
administrativ, găsirea celor mai flexibile și non-birocratice metode prin care ajutoarele acordate să ajungă rapid la beneficiari. 

Pentru Guvernul Nicolae Ciucă, în următoare perioadă focusul va fi pe găsirea acestor mecanisme care să faciliteze 
implementarea măsurilor promise și pe construcția unui buget axat pe investiții care să susțină în anul 2023 toate aceste măsuri 
sociale printr-o creștere economică solidă. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Ştefan-Bucur Stoica 

*** 
Îmi doresc cu toată puterea o decizie favorabilă pentru aderarea României la Schengen! 

 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
În următoarele două zile vom afla care este decizia luată de Consiliul Justiție și Afaceri Interne cu privire la solicitarea 

României de a adera la Spațiul Schengen. Deși se tot spune și se recunoaște la nivel european că țara noastră îndeplinește toate 
criteriile tehnice de mai bine de 11 ani, acest lucru a contat mai puțin și a fost inventat un nou criteriu, criteriul politic.  

Noi, românii, ca un popor deosebit de tolerant, am acceptat și această nouă condiție și, prin eforturile guvernelor liberale 
din ultimii 3 ani, am satisfăcut punct cu punct orice pretenție, orice capriciu care s-a formulat în legătură cu țara noastră. Ne-au 
solicitat ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare și legi noi ale justiției, am satisfăcut această cerere. Ne-au solicitat 
o intensificare a luptei pentru combaterea crimei organizate și a corupției și am demonstrat că știm să facem curățenie mai bine 
decât state dezvoltate, chiar fondatoare ale Uniuni Europene. Ni s-a cerut să ajutăm refugiații ucraineni și am reușit să 
facilităm tranzitul a cca. 3 milioane de refugiați și a peste 6 milioane de tone de cereale.  

Cred că și dacă alte pretenții s-ar mai formula, România va demonstra că este unul dintre cei mai serioși membri ai 
Uniunii Europene și cel mai puternic pilon de stabilitate din zona Mării Negre, un membru cu o economie puternică, în care 
toate firmele europene derulează afaceri profitabile.  

Stimați colegi, 
Singura decizie corectă și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere politic ar fi ca România să fie acolo unde 

merită, în Spațiul Schengen. Mă întristează faptul că unii politicieni, atât români, cât și din state membre UE au ales să 
transforme subiectul aderării României la Spațiul Schengen în teme de campanie electorală internă. Mă întristează cei care au 
avut comportamente diplomatice inadecvate, deși știm cu toții că și Olanda, Suedia, Germania și alte state puternice ale UE ne 
susțin în procesul nostru de aderare. O să constatăm acest lucru cu toții. Cred cu putere că și Austria este alături de noi, pentru 
că ar fi statul membru care ar avea cele mai mari beneficii economice din această decizie. Acuzațiile sau amenințările 
formulate de unii sau alții nu fac bine nici României, nici Uniunii Europene și nici statelor membre. Diplomația întotdeauna a 
învins. Am convingerea că, în zilele următoare, înțelepciunea membrilor Consiliului JAI își va spune cuvântul, iar România, 
cu poporul cel mai atașat proiectului european, va fi acolo unde merită, în Spațiul Schengen. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 

 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 35 - 2022  
Săptămâna 5 – 9 decembrie 2022  

 

 

67 
 

Declarație politică 
Stimați colegi, 
Ziua Internaţională a Voluntarilor este celebrată în fiecare an, la data de 5 decembrie şi oferă voluntarilor şi 

organizaţiilor ocazia de a sărbătorii munca în folosul celorlalţi, de a împărtăşi valorile voluntariatului şi de a le promova în 
cadrul comunităţilor, al organizaţiilor neguvernamentale, al agenţiilor ONU, al autorităţilor guvernamentale sau al sectorului 
privat. 

Organizaţia Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia Adunării Generale nr. 40/212 din 17 decembrie 1985, a invitat guvernele 
din întreaga lume să marcheze anual, la 5 decembrie, Ziua internaţională a voluntarilor pentru dezvoltare economică şi socială. 
Totodată, le-a cerut să ia măsuri pentru a spori gradul de conştientizare cu privire la importanţa contribuţiei serviciului de 
voluntariat, stimulând astfel cât mai mulţi oameni din toate domeniile să-şi ofere serviciile lor în calitate de voluntari, atât local 
şi naţional, cât şi internaţional. 

Sărbătorirea Zilei Internaționale a Voluntarilor reprezintă șansa de a promova voluntariatul, de a încuraja instituțiile să 
sprijine eforturile voluntarilor, și de a recunoaște contribuțiile acestora la realizarea diferitelor obiective la nivel local, național 
și internațional. 

Voluntarii își dedică timpul, abilitățile și pasiunea pentru a face lumea un loc mai bun.  
Adesea sunt primii care acționează în momente de criză. Ei creează legături sociale și dau glas grupurilor marginalizate 

și vulnerabile, contribuind la construcția de comunități rezistente, ajutând oamenii să facă față diferitelor presiuni. 
La mulți ani, dragi voluntari din întreaga lume! 
Vă mulțumesc!          Deputat 

Cristina Vecerdi 
*** 

 
 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Precizări cu privire la măsurile și finanțările guvernamentale de împădurire a județului Constanța 
 

Stimate domnule ministru, 
La nivelul Uniunii Europene,  România  este unul din statele grav afectate de procesul de deșertificare, fapt cunoscut la 

nivelul ministerului pe care îl coordonați. Dobrogea, în speță județele Tulcea și Constanța sunt puternic afectate de acest 
fenomen. În același timp, se poate observa că județul Constanța se află în topul clasamentului, în ceea ce privește numărul mic 
de suprafețe împădurite. 

În acest context, aș dori să vă adresez următoarele întrebări, astfel încât să pot sprijini, din poziția de parlamentar, 
demersurile ministerului: 

 Ce programe guvernamentale sunt derulate, din 2012 până în prezent, în vederea extinderii suprafețelor cu păduri din 
județul Constanța? 

 Ce măsuri au fost luate, la nivelul ministerului, în vederea combaterii fenomenului de deșertificare din județul 
Constanța? 

 Ce suprafețe pentru împădurire sunt cuprinse, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, pentru județul 
Constanța? 

 Ce alte programe, proiecte sau măsuri sunt finanțate, în vederea gradului de împădurire a județului Constanța? 
Vă solicit un răspuns în scris. 
Vă mulțumesc!        Deputat 
Cu deosebită considerație,       Marian Crușoveanu 

*** 
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Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
      domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Situația mamelor minore din județul Băcău, respectiv din România 
 Stimați miniștri,  
 Mai mult de opt din 10 mame și gravide cu vârsta sub 18 ani nu mai merg la școală, iar patru din 10 gravide și mame 

minore nu accesează alte servicii medicale, cu excepția medicinii de familie, pe durata sarcinii, potrivit datelor unei analize a 
situației mamelor și gravidelor sub 18 ani din România, realizată de Organizația Salvați Copiii. 

