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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 16.12.2022) 
 

Totalul iniţiativelor legislative      2245 
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 339 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 477 
      573 

– votate  
 

     571   

             din care: - înaintate la Senat        33 

                            - în procedura de promulgare   70 

                            - promulgate** 322 

                            - respinse definitiv 146 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1663 

a) pe ordinea de zi 424 

b) la comisii  
 

1215 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

4 

3) Desesizări 22 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 21 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent            21 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 
  Cele 571 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      249 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
                                135 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    22 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    92 de proiecte de legi 
                       322 de propuneri legislative 
in careern:n care 
 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022Urgenţă ale Guvernului                

** În anul 2022 au fost promulgate 359 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 16.12.2022)                                                                                               

 
Totalul iniţiativelor legislative      1851 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 339 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 143 

      190 

– votate  
 

     188    

             din care: - înaintate la Senat       21 

                            - în procedura de promulgare  56 

                            - promulgate*  78 

                            - respinse definitiv  33 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1663 

a) pe ordinea de zi 424 

b) la comisii  
 

1215 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

4 

3) Desesizări 10 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 21 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 21 

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

 
  Cele 188 de iniţiative legislative votate privesc: 

                        89 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
                                  47 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  35 de proiecte de legi 
                         99 de propuneri legislative 
pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 359 de legi, dintre care 281 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, 12, marți, 13 și miercuri, 14 decembrie 2022 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 89  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         25               

25        

   - votate 25 
                      - la promulgare 25 

Retrimise la comisii 1 

 
 
 

Cele 25 de iniţiative legislative votate privesc: 
           

16 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                   din care: 
                          9 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgență ale Guvernului 
                          1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                          6 proiecte de legi  
                9 propuneri legislative 
   
         

* Situația cuprinde și proiectele de legi adoptate în ședința comună din ziua de 14 decembrie, respectiv 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 și Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023. 

 
   
 
 

 
 

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

 
(ședința din 13 decembrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu) 

 

 

I. Hotărâri ale Camerei Deputaților 

 
1. PH CD 41/2022 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentulului Camerei Deputaţilor   

 

2. PH CD 69/2022 - Hotărâre privind modificarea Regulamentului  Camerei Deputaţilor  
 

 

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

1. PL-x 476/2019 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind  
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

 
2. PL-x 641/2020 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice             
 

3. Pl-x 476/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
 

4. PL-x 397/2018 - Lege privind instituirea Zilei Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti şi 
declararea unor municipii ca oraşe-martir ale Revoluţiei de la 1848  

 

5. PL-x 75/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele 
localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”  

 
6. PL-x 151/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate 
din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă  

 

7. PL-x 772/2022 - Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023  
 

8. PL-x 326/2022 - Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru 
Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre  

 

9. PL-x 225/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte 
normative  

 
10. PL-x 99/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a 

deșeurilor provenite de la nave  
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11. PL-x 252/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi 
serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind 
controlul tuberculozei în România” finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi 
Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a 
sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-
MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”  

 

12. PL-x 514/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea 
Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative                                

 
13. PL-x 604/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 și a Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii  
 

14. Pl-x 670/2022 - Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
 

15. PL-x 684/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică  

 

16. PL-x 749/2022 - Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier  
 

17. PL-x 362/2022 - Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  
 

18. PL-x 286/2022 - Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public 
judiciar în materie civilă                           

 

19. PL-x 390/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență  a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative                  

 

20. PL-x 219/2022 - Lege privind protecția avertizorilor în interes public  
Reexaminată la cererea Preşedintelui României  

 
21. PL-x 54/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor 

financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin.(10) al art.7 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență  

 
22. PL-x 31/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanţei de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 
23. PL-x 395/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003  
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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 19 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, 35 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: 

 
1 
0 
0 

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

1 
0 
3 
7 

Camera 
Deputaţilor:  

23 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

3 
11 
0 

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

0 
0 
4 
5 

Total: 35 0  
 

15 
  

 
20 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                               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 19 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 

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

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

CD - OZ Plen 
JUR și APĂR 

Raport depus 
pe 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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.  