 Totodată, două din 10 mame minore au mai mult de un copil, iar 32% dintre acestea afirmă că mama lor era minoră 
când le-a născut. În anul 2021, potrivit datelor INS, 749 de nașteri au provenit de la mame cu vârsta sub 15 ani, astfel, 40% din 
nașterile înregistrate în rândul fetelor cu vârste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeană provin din România, țară aflată pe 
primul loc la acest capitol.  

 Sunt țări care nu au nicio mamă minoră, precum Olanda, Danemarca și Finlanda, state în care educația pentru sănătate 
este obligatorie încă de la vârsta de 3 ani. 

 Județul Bacău are peste 500 de nașteri la adolescente cu vârsta sub 20 de ani, fiind pe locul 5. Pe primul loc - Mureș – 
931, după Dolj – 838, Brașov – 830, Iași – 733, respectiv Bacău – 722. 

 Factorii care pot contribui la prevenirea sarcinilor adolescentine sunt grupați în trei categorii:  
 Cei care țin de familie. 
 Cei care țin de educație. 
 Cei care țin de autoritatea publică locală.  
 Distanța mare față de cabinetele medicale și lipsa resurselor pentru a plăti transportul, precum și lipsa de informații cu 

privire la ce servicii medicale ar trebui accesate în timpul sarcinii împiedică multe adolescente însărcinate din zonele rurale 
defavorizate să meargă la medic și de multe ori acestea așteaptă până când situația se înrăutățește sau recurg la automedicație 
în timpul sarcinii. Aceste mame trebuie susținute suplimentar, astfel încât nici ele, nici nou-născuții să nu fie puși în situații de 
risc. 

 Educația sexuală e vitală pentru prevenirea sarcinilor la minore. Este importantă educația sanitară și de reproducere 
pentru copii și părinți, precum și nevoia urgentă de servicii comunitare integrate, care să evalueze cazurile aflate la risc și să 
monitorizeze adolescentele în timpul sarcinii și după naștere. 

 Date relevante pentru analiza situației mamelor și gravidelor sub 18 ani din România: 
 85% dintre mamele și gravidele cu vârsta sub 18 ani nu mai merg la școală, majoritatea acestora abandonând școala 

înainte de sarcină. 
 Una din 10 mame sau gravide minore nu a fost niciodată la școală. 
 75% dintre gravidele și mamele minore au renunțat la școală în gimnaziu. 
 4 din 10 gravide sau mame minore nu accesează alte servicii medicale, cu excepția medicinii de familie, pe durata 

sarcinii. 
 80% dintre gravidele sau mamele sub 18 ani nu au utilizat nicio metodă contraceptivă deoarece nu au avut informații 

despre utilizarea acestora. 
 75% dintre mamele sau gravidele minore au rude sau cunoștințe care au născut la o vârstă sub 18 ani. 
 32% dintre acestea afirmă că mama lor era minoră când le-a născut. 
 2 din 10 mame minore au mai mult de un copil. 
 76% dintre femei renunțaseră la școală înainte de sarcină 
 Venitul mediu al familiilor mamelor minore este de 1.160 lei, aproximativ 50% dintre familiile mamelor minore având 

un venit sub 1.000 lei și doar 12% peste 2.000 lei. 
 Date relevante analiza privind situația accesului gravidelor din comunități defavorizate la servicii medicale: 
 25% dintre gravidele vulnerabile nu au asigurare medicală. 
 33% dintre gravide afirmă că nu au făcut analizele recomandate de când sunt gravide. Lipsa banilor este principalul 

impediment menționat. 
 Doar 4 din 10 gravide afirmă că toate analizele au fost gratuite. 
 Doar 4 din 10 afirmă că au folosit până acum o metodă contraceptivă. În ceea ce privește sursa informațiilor, familia 

rămâne un factor important, de asemenea procentul celor care spun că nu au fost informate este în continuare ridicat. 

�
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 Vârsta medie la nivelul eșantionului este de 25 de ani. În cazul abandonului școlii, 76% dintre femei renunțaseră la 
școală înainte de sarcină, 18 în timpul sarcinii iar 7% după naștere. 

 2 din 10 persoane identifică veniturile din munci ocazionale ca principala sursă de venit a gospodăriei. 
 Față de cele prezentate mai sus, am rugămintea de a-mi răspunde la următoarele întrebări: 

1. Câte mame minore sunt în județul Bacău? 
2. Dacă a crescut sau dacă a scăzut numărul lor față de 2021?  
3. Ce măsuri au fost implementate până în prezent pentru a scăderea numărul mamelor minore? 
4. Ce soluții, dintre cele pe care le-am prezentat mai sus, le-ați implementat sau le veți implementa în anul 2023? 

Am rugămintea de a-mi răspunde în scris. 
Cu respect,         Deputat  

Cătălina Ciofu 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Situația implementării programului – Testare Gratuită Papanicolau – în județul Băcău 
  

Stimate domnule ministru,  
Cancerul de col uterin sau cervical este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer depistat în rândul femeilor din întreagă 

lume și potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 99% dintre cazuri sunt cauzate de infecția cu virusul papilloma 
uman (Human Papilloma Virus - HPV).  

Conform unui studiu publicat de GLOBOCAN (Global Cancer Observatory), realizat de Agenția Internațională pentru 
Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), peste 640.000 de femei se îmbolnăvesc anual de cancer cervical. 

Testul Babeș-Papanicolau este una dintre cele doua metode de screening (pe lângă testul HPV) pentru cancerul de col 
uterin. Depistarea problemelor la timp este foarte importantă. Totodată, testul este folosit și pentru a descoperi semne ale altor 
infecții în aceasta zona.  Testul este o investigație nedureroasă și importantă pentru sănătate.  

În România, în fiecare an, se înregistrează peste 4000 de cazuri noi de cancer de col uterin. 7,5% din totalul cazurilor la 
nivel european provin din țara noastră. Rata mortalității la noi este cea mai ridicată din Europa și de patru ori mai mare decât 
media. Unul dintre motive este faptul că testarea nu este realizată anual, iar celulele canceroase sunt depistate prea târziu. 

Conform statisticilor puse la dispoziție de INSP, cancerul de col reprezintă a patra cauză de mortalitate prin cancer la 
femei, la nivel mondial. 

Față de cele menționate mai sus, am rugămintea de a-mi răspunde la următoarele întrebări: 
1. Câte persoane au fost testate în Bacău? 
2. Care este stadiul testării papanicolau în Bacău? 
3. Ce acțiuni, respectiv măsuri de informare sau conștientizare s-au realizat? 
4. A crescut numărul de solicitări în ultimii ani? 

Am rugămintea de a-mi răspunde în scris.     Deputat 
Cu respect,                Cătălina Ciofu 

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

Restaurarea Filarmonicii Iași 
Stimate domnule ministru, 
Costurile pentru reabilitarea Filarmonicii au crescut până la concurența sumei de 68 milioane lei, fără TVA. Consiliul 

Județean a preluat de patru ani monumentul istoric, a realizat în 2019 un proiect tehnic de execuție, iar în prezent, 
documentația a fost actualizată în contextul creșterii prețurilor la materiale.  

Proiectul din 2019 prevedea un nivel de costuri de circa 46 milioane lei (fără TVA). 
CJ Iași, împreună cu Primăria Iași, încearcă un mix de finanțare între PNRR și Programul Operațional Regional 

2021 – 2027, accesarea fondurilor urmând a fi făcută, cel puțin în cazul POR, cu aportul Primăriei. În cadrul PNRR, 
disponibilul de fonduri reprezintă mai puțin de o treime din necesar, iar, în situația POR, nu există încă publicat un ghid. 
Ansamblul Filarmonicii este compus din trei tronsoane, doar tronsonul I (Casa Balș) fiind restaurat. Celelalte două tronsoane, 
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unde sunt sălile de concerte și cele de studiu, fac obiectul proiectului CJ Iași. Corpurile de clădire sunt luate în administrarea 
CJ pentru 22 de ani (4 deja au trecut) cu scopul de a fi restaurate, proprietarul fiind Episcopia Romano-Catolică. 

Vă rog să îmi transmiteți când va fi publicat ghidul pentru Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada de 
programare 2021-2027. 

Cu stimă,        Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Sporirea accesibilității la servicii medicale 
Stimate domnule ministru, 
Conform statisticilor EUROSTAT, pentru anul 2020, un procent de peste 4% de cetățeni cu vârste de peste 16 ani nu au 

putut accesa servicii de sănătate, din motive financiare, termene prea lungi de așteptare sau distanțe prea mari față de 
prestatorul de servcii medicale. Raportat la statisticile din celelalte state membre ale Uniunii Europene, acest procent este unul 
relativ ridicat. 

Această informație a fost preluată din  Raportul special  întocmit de instituția  Avocatul Poporului și intitulat ”Prevenție 
și informare în domeniul medical din România”. 

Așa cum este formulat și în cadrul acestui Raport, responsabilitatea elaborării de proiecte normative pentru asigurarea 
unei funcționări optime a sistemului de asigurări sociale de sănătate aparține în principal Ministerului Sănătății și CNAS. 

În acest sens, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este strategia Ministerului Sănătății în ceea ce privește 
sporirea accesibilității serviciului de analize oferit gratuit de statul român și încurajarea populației spre efectuarea acestor 
investigații. 

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

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

 

Procedurile de infringement declanşate de către Comisia Europeană împotriva României 
Stimate domnule ministru, 
Procedura de „infringement” este declanşată de către Comisia Europeană împotriva statelor care nu îşi respectă 

obligaţiile comunitare. Declanşarea acesteia poate fi decisă în trei cazuri: Omiterea notificării actelor normative naţionale care 
transpun şi implementează directivele, statele membre având obligaţia de a notifica legislaţia de transpunere şi pe cea care 
asigură implementarea; Neconformarea legislaţiei naţionale la cerinţele normelor comunitare, deoarece legislaţia internă 
trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele Uniunii; Aplicarea necorespunzătoare a actelor normative comunitare, având în 
vedere că statele membre au obligaţia de a asigura aplicarea dispoziţiilor comunitare. 

Procedura de infringement implică mai multe etape, de la sesizarea nerespectării directivelor UE, ajungerea în faţa 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) şi până la impunerea unei amenzi (sumă forfetară ori penalitate cu titlu 
cominatoriu) către statul membru. 

De când România este membră în Uniunea Europeană, respectiv din 1 ianuarie 2007, Comisia Europeană a lansat o 
serie de proceduri de infringement împotriva țării noastre, din cauza neaplicării unor directive sau nearmonizării legislaţiei, pe 
aproape toate domeniile de activitate. 

În ciuda anumitor progrese, nici în prezent ţara noastră nu s-a conformat cererilor CE, existând în continuare proceduri 
de infringement declanşate pentru nerespectarea legislaţiei U.E.. 

Vă întreb respectuos, Domnule Ministru: 
1 La câte proceduri de infringement este supusă în prezent România de către Comisia Europeană? 
2. La ce domenii se referă acţiunile respective şi care sunt stadiile actuale ale acestora? 
3. Ce sumă a plătit România din cauza notificărilor de infringement de când este în componența U.E. şi care au fost 

abaterile aferente?         Deputat 
Solicit răspuns scris.               Maria Stoian 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Nerespectarea Legii 309/2002 
Stimate domnule ministru,  
Vă prezint situaţia mai multor teleormăneni care, în cadrul audienţelor de la biroul meu parlamentar, mi-au adus la 

cunoştinţă faptul că deşi sunt eligibili pentru a beneficia de prevederile Legii 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor 
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, 
în realitate nu beneficiază de aceste drepturi. Petenţii sunt nemulţumiţi de faptul că nu se respectă prevederile art. 5, alin (1), 
care stipulează că persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 
amintită beneficiază de asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit în timpul spitalizării. În realitate, cu toate că suferă 
de mai multe afecţiuni, persoanele respective nu îşi pot procura medicamente în mod gratuit şi sunt nevoiţi să le cumpere. 

Vă întreb cu respect: 
1. De ce oamenii respectivi nu primesc, conform legii, medicamentele gratuite? 
2. Ce trebuie să facă persoanele aflate în situația prezentată pentru a intra în legalitate?  
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate 
Maghiare din România 

 
 Declarații 

Afară cu ungurii din țară! - se aude pe stadioanele din România 
 
Domnule președinte Iohannis! 
Organele abilitate nu își fac treaba, dar Dumneavoastră de ce nu interveniți, de ce nu luați atitudine? 
Dacă s-ar striga afară cu sașii din țară ce ați face? Ați interveni? Ați mai cânta imnul României cu mâna la inimă? 
Pe sași Ceaușescu i – a vândut, dar vă spun, cu noi n-o să meargă! 
Noi în Ardeal și în Ținutul Secuiesc suntem acasă și n-o să plecăm nicăieri niciodată, dar nici nu o să ne asimilăm. 
Nu suntem cetățeni de rângul doi, dorim ca drepturile omului să fie respectate în România. 
Nu am uitat când v-ați bătut joc de Maghiari spunând “Jó napot kívánok PSD!”. 
Mințind opinia publică cum că PSD ar vinde Ardealul UDMR – ului, dar de fapt era vorba de Statutul de Autonomie al 

Ținutului Secuiesc. 
Apropo Autonomie! Autonomia teritorială nu încalcă Constituția României. 
Vrem libertate înăuntrul granițelor României. 
Când spuneți așa-zisul Ținut Secuiesc, vă bateți joc de Secui, dar să nu uitați, azi sunteți președinte, mâine nu. Dar 

Ținutul Secuiesc a fost, este și va fi.  
Autonomie pentru Ținutul Secuiesc și libertate pentru Secui. 
Autonomiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek! 

 
Deputat 

Kulcsár-Terza József György 
*** 

 
Declarație politică privind Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate  

a Organizației Națiunilor Unite – Femeile, pacea și securitatea 
 

Rezoluţia 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite - Femeile, pacea şi securitatea, 
adoptată la 31 octombrie 2000, denumită RCSONU 1325 (2000), afirmă rolul important al femeilor în prevenirea şi 
soluţionarea conflictelor, în negocierile de pace, consolidarea păcii, menţinerea păcii, răspunsul umanitar şi reconstrucţia 
postconflict şi subliniază importanţa participării şi implicării depline a femeilor în toate eforturile de asigurare şi promovare a 
păcii şi securităţii. 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, RCSONU 1325 (2000) se raportează la patru piloni: 
- Participare - constă în asigurarea creşterii participării femeilor în procesul decizional la toate nivelurile, pe plan 

naţional, regional şi în cadrul instituţiilor internaţionale şi al mecanismelor pentru prevenirea şi soluţionarea conflictelor, în 
negocieri de pace, precum şi în operaţiunile ONU de menţinere a păcii. 