S -  
 

13.12.2022 
(571/R/2022) 

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 
759/2022 

 
L 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.149/2022 privind unele măsuri pentru 
participarea României la Fondul Alianţei Nord-
Atlantice de Inovare. (poz. II-4)  

Adoptarea unor măsuri pentru participarea României la 
Fondul Alianţei Nord-Atlantice de Inovare, prin sprijinirea 
dezvoltării de capabilităţi în domeniul tehnologiilor 
emergente şi disruptive în cadrul NATO. Proiectul vizează 

S  - Adoptată 
pe 07.12.2022 
CD - BUG, 
APĂR și 

 
 
TDR: 
28.12.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

695/2022 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

regimul juridic general al participării României la Fondul 
NATO de Inovare precum şi plata contribuţiei financiare la 
acest Fond.  

INFOCOM 
pt. raport 
comun 
 

9 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

10 

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 

11 

PLx 
614/2022 

 
 

L 
492/2022 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
02.11.2022 
 

12 

PLx 
375/2022 

 
L 

256/2022 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- 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-

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

TDR: 
27.06.2022 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

teritoriale, precum şi cu obligaţia aducerii la starea iniţială 
a investiţiilor executate de terţi în baza unor 
protocoale/contracte de colaborare. 

13 

PLx 
484/2021 

 
L 

333/2021 
 

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

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.134/2019.  

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

TDR: 
25.05.2022 
 

14 

PLx 
437/2021 

 
L 

214/2021 
 

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

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

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

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

TDR: 
02.11.2021 
 

15 

PLx 
535/2022 

 
L 

426/2022 
 

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

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
18.10.2022 

  
  
                              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 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

2 

PLx 
438/2022 

 
L 

682/2022 
 

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 30.11.2022 
 

3 

PLx 
450/2022 

 
L 

680/2022 
 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  
Adoptată pe 
31.10.2022 
S  -   
Adoptată pe 
28.11.2022 
 

La promulgare  din 
data de 10.12.2022 

4 

PLx 
448/2022 

 
L 

681/2022 
 

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 - Adoptată 
pe 
07.12.2022 

La promulgare  din 
data de 12.12.2022 

5 

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 
 

6 

PLx 
628/2022 

 
 

L 

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)  

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 

La promulgare din 
data de 26.11.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

483/2022 - Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

16.11.2022 
 

7 

PLx 
734/2022 

 
L 

693/2022 
 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  
Adoptată pe 
21.11.2022 
CD -  
Adoptată pe 
07.12.2022 

La promulgare din 
data de 12.12.2022 
Adresa pt. 
exercitarea dreptului 
de sesizare a Curtii 
Constituționale 

8 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

 
 
S  - 
Respinsă pe 
14.10.2020 
CD -  
Adoptată pe 
13.12.2022 
 

 

9 

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, 

CD - 
Adoptată pe 
04.10.2022 
S - Adoptată 
pe 
17.10.2022 

Legea nr. 303/2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

transferul, numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a 
procurorilor în funcţia de judecător.  

14 

PLx 
441/2022 

 
L 

603/2022 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD - 
Adoptată pe 
27.09.2022 
S -  
Adoptată pe 
17.10.2022 

Legea nr. 304/2022 

15 

PLx 
442/2022 

 
L 

594/2022 
 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  
Adoptată pe 
20.09.2022 
S - Adoptată 
pe 
17.10.2022 

Legea nr. 305/2022 

16 

PLx 
298/2020 

 
L 

221/2020 
 

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

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

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

S -  
Adoptată pe 
12.05.2020 
CD -  
Adoptată pe 
19.10.2022 

Legea nr. 307/2022 

17 

PLx 
557/2022 

 
L 

481/2022 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi BIRD, în 
valoare de 600 milioane de euro şi a Acordului privind asistenţa 

CD -  
Adoptată pe 

Legea nr. 312/2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 
L 

643/2022 
 

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 

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.  