- Prevenire - presupune luarea de măsuri speciale pentru prevenirea conflictelor şi a tuturor formelor de violenţă 
împotriva femeilor şi fetelor în timpul şi după conflict, respectiv prevenirea violenţei sexuale şi violenţei bazate pe criterii de 
gen, practicilor discriminatorii, abuzului şi exploatării. Există o convergenţă insuficient cercetată, dar reală, între situaţia 
femeilor şi starea de conflict într-o anumită zonă, întrucât în societăţile dominate de bărbaţi şi de structuri militare nu sunt 
protejate drepturile şi libertăţile fundamentale ale acestora şi nici nu se acordă spaţiu corespunzător pentru promovarea 
femeilor şi fetelor în toate sferele vieţii publice şi private şi în toate nivelurile de decizie şi conducere. 

- Protecţie - se referă la atenţia specială acordată protejării femeilor şi fetelor de violenţa sexuală sau bazată pe criterii 
de gen, inclusiv în situaţii de urgenţă sau umanitare, cum ar fi taberele de refugiaţi. 
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- Ajutorare şi refacere - include adoptarea unor măsuri de ajutorare şi refacere pentru abordarea crizelor dintr-o 
perspectivă de gen, inclusiv prin respectarea naturii civile şi umanitare a taberelor de refugiaţi, prin luarea în considerare a 
nevoilor fetelor şi femeilor încă din faza de proiectare a taberelor şi amenajărilor pentru refugiaţi. 

La 31 octombrie 2022, s-au aniversat 22 de ani de la adoptarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite „Femeile, pacea și securitatea”, primul document de referință care vizează în mod direct 
impactul războiului asupra femeilor și contribuția feminină la rezolvarea conflictelor și realizarea unei păci stabile. 

Pentru a marca acest eveniment, România a lansat Strategia națională și Planul Național de Acțiune privind Rezoluția 
1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite „Femeile, pacea și securitatea” pentru perioada 2020-
2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020. Planul Național de Acțiune, document strategic, conține obiective 
generale și indicatori specifici precum:  

- Integrarea perspectivei de gen în politicile de securitate și apărare; 
- Creșterea reprezentării și participarea semnificativă a femeilor în negocierile de pace, procese de mediere și în cadrul 

misiunilor de menținere a păcii; 
- Prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare, hărțuire și violență sexuală bazate pe gen; 
- Colaborarea cu societatea civilă în procesul de implementare a agendei Femeile, Pacea și Securitatea. 
Conectat la aceste documente și acțiuni, trebuie să acordăm atenție sporită rolului femeilor în prevenirea și soluționarea 

conflictelor, în negocierile de pace, la consolidarea și menținerea păcii, la răspunsul unitar și reconstrucția post-conflict, 
subliniind importanța participării și implicării depline a femeilor în toate eforturile de asigurare și promovare a păcii și 
securității. 

În contextul geopolitic actual plin de tensiuni și tensiuni, este imperios necesar un dialog intersectorial, o conlucrare 
europeană și internațională pentru implementarea acestei rezoluții. 

Astfel, dialogul, schimbul de experiență, suportul reciproc în dimensiunile de legislativ și de executiv, din sfera 
academică, din domeniul economic și social sunt de o importanță majoră, reprezentând repere care cresc eficacitatea 
multitudinii de acțiuni, inițiative care au menirea de a evidenția rolul femeii în menținerea păcii, în prevenirea și soluționarea 
conflictelor. 

Un aspect deosebit de important este reprezentat de procentul femeilor în structurile decizionale din sectoarele amintite, 
unde cifrele arată o disproporționalitate mare între femei și bărbați. În cazul indexului: femei, pace și securitate, din 192 de 
țări, România se află pe locul 55 (2021). Situația este și mai dezechilibrată privind indexul decalajului de gen unde România se 
situează pe locul 122 din cele 192 de țări participante la studiu. 

Pentru a îmbunătăți semnificativ acest raport, este necesar, pe de o parte, de solidaritate pentru femei lider aflate în 
funcții decizionale, de parteneriatul extins între organizațiile de femei ale partidelor politice, respectiv ale structurilor care 
lucrează pentru creșterea reprezentativității femeilor, pe de altă parte, de parteneriatul cu colegii bărbați care văd și apreciază 
un proces decizional care se bazează pe abordare diferită și soluționare cât mai eficientă a problemelor. 

Obiectivele generale pe care le consider prioritare sunt conștientizarea și recunoașterea rolului femeii în întregul spectru 
al vieții și al societății, responsabilizarea factorilor decidenți privind necesitatea creșterii participării femeilor în structuri 
decizionale, precum și consecvență și punerea în practică a planurilor de acțiune, a directivelor și rezoluțiilor internaționale 
existente în domeniu pentru o societate în care, în focusul atenției, să se afle familia, bunăstarea cetățenilor în condiții de 
siguranță și pace. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 
Deputat 

Biró Rozália-Ibolya 
*** 
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 Întrebări 
 

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

Drepturi urmaș prizonier de război - Primul Război Mondial 
 
Domnule ministru, am fost căutat la biroul parlamentar de către un cetățean al cărui tată a fost prizonier de război în 

Primul Război Mondial timp de 8 ani. Acesta avea 70 de ani când i s-a născut fiul, urmașul său. 
Legea nr. 130/2020 pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate 
în străinătate ori constituite în prizonieri, în vigoare din iulie 2020, prevede drepturi numai urmașilor prizonierilor de război 
din Al Doilea Război Mondial.  

În cazul de față, cetățeanul care mi-a solicitat ajutorul, care are în prezent 66 de ani, nu beneficiază de niciun drept 
bănesc în urma tatălui, prizonier de război din Primul Război Mondial, ceea ce este un fapt discriminatoriu în ceea ce-l privește 
pe el și persoane care se află într-o situație similară. 

Aceste persoane, care pot exista într-un număr demn de luat în calcul, nu au fost incluse în cadrul legislativ. Consider că 
există o lacună legislativă care necesită rezolvare. 

Întrebări: Domnule ministru, dețineți date statistice cu privire la persoanele sus-menționate? Beneficiază aceste persoane 
de orice fel de fel de ajutor din partea statului? 

Ce măsuri veți lua pentru a rezolva această situație discriminativă cât mai curând posibil?  
Atașez prezentei documentul care face dovada celor expuse mai sus. 

 
Deputat 

József-György Kulcsar-Terza 
*** 

 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 
Reorganizarea Agenției Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

  
Potrivit articolului 24 din Ordonanța de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației, Capitolul 

IV, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar are atribuția de a propune Ministerului Educației și 
Cercetării înființarea și acreditarea instituțiilor de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de 
studii și calificare profesională, după caz și realizarea activității de evaluare și acreditare a furnizorilor de educație din 
învățământul preuniversitar. 

Însă în ultima perioadă evaluare și acreditare instituțiilor din învățământul preuniversitar se desfășoară extrem de încet. 
Acest fapt a cauzat multe probleme mai ales pentru instituțiile de învățământ preuniversitar care nu pot începe activitatea 
înainte de a primi evaluarea de la ARACIP. 

Având în vedere aceste considerente, vă rog să-mi precizați  dacă aveți în vedere reorganizarea Agenției Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar pentru a spori eficiența instituției? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Denes Seres  
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații 

 
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.  

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 
Denisa Neagu 

*** 
Cupa Mondială a rușinii 

 

Crimă, sclavie sau corupție sunt doar câteva dintre acuzațiile care se aduc organizatorilor Campionatului Mondial de 
Fotbal, care se desfășoară zilele acestea în Qatar. Deși ar fi trebuit să unească iubitorii sportului, indiferent de origine, religie, 
gen, orientare sexuală sau naționalitate, numeroase organizații internaționale au reclamat faptul că autoritățile din Qatar calcă 
în picioare drepturile omului. 

Este cel mai controversat mega-eveniment sportiv din ultimele decenii, fiind totodată cel mai scump, cu peste 200 
miliarde de dolari cheltuite pentru organizare, dar și cel mai urmărit, estimându-se că peste 5 miliarde de oameni se vor uita la 
meciurile de fotbal. Fenomenul estec cunoscut sub denumirea de „Sportswashing” și reprezintă modul prin care o corporație 
sau un stat național folosește sportul pentru a-și îmbunătăți imaginea pătată. Acest lucru se poate întâmpla prin găzduirea unui 
eveniment sportiv major, și nu este o practică nouă. Menționez aici Jocurile Olimpice din 1936 de la Berlin, sau  Mondialul de 
fotbal din 1978 din Argentina. 

Peste 6500 de muncitori au murit pe șantierele stadioanelor din Qatar, doar în perioada 2011-2020, din cauza condițiilor 
de muncă improprii, descrise de organizațiile internaționale ca muncă forțată sau sclavie modernă. Au fost găzduiți în condiții 
insalubre, lucrând pe sume derizorii, uneori chiar mai mici decât cele din contractele semnate și fiind blocați de controversatul 
sistem kafala, prin care angajatorii dețin controlul absolut asupra libertății de mișcare a angajatului, uneori confiscându-le chiar 
și pașaportul, aceștia nemaivaând dreptul de a părăsi țara. Nici măcare autopsie nu li s-a făcut sau o minimă examinare 
medicală, peste 70% din decese fiind raportate ca moarte naturală. 
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Human Rights Watch reclamă și faptul că membrii comunității LGBTQ+ din Qatar au fost reținuți și abuzați fizic de 
serviciile de securitate ale țării, asta în timp ce relațiile între persoanele de același sex sunt considerate o crimă în Qatar, și pot 
fi pedepsite cu condamnări de până la 7 ani închisoare. 

Până și presa este cenzurată sau chiar agresată fizic în Qatar, atunci când organizatorilor li se pun întrebări incomode. 
Toate acestea  se întâmplă din cauza corupției, un fenomen care paraziteaza chiar și sportul până la vârf. Ne amintim cu toții de 
oficialii FIFA  arestați pentru luare de mită ca să ia decizia de a organiza evenimentul în Qatar. 

Aceste practici trebuie oprite, iar contextul nu poate fi mai bun. Chiar azi avem pe ordinea de zi un proiect care aduce 
transparență si protecție in fata corupției din sport, cu raport de adoptare în unanimitate din partea comisiei juridice. 
Integritatea este un element esențial in sport, care trebuie sa se regaseasca atat in randul sportivilor cat si in randul celor care 
au in mana destinele sportivilor. Și asta atât la nivel internațional, dar mai ales acolo unde putem reglementa chiar noi acest 
lucru, la nivelul conducătorilor din sportul românesc. 

De aceea Parlamentul României trebuie să dea un semnal pozitiv și să adopte proiectul de lege chiar în această 
săptămână. 

Deputat 
Brian Cristian 

*** 
 

Bugetul alocat educației 
 
„Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara.” 
N-am spus-o eu, ci întemeietorul învățământului românesc modern, în urmă cu mai bine de 100 de ani. La fel de 

adevărat atunci, ca și acum. 
Stimați colegi, 
Ministerul Finanțelor a pus ieri în dezbatere publică proiectul de buget pe anul 2023, pentru a fi adoptat de guvern la 

sfârșitul acestei săptămâni. 
Nu mai miră pe nimeni faptul nu se respectă Legea și că nu se alocă 6% din PIB pentru Educație. La fel se întâmplă și 

acum, Guvernul nu alocă 6% din PIB Educației nici în 2023 și amână pentru al 12-lea an consecutiv aplicarea legii. 
Dacă ar fi doar atât. Din păcate nu este. Bugetul Educației a ajuns la un nou minim istoric și reprezintă doar 2.1% din 

produsul intern brut. Un buget de mâna a doua pentru o educație de mâna a doua. Asta, în timp ce alte țări, cu un sistem de 
învățământ performant alocă 6% din PIB lor și tot consideră că nu este suficient. 

Deși, declarativ, educația reprezintă o prioritate pentru guvernarea PSD-PNL-UDMR, vedem că în practică lucrurile 
stau fix invers, iar cifrele ne arată că au reușit să aducă finanțarea educației din România într-o groapă. Rezultatele se văd în 
rapoartele oficiale ale Uniunii Europene care ne plasează la coada tuturor clasamentelor în privința educației. 

Din cauza asta avem avem lipsuri majore când vine vorba de infrastructura de bază, resurse și materiale didactice și 
salarizare adecvată pentru personalul din învățământ. 

Un buget atât de mic alocat educației înseamnă și subminarea economiei din viitor.  
Ce speranță să ai pentru o Românie mai bună mâine, când vedem câtă nepăsare au decidenții pentru educație și viitorul 

țării? 
Nu așa se face România Educată! Nu așa arată România normală și nici cea a lucrului bine făcut!  
  

Deputat 
Brian Cristian 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului ministru, Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 
Informații referitoare la punctele de lucru autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 

 
Față de prevederile art. 1, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, potrivit cărora „Se înfiinţează Oficiul Naţional 
pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare Oficiul, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice”, prcum și prin raportare la prevederile art. 151, alin. (1), 
lit. b), alin. (2) și art. 152 din Normele Metodologice din 24 februarie 2016 de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
111/2016, vă rog să-mi comunicați:  

- Adresele complete ale tuturor punctelor de lucru în care se desfășoară activități autorizate conform OUG  
nr. 77/2009, în format editabil (.xls/.csv).  

- Numărul și cuantumul amenzilor aplicate operatorilor de jocuri de noroc pentru încălcarea  
interdicției prevăzute la art. 7, alin. (3) din OUG nr. 77/2009 - „Accesul minorilor în locaţiile specializate pentru desfăşurarea 
jocurilor de noroc, precum şi participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise”.    