19.10.2022 
S - Adoptată 
pe 
26.10.2022 

 

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 

 

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 

Legea nr. 338/2022 

 

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 

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 

Legea nr. 347/2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 
 

octombrie 2010. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

14.11.2022 

20 

PLx 
553/2022 

 
L 

589/2022 
 

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 
 

Legea nr. 354/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LEGENDA 

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

APAR 
POL EXT 

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

justiției 
 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 
ANTRE 
DOMJUST 

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

 
( la data de  15 decembrie 2022 ) 

I.  În perioada  12 – 15 decembrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte, din care 2 rapoarte 
suplimentare și 3 rapoarte pentru ședințele comune cu Senatul.                           

Comisiile permanente au depus 60 avize. 
Cele 24 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare   18 
♦ rapoarte de respingere    6 

  Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului      5 
♦ Ordonanțe ale Guvernului       1 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative    10 

  Situația pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă. 
La comisii se află în prezent 1175 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  1384 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 582 

♦ rapoarte suplimentare 
73 59 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
 

29 

 

22 

TOTAL 721 663 

 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  12 – 15 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 
395/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
minelor nr.85/2003 – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii și Comisia pentru 
mediu 

Modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003. 
Proiectul de lege vizează instituirea posibilităţii obţinerii, 
de către unităţile administrativ-teritoriale a dreptului de 
exploatare în limita a 2000 mc agregate minerale, în 
cazuri de urgenţă ca viituri, precipitaţii care au avariat sau 
au distrus poduri, drumuri, obiective economice, 
gospodării individuale, care prin caracterul acestora 
presupun o intervenţie cât mai rapidă şi promptă 

27 parlam. 
4.10.22 
15.11.22 
6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(574/R din 
13.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 772/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
plafoanelor unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe 
anul 2023 

Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal bugetar pe anul 2023, în conformitate 
cu prevederile Legii responsabilităţii fiscal-
bugetare nr.69/2010. 

Guvern 13.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(569/R din 
13.12.22) 

2 Plx 670/2022 

Propunere legislativă pentru 
stimularea investiţiilor în eficienţă 
energetică şi modificarea art.291 
alin.(3) din Legea 227/2015 Codul 
Fiscal – raport comun cu Comisia 
pentru industrii 

Completarea art.291 alin.(3) din Legea 
nr.227/2015, în sensul reducerii cotei de TVA, 
aferentă livrărilor de pompe de căldură, panouri 
fotovoltaice şi panouri solare termice, de la cota 
standard de 19%, la 5% asupra bazei de impozitare, 
în scopul reducerii consumului de energie electrică 
şi a dependenţei consumatorilor faţă de volatilitatea 
pieţei de profil 

40 
parlam. 

6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(572/R din 
13.12.22) 

3 PLx 756/2022 
Proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2023 – raport comun cu 
Comisia similară   de la Senat  

Legea bugetului de stat pe anul 2023 Guvern 13.12.22 

Raport comun  
de aprobare 
(21/RC din 
13.12.22) 

4 PLx 757/2022 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2023 – raport 
comun cu Comisia similară de la 
Senat 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2023 

Guvern 13.12.22 

Raport comun  
de aprobare 
(22/RC din 
13.12.22) 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 670/2022 

Propunere legislativă pentru 
stimularea investiţiilor în 
eficienţă energetică şi 
modificarea art.291 alin.(3) 
din Legea 227/2015 Codul 
Fiscal – raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015, în sensul 
reducerii cotei de TVA, aferentă livrărilor de pompe de 
căldură, panouri fotovoltaice şi panouri solare termice, de la 
cota standard de 19%, la 5% asupra bazei de impozitare, în 
scopul reducerii consumului de energie electrică şi a 
dependenţei consumatorilor faţă de volatilitatea pieţei de profil 

40 
parlam. 