Vă rog să-mi comunicati răspunsul cât mai rapid, în format electronic, la adresa de email: diana.stoica@cdep.ro 
 

Deputat 
Diana Stoica 

*** 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 

Informații referitoare la unitățile de învățământ acreditate în baza Legii nr. 1/2011 
 

Față de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, ale 
Legii nr. 1/2011 a educației naționale și legislației emise în baza acesteia, vă rog să-mi comunicați:  

- Adresele complete ale tuturor unităților de învățământ acreditate (atât unități de învățământul de  
stat, cât și unități de învățământ particular) în baza Legii nr. 1/2011 a educației naționale, în format editabil (.xls/.csv). 

Vă rog să-mi comunicati răspunsul cât mai rapid, în format electronic, la adresa de email: diana.stoica@cdep.ro 
 

Deputat 
Diana Stoica 

*** 
Adresată domnului Carol-Eduard Novák, ministrul Sportului  

 
3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități  
Ce face Ministerul Sportului pentru sportivii cu dizabilități? 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, persoanele cu dizabilități au dreptul să se 

bucure de toate drepturile și libertățile cetățenești, precum și de a fi tratați cu respect și demnitate. 
Întrucât ziua de 3 decembrie marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, dar și pentru că accesul la 

sport pentru persoanele cu dizabilități în România este încă un subiect unde este nevoie urgentă de investiție de resurse și 
formare, doresc să ne transmiteți răspunsurile dumneavoastră la următoarele informații: 

1. Cât de mare este comunitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități raportat la comunitatea sportivă a persoanelor fără 
dizabilități, la nivel național? 

2. Care este dimensiunea bugetară disponibilă sportivilor cu dizabilități pusă la dispoziție de ministerul condus de 
dumneavoastră? 
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3. Există o strategie specifică ministerului pe care îl conduceți pe tematica dizabilității?  
Și dacă da, evidențiați acțiunile realizate. 
4. Cum sprijină ministerul asociațiile sportive ale persoanelor cu dizabilități? 
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea deschidere spre colaborare. 
 

Deputat 
Alin Apostol 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
     În atenția Ministerului Finanțelor 
  

Efectul trecerii la impozitul pe profit de 16% a microîntreprinderilor fără salariați de la 1 ianuarie 2023 
 

Stimate domnule prim-ministru al României, 
Microîntreprinderile fără niciun salariat și cele care au activitate în consultanță vor trece la impozitul pe profit, de 16%, 

conform Ordonanței 16/2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 716 pe 15 iulie 2022, Partea I prin care Guvernul a operat o 
serie întreagă de modificări la Codul fiscal, inclusiv la TVA, impozitarea HoReCa, salariile part-time, deducerile la taxarea 
salariilor, impozitul pe dividende, pe chirii.  

Astfel, prin eliminarea facilității fiscale, prin care microîntreprinderile fără salariați plăteau impozit pe venit de 3%, 
micii antreprenori vor fi nevoiți nu numai să crească prețurile pentru servicii sau produse, dar o bună parte s-ar putea să-și 
„înghețe” sau să-și suspende activitatea comercială.  

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

 Ce soluții le oferă Guvernul României microîntreprinderilor fără angajați care fac încasări pe sezon? 
 Care este numărul actual de microîntreprinderi fără angajați care vor fi afectate de măsura creșterii impozitului pe 

venit de la 3% la 16%? (date disponibile pentru anul 2022)  
 Care este numărul total de microîntreprinderi fără angajați ai căror administratori își împrumută constant firmele 

pentru a le susține în diverse cheltuieli și plăți ale taxelor? (date disponibile pentru anul 2022) 
 Există la nivelul Guvernului României un studiu de estimare a balanței între profitul și venitul unei microîntreprinderi 

fără angajați din România? 
Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis în format electronic, la adresa: iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
***  

1 
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2022-07-16-25680988-0-oug-codul-fiscal-jocuri-noroc.pdf 

 
Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

       În atenția Secretariatului General al Guvernului 
       Departamentului pentru Românii de Pretutindeni  
                                    

Transparentizarea programelor Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 
Stimate domnule prim-ministru, 
Rolul principal al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni constă în a promova și susține inițiativele menite să 

stimuleze promovarea limbii, culturii și civilizației românești în comunitățile românești din străinătate. 
Deși Departamentul pentru Românii de Pretutindeni ar trebui să finanțeze programe, proiecte și acțiuni care să vină în 

sprijinul românilor de pretutindeni, procesul de selecție este unul opac, cu criterii neadaptate la nevoile reale ale comunităților 
de români din jurul României și Diaspora. Mai mult, nu sunt prevăzute proceduri de monitorizare care să preîntâmpine 
producerea unor nereguli sau abateri. Având în vedere interesul public față de acest aspect, vă rog domnule prim-ministru să 
răspundeți la următoarele întrebări: 
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 Care este numărul total de cereri de finanțare depuse la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în 2022? (date 
defalcate pe tipuri de proiecte și țări) 

 Care este numărul total de proiecte finanțate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în 2022? (date 
defalcate pe tipuri de proiecte și țări) 

 Care este metodologia aplicată în procesul de selecție a proiectelor la nivelul Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni?  

 Cum au fost elaborate criteriile de selectare a proiectelor pentru finanțare și când au fost schimbate ultima dată?  
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a desfășurat la nivelul anului 2022 monitorizarea implementării 

proiectelor în baza unor proceduri prestabilite? Dacă da, cine se ocupă de monitorizare?  
Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis în format electronic, la adresa: iulian.lorincz@cdep.ro 
Cu deosebită considerație și respect,  

Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

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

       În atenția Secretariatului General al Guvernului 
    Ministerului Energiei  

                                 
Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova pe perioada sezonului rece 2022-2023 

Stimate domnule prim-ministru, 
Începând cu data de 3 decembrie anul curent România a început exportul de gaze către Republica Moldova prin 

gazoductul Iași-Ungheni. Cantitatea de gaz nominalizată a fost 1.023.266 metri cubi și a reprezentat un eveniment istoric 
deoarece este pentru prima dată când se transportă gaz prin această conductă. 

Acest export are loc și în contextul anunțului făcut de Gazprom de reducere de la 1 decembrie cu 56,5% a livrărilor de 
gaze naturale către Republica Moldova. De asemenea, potrivit datelor furnizare de Biroul Național de Statistică, consumul brut 
de gaze naturale din sezonul trecut (perioada 1 octombrie 2021 – 31 martie 2022) al Republicii Moldova se ridică la 886 de 
milioane de metri cubi. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că au stocat în prezent circa 25 de milioane de metri cubi în 
depozitele din România, volum care ar ajunge pentru o perioadă de o săptămână în sezonul rece și pentru o lună în sezonul de 
vară. Alte 10 milioane de metri cubi de gaz urmează să fie procurate de SA „Energocom” din Republica Moldova. 

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

 Având în vedere consumul brut de gaze naturale al Republicii Moldova precum și cantitatea de gaz înmagazinată în 
depozitele din România, care este cantitatea maximă de gaze naturale pe care ar putea-o furniza România Republicii Moldova 
pe perioada sezonului rece (1 octombrie 2022 – 31 martie 2023)? 

 Care este cantitatea totală de gaze naturale pe care intenționează România s-o exporte în Republica Moldova în 
următoarele patru luni (până pe 31 martie 2023)? 