6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(572/R din 
13.12.22) 

2 PLx 684/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.130/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.121/2014 privind 
eficienţa energetică 

Crearea cadrului necesar realizării investiţiilor în energie 
sigură, sustenabilă, competitivă, la preţuri accesibile şi 
stabileşte metodele de calcul şi monitorizare a cantităţii 
obligatorii de energie care trebuie aplicate în vederea atingerii 
obiectivului naţional de eficienţă energetică. Proiectul vizează 
transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor nou introduse 
de Directiva (UE) 2018/2002 referitoare la iniţiativa „Finanţare 
inteligentă pentru clădiri inteligente”, ȋn contextul Directivei 
(UE) 2018/844 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind 
performanţa energetică a clădirilor şi a Directivei 2012/27/UE 
privind eficienţa energetică, cu scopul principal de a facilita 
investiţiile în proiecte de creştere a performanţei energetice a 
clădirilor prin folosirea granturilor europene ca garanţie 
financiară. Astfel, protrivit proiectului se introduce 
posibilitatea de a le oferi consumatorilor oportunitatea de a 
beneficia de instalarea unui contor inteligent, la cerere şi în 
condiţii echitabile şi rezonabile, care să le ofere toate 
informaţiile relevante, clienţii vor avea acces la date obiective 
şi transparente privind consumul propriu şi la preţurile asociate 
şi la costurile serviciilor asociate consumului lor. De asemenea, 
se instituie obligativitatea montării de contoare individuale 
pentru a măsura consumul de încălzire, de răcire sau de apă 
caldă menajeră pentru fiecare unitate a clădirii, în cazul 
imobilelor de tip condominiu şi în clădirile mixte dotate cu o 
sursă centrală de încălzire sau de răcire sau alimentate de 
sisteme de încălzire sau de răcire centralizată 

Guvern 16.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(573/R din 
13.12.22) 



 

                             
      IV.  Comisia pentru transporturi 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
749/2022 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri de eficientizare a 
monitorizării traficului rutier – 
raport comun cu Comisia 
pentru industrii, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
apărare 

Instituirea unor măsuri de eficientizare a monitorizării 
traficului rutier, prin înfiinţarea sistemului de interes 
naţional eSIGUR - sistemul integrat de monitorizare a 
traficului rutier pe drumurile publice din România. 
Totodată, se preconizează modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 
sensul instituirii posibilităţii încheierii procesului-verbal 
de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunilor 
ca înscris în formă electronică 

Guvern 13.12.22 

Raport de 
aprobare 

(576/R din 
13.12.22) 

2 PLx 
514/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române 
şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate 
Române, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative 

 
Corelarea cadrului normativ care reglementează 
activitatea din domeniul feroviar cu legislaţia europeană 
care vizează acest domeniu. Proiectul vizează creşterea 
competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă a 
serviciilor de transport, a eficienţei modului de gestionare 
a serviciilor publice obligatorii de transport feroviar de 
călători, precum şi la creşterea progresivă a gradului de 
acoperire a costurilor companiilor feroviare pe baza 
veniturilor proprii obţinute din activitatea comercială, 
ducând astfel la diminuarea treptată a necesităţilor de 
finanţare de la bugetul de stat 

 
Guvern 

7.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(577/R din 
13.12.22) 

3 PLx 395/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii minelor nr.85/2003 – 
raport comun cu Comisia 
economică și Comisia 
pentru mediu 

Modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003. Proiectul 
de lege vizează instituirea posibilităţii obţinerii, de către 
unităţile administrativ-teritoriale a dreptului de exploatare în 
limita a 2000 mc agregate minerale, în cazuri de urgenţă ca 
viituri, precipitaţii care au avariat sau au distrus poduri, 
drumuri, obiective economice, gospodării individuale, care prin 
caracterul acestora presupun o intervenţie cât mai rapidă şi 
promptă 

27 
parlam. 

4.10.22 
15.11.22 
6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(574/R din 
13.12.22) 

4 PLx 749/2022 

Proiect de Lege privind 
unele măsuri de eficientizare 
a monitorizării traficului 
rutier – raport comun cu 
Comisia pentru 
transporturi, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
apărare 

Instituirea unor măsuri de eficientizare a monitorizării 
traficului rutier, prin înfiinţarea sistemului de interes naţional 
eSIGUR - sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier 
pe drumurile publice din România. Totodată, se preconizează 
modificarea şi completarea OUG nr.195/2002, în sensul 
instituirii posibilităţii încheierii procesului-verbal de constatare 
a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunilor ca înscris în formă 
electronică 

Guvern 13.12.22 

Raport de 
aprobare 

(576/R din 
13.12.22) 



 

 
V. Comisia pentru administrație 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx 
464/2022 

 

 
Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2022 privind unele măsuri 
pentru ocuparea posturilor aferente 
funcţiilor publice vacante şi 
temporar vacante care au atribuţii în 
implementarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă al României – 
raport comun cu Comisia pentru 
muncă 
 

Instituirea unor măsuri, prin derogare de la prevederile 
art.618 alin.(2) şi (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, pentru ocuparea şi modul de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor pentru funcţiile publice vacante 
şi temporar vacante din cadrul autorităţilor, instituţiilor 
publice şi organismelor cu atribuţii în gestionarea şi 
controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de 
Redresare şi Rezilienţă, precum şi în cadrul structurilor 
beneficiare cu atribuţii în implementarea angajamentelor 
asumate conform acestui mecanism. Aceste posturi pot fi 
ocupate pe durata de implementare a PNRR, respectiv până 
la data de 31 decembrie 2026 

 
 

Guvern 

 
16.11.22 
6.12.22 

 
 

Raport de 
aprobare 

(567/R din 
12.12.22) 

 

2 PLx 
550/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.116/2022 penttru reglementarea 
unor măsuri temporare privind 
ocuparea funcţiilor publice prin 
transfer la cerere, precum şi pentru 
completarea art.3641 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrative – 
raport comun cu Comisia pentru 
muncă 

Instituirea unor norme care să faciliteze o mai bună 
organizare şi planificare a resurselor umane din 
administraţia publică, în perioada în care este suspendată 
ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau 
temporar vacante, în temeiul OUG nr.80/2022. În acest 
context, acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice în care sunt numiţi funcţionarii publici devenind 
obligatoriu în cazul în care funcţionarul public se transferă 
în altă autoritate sau instituţie publică. Această măsură se 
va reflecta, de asemenea, în asigurarea stabilităţii şi 
continuităţii activităţii administraţiei publice şi în 
desfăşurarea corespunzătoare a acestora 

Guvern 
 

26.12.22 

 
 

Raport de 
aprobare 

(568/R din 
12.12.22) 

 

3 PLx 
110/2018 

Proiect de Lege privind trecerea 
Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" în 
domeniul public al Comunei Brebu 
si în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Brebu – raport 
comun cu Comisia juridică 

Trecerea Lacului Brebu din domeniul public al statului şi 
din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” în domeniul public al Comunei Brebu şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu 

1 senator 
17.04.22 
13.12.22 

 
 

Raport de 
aprobare 

(581/R din 
14.12.22) 

 
 



 

 
VI. Comisia pentru mediu 

 
VII. Comisia pentru  muncă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare 
Iniţiato

r 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
395/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
minelor nr.85/2003 – raport 
comun cu Comisia economică și 
Comisia pentru industrii 

Modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003. 
Proiectul de lege vizează instituirea posibilităţii obţinerii, de 
către unităţile administrativ-teritoriale a dreptului de 
exploatare în limita a 2000 mc agregate minerale, în cazuri 
de urgenţă ca viituri, precipitaţii care au avariat sau au 
distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării 
individuale, care prin caracterul acestora presupun o 
intervenţie cât mai rapidă şi promptă 

27 
parlam. 

4.10.22 
15.11.22 
6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(574/R din 
13.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 727/2022 

Propunere legislativă privind 
modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare – raport comun cu 
Comisia pentru învățământ 

Completarea articolului 205 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, având 
ca scop eliminarea dispoziției privind 
transformarea automată a contractului de 
muncă pe perioadă determinată, dintre o 
universitate și un asistent universitar, în 
contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată. 