 Care este cantitatea actuală de gaze naturale stocate de autoritățile moldovene în România?  
 Ce capacități maxime de stocare a gazelor naturale poate oferi România autorităților moldovene?  
Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

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

Ștefan-Iulian Lőrincz 
***  

____________________ 
1 https://www.g4media.ro/romania-a-inceput-sambata-la-orele-pranzului-exportul-de-gaze-catre-republica-moldova-

prin-conducta-iasi-ungheni.html 
2 https://moldova.europalibera.org/a/gazul-natural-consumat-%C3%AEn-r-moldova-%C3%AEn-sezonul-rece-(-

perioada-1octombrie-2021-31-martie-2022)/32019021.html 
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
     În atenția Departamentului consular al MAE    
                           

Date referitoare la serviciile consulare prestate de statul român în perioada 2017-2022 
 

Stimate domnule ministru, 
Pe data de 1 februarie 2017 a intrat în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, a eliminat cvasitotalitatea taxelor 

aferente serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate nu doar pentru 
cetățenii români, dar și pentru cetățenii străini.  

În consecință, în ultimii cinci ani, cetățenii români au beneficiat fără nicio justificare de prestarea cu titlu gratuit a 
serviciilor consulare în materie de întocmire a actelor de stare civilă, a actelor notariale (autentificări, legalizări, certificări), 
eliberare a titlurilor de călătorie, acordare/redobândire a cetățeniei române, procurare de acte judiciare și extrajudiciare, 
verificare a valabilității permiselor de conducere, precum și a altor servicii consulare. 

De aceea, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarele întrebări: 
 Care este numărul total al serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în 

străinătate pentru cetățenii străini începând cu data de 1 februarie 2017 și până în prezent? (date defalcate pe ani și țări)  
 Care este contravaloarea estimată a tuturor serviciilor consulare prestate cu titlu gratuit de misiunile diplomatice și 

oficiile consulare ale României în străinătate pentru cetățenii străini începând cu data de 1 februarie 2017 și până în prezent? 
Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

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

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

     În atenția Departamentului consular al MAE    
 

Informații privind rezultatele organizării consulatului itinerant la Salzburg 
Stimate domnule ministru, 
În perioada 26-28 noiembrie 2022, Ambasada României la Viena a organizat un consulat itinerant la Salzburg, la sediul 

viitorului Consulat General din localitate (Rudolfskai 50, 5020 Salzburg), prin intermediul căruia au fost prestate servicii 
consulare pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința reședința în landurile austriece din proximitate.  

Având în vedere interesul comunității românilor din Austria cu privire la subiectul operaționalizării Consulatului 
României la Salzburg, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarele întrebări: 

 Care este numărul total de solicitanți care s-au programat pentru accesarea serviciilor consulare în cadrul consulatului 
itinerant de la Salzburg desfășurat pe 26-28 noiembrie 2022? 

 
 Ce tipuri de servicii consulare au fost oferite în cadrul consulatului itinerant de la Salzburg desfășurat în perioada 26-

28 noiembrie 2022? 
Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

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

      Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

_____________ 
1 

https://www.facebook.com/ambasadaromanieiaustria/posts/pfbid02ETuvMfwZUd6WPrFnE2wDtuxxv3HskDY8W5gU
ba87R1BUTQDP7jawwbnnHqoLEX4Wl 
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
     În atenția Departamentului consular al MAE    
                           

Înființarea Consulatului General al României la Jylland (Danemarca) 
Stimate domnule ministru, 
Recent pe adresa biroului parlamentar mi-au fost trimise mai multe petiții din partea comunității românești din 

Danemarca privind oportunitatea înființării în viitorul apropiat a Consulatului General al României la Jylland (Danemarca). 
Având în vedere faptul că Ministerul Afacerilor Externe estimează un număr de circa 39.480 de cetățeni români cu 

domiciliul sau reședința în Danemarca, precum și interesul comunității românilor din Danemarca cu privire la subiectul 
înființării Consulatului General al României la Jylland, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarele întrebări: 

 Care este poziția Ministerului Afacerilor Externe cu privire la posibilitatea înființării Consulatului General al 
României la Jylland? 

 Ministerul Afacerilor Externe a întreprins până în prezent demersuri pentru a deschide negocierile cu partea daneză 
privind înființarea Consulatului General al României la Jylland? 

 Calendarul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2023 prevede organizarea de consulate itinerante la Jylland?  
Menționez că orice alte informații suplimentare tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 

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

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

__________________ 
1 https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=68274&idl=1 
 

 
Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

  
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 6824A  
din data de 02.11.2022, referitoare la „Situația statistică privind cauzele care au ca obiectiv  

traficul de persoane în 2021-2022” 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea nr. 6824A pe care v-am 

transmis-o în data de 02.11.2022, referitoare la „Situația statistică privind cauzele care au ca obiectiv traficul de persoane în 
2021-2022” nu a fost respectat așa cum prevede art. 194, alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților: „Răspunsurile la 
întrebări se dau în termen de 15 zile de la transmiterea lor de către Secretarul Camerei Deputaților, dar nu mai târziu de 30 
de zile, în cazul în care există o motivație justificată înaintată la Biroul Permanent al Camerei Deputaților”, acesta expirând 
în data de 23.11.2022, o reiterez prin prezenta și rog încă o dată a se răspunde în scris, prompt și explicit la toate cererile 
indicate în conținutul acesteia. 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 
iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,                Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

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

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 6822A  
din data de 02.11.2022, referitoare la „Publicarea studiului Băncii Mondiale transmis  

Guvernului României cu privire la pensiile speciale” 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea nr. 6822A pe care v-am 

transmis-o în data de 02.11.2022, referitoare la „Publicarea studiului Băncii Mondiale transmis Guvernului României cu 
privire la pensiile speciale” nu a fost respectat așa cum prevede art. 194, alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților: 
„Răspunsurile la întrebări se dau în termen de 15 zile de la transmiterea lor de către Secretarul Camerei Deputaților, dar nu 
mai târziu de 30 de zile, în cazul în care există o motivație justificată înaintată la Biroul Permanent al Camerei Deputaților”, 
acesta expirând în data de 23.11.2022, o reiterez prin prezenta și rog încă o dată a se răspunde în scris, prompt și explicit la 
toate cererile indicate în conținutul acesteia. 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 
iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,      Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  

    În atenția Băncii Naționale a României    
                           

Informații statistice privind valoarea totală a remiterilor personale ale românilor din Diaspora  
din 2007 până în prezent 

Stimate domnule ministru, 
Datele prezentate de Banca Națională a României cu privire la valoarea totală a remiterilor românilor din afara 

granițelor țării în 2021 indică o cifră de peste 5,6 miliarde de euro – cea mai mare valoare atinsă de remiteri în ultimii trei ani.  
Astfel, din Germania au fost trimiși circa 1,3 miliarde de euro, urmând Marea Britanie, apoi Italia, Spania, Franța, 

Statele Unite și Austria. 
Având în vedere interesul public față de această problemă, vă rog domnule ministru să răspundeți la următoarele 

întrebări: 
 Care este valoarea totală a remiterilor personale trimise de românii din Diaspora în țară în perioada 2007-2022? (date 

defalcate pe ani și următoarele țări: Austria, Belgia, Germania, Italia, Spania, Franța, Elveția, Marea Britanie, Irlanda, SUA, 
Suedia, Finlanda, Norvegia și Danemarca) 

 Cum estimează Ministerul Finanțelor evoluția trendului remiterilor personale trimise de românii din Diaspora în țară în 
următorii ani?  

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

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

       Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 
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Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Măsuri de control al deversărilor de depășire a capacității sistemelor de colectare unitare  
a apelor uzate și pluviale, statistica depășirilor pe 2019-2020 

 
Stimate domnule ministru Tánczos Barna, 
În Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice (PMBH) actualizate, aflate acum în etapa deciziei de încadrare, 

se precizează că una din sursele punctiforme de poluare semnificative sunt și  aglomerările umane cu sistem de canalizare 
unitar care nu au capacitatea de a colecta și epura amestecul de ape uzate și ape pluviale în perioadele cu ploi intense. Există 
situații când s-au înregistrat evenimente de depășire a capacității sistemelor de colectare a apelor uzate si pluviale care au dus 
la deversări. De asemenea, având în vedere Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 18 octombrie 2012 — Comisia 
Europeană v Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Cauza C-301/10) în care  s-a decis că Regatul Unit a încălcat 
Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE) ca urmare a revărsărilor de apă pluvială, există 
precedent la nivel european privind faptul că aceste deversări reprezintă surse semnificative de poluare ce trebuie controlate în 
mod adecvat. Luând în considerare chestiunile menționate anterior, vă solicit precizări în privința următoarelor aspecte: 

1. Câte evenimente de deversări de depășire a capacității sistemelor de canalizare unitare a apelor uzate menajere și 
pluviale au avut loc la nivel național în perioada 2019-2020, și care a fost volumul total al acestor deversări? 

2. În cazul a câte rețele de canalizare s-au raportat evenimente de depășire a capacității sistemelor unitare de colectare a 
apelor uzate și pluviale în perioada 2019-2020? 

3. Ce măsuri de penalizare/rectificare a situației s-au luat împotriva entităților care au responsabilitate asupra operării 
adecvate a acestor sisteme și unde au avut loc aceste deversări? 

4. La nivel național, câte rețele de canalizare au fost determinate ca fiind surse (potențiale) de poluare punctiforme 
urbane semnificative datorită revărsărilor pe timp ploios? 

5. A fost elaborat un ghid sau alt tip de document care conține îndrumări clare cu privire la volumele și/sau frecvențele 
de deversare ”excepționale” acceptabile în practica autohtonă astfel încât să fie asigurată conformarea cu prevederile directivei 
și hotărârile CJUE privind topica evitării revărsărilor ce depășesc capacitatea sistemelor de colectare a apei uzate și pluviale? 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis și în format electronic, la adresa: 
iulian.lorincz@cdep.ro 

Cu deosebită considerație și respect,     Deputat 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
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 Interpelare  
 
 
Adresată: domnului  Lucian Romașcanu, ministrul Culturii  
De către: domnul Alin-Gabriel Apostol, deputat  
Obiectul interpelării: Dreptul la cultură pentru persoanele cu dizabilități - între mit și realitate. 3 decembrie, Ziua 
Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Ce face Ministerul Culturii pentru artiștii și consumatorii de cultură cu dizabilități? 

 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, persoanele cu dizabilități au dreptul să se 

bucure de toate drepturile și libertățile cetățenești, precum și de a fi tratați cu respect și demnitate. Unul dintre drepturile 
fundamentale pe care Convenția îl recunoaște pentru persoanele cu dizabilități este dreptul la cultură. În plus față de 
prevederile Convenției ONU, în România este în vigoare Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, în care este reglementat dreptul persoanelor cu dizabilități la cultură, precum și angajamentul 
statului român de a asigura acest drept cetățenilor săi. Acest drept se traduce prin: accesibilizarea accesului în instituții 
culturale (teatre, muzee, biblioteci, situri istorice etc.), accesibilizarea materialelor culturale, programe dedicate de televiziune, 
filme, teatru și activități culturale în format accesibilizat, posibilitatea de exprimare a abilităților artistice, dezvoltarea și 
utilizarea potențialului creator, artistic și intellectual, Dreptul la identitate culturală și lingvistică specifică, inclusiv a culturii 
persoanelor cu deficiențe de auz. 

Întrucât ziua de 3 decembrie marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, dar și pentru că 
accesibilitatea la cultură pentru persoanele cu dizabilități în România este încă un subiect unde este nevoie urgentă de investiție 
de resurse și formare, doresc să ne transmiteți răspunsurile dumneavoastră la următoarele informații: 

1. Care este procentul de evenimente culturale organizate la nivel național care sunt accesibilizate pentru toate tipurile 
de dizabilități din totalul evenimentelor culturale organizate la nivel național anual? 

2. Câte concerte estimați că oferă posibilitatea de participare pentru persoanele în scaun cu rotile în România? 
3. Cât de mare este comunitatea artistică a persoanelor cu dizabilități raportat la comunitatea persoanelor fără 

dizabilități, la nivel național? 
4. Care este dimensiunea bugetară disponibilă artiștilor cu dizabilități pusă la dispoziție de ministerul condus de 

dumneavoastră? 
5. Cum sprijină ministerul condus de dumneavoastră activitatea actorilor independenți în cultură? 
6. Există o strategie specifică ministerului pe care îl conduceți pe tematica dizabilității? Și dacă da, evidențiați acțiunile 

realizate. 
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea deschidere spre colaborare. 
 

Deputat 
Alin Apostol 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 

 Declarații 
 

La mulți ani, România! 
 

Se împlinesc  104 de ani de când, la Alba Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918, s-a desăvârşit într-o atmosferă înălţătoare, 
momentul culminant al istoriei poporului român: Marea Unire a tuturor românilor.  

1 Decembrie 1918 a rămas un simbol al afirmării hotărâtoare a poporului de a-și decide singur soarta. Cei mai mulți 
dintre cei care au văzut cu ochii lor înfăptuirea acestui vis de veacuri au pierit purtând în inimi fiorul libertărții, iar pentru 
generația tânără, Unirea de la 1918 a devenit doar o frumoasă lecție de istorie. 

La ceas aniversar, cred că toată suflarea românească, de aici şi de peste hotare, de la conducătorii ţării la oamenii simpli, 
trebuie să îşi reamintească şi să înveţe înălţătoarele vorbe rostite acum 104 de ani: „Unirea face puterea!”. Numai prin 
unitate, sacrificiu, toleranţă şi bună-înţelegere între români vom reuşi să găsim calea spre progres, spre dezvoltarea ţării, spre 
un trai mai decent pentru oameni.  

Apelul meu este cel de a da mână cu mână pentru a renunţa la tot ceea ce în prezent ne dezbină, în favoarea proiectelor 
şi acţiunilor cu adevărat importante, cele aşteptate şi cele care contează pentru români, pentru creşterea calităţii vieţii acestora 
şi îndeplinirea necesităţilor lor. Pentru că, aşa cum spunea marele domnitor Alexandru Ioan Cuza: „Unirea e singura stare 
politică ce poate să asigure viitorul nostru şi să ne permită a da ţării organizarea ce o aşteaptă de atât de mult timp”. 

Trăiască România Mare, în vechile hotare! 
Deputat  

Raisa Enachi 
*** 

 
 

 