4 deputați 
6.12.22 
7.12.22 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(564/R din 12.12.22) 

2 PLx 592/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.53 din 2003-
Codul Muncii 

Modificarea şi completarea art.137 din 
Legea nr.53/2003, intervenţia legislativă 
vizând acordarea posibilităţii salariatului, 
care a prestat muncă cu caracter ocazional 
într-o zi de repaus săptămânal, să opteze 
pentru remunerarea acesteia 

22 parlam. 6.12.22 
Raport de respingere 
(565/R din 12.12.22) 



 

3 
 

PLx 464/2022 

 

 
Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.78/2022 privind unele măsuri 
pentru ocuparea posturilor aferente 
funcţiilor publice vacante şi temporar 
vacante care au atribuţii în 
implementarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă al României – 
raport comun cu Comisia pentru 
administrație 
 
 

Instituirea unor măsuri, prin derogare de la 
prevederile art.618 alin.(2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
pentru ocuparea şi modul de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor pentru funcţiile 
publice vacante şi temporar vacante din 
cadrul autorităţilor, instituţiilor publice şi 
organismelor cu atribuţii în gestionarea şi 
controlul fondurilor acordate în cadrul 
Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, 
precum şi în cadrul structurilor beneficiare 
cu atribuţii în implementarea angajamentelor 
asumate conform acestui mecanism. Aceste 
posturi pot fi ocupate pe durata de 
implementare a PNRR, respectiv până la 
data de 31 decembrie 2026 

 
 

Guvern 

 
16.11.22 
6.12.22 

 
 

Raport de aprobare 
(567/R din 12.12.22) 

 

4 PLx 550/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.116/2022 penttru reglementarea 
unor măsuri temporare privind 
ocuparea funcţiilor publice prin 
transfer la cerere, precum şi pentru 
completarea art.3641 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrative – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație 

Instituirea unor norme care să faciliteze o 
mai bună organizare şi planificare a 
resurselor umane din administraţia publică, 
în perioada în care este suspendată ocuparea 
prin concurs sau examen a posturilor vacante 
sau temporar vacante, în temeiul Ordonanţei 
de urgenţă nr.80/2022. În acest context, 
acordul conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice în care sunt numiţi 
funcţionarii publici devenind obligatoriu în 
cazul în care funcţionarul public se transferă 
în altă autoritate sau instituţie publică. 
Această măsură se va reflecta, de asemenea, 
în asigurarea stabilităţii şi continuităţii 
activităţii administraţiei publice şi în 
desfăşurarea corespunzătoare a acestora 

Guvern 
 

26.12.22 

 
 

Raport de aprobare 
(568/R din 12.12.22) 

 



 

                             
             VIII. Comisia pentru învățământ 

5 PLx 688/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr.1/2011 - Legea 
Educaţiei Naţionale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare – raport comun cu 
Comisia pentru învățământ 

Modificarea art.262 din Legea nr.1/2011, 
astfel încât profesorii din învăţământul 
preuniversitar care au peste 25 de ani 
vechime şi gradul didactic I şi care au 
dreptul la reducerea normei didactice cu 
două ore săptămânal, cu plata integrală a 
salariului, să poată fi remuneraţi pentru orele 
suplimentare efectuate şi în situaţia efectuării 
normei reduse. De asemenea, iniţiativa are în 
vedere şi situaţia profesorilor de instruire 
practică, şi maiştrilor instructori, respectiv 
personalului didactic din învăţământul 
special, care au aceeaşi vechime în 
învăţământ şi, totodată, gradul I, să aibă 
dreptul la reducerea cu două ore a normelor 
prevăzute de legislaţia în vigoare 

28 parlam. 
15.11.22 
6.12.22 

Raport de respingere 
(575/R din 13.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 727/2022 

Propunere legislativă 
privind modificarea Legii 
educaţiei naţionale 
nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr.18, 
din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare – 
raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Completarea articolului 205 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având ca 
scop eliminarea dispoziției privind transformarea automată a 
contractului de muncă pe perioadă determinată, dintre o 
universitate și un asistent universitar, în contract de muncă pe 
perioadă nedeterminată. 

4 deputați 
6.12.22 
7.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(564/R din 
12.12.22) 

2 PLx 688/2022 

Propunere legislativă 
pentru modificarea Legii 
nr.1/2011 - Legea 
Educaţiei Naţionale, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
partea I, nr.18, din 10 
ianuarie 2011, cu 
modificările şi 
completările ulterioare – 

Modificarea art.262 din Legea nr.1/2011, astfel încât 
profesorii din învăţământul preuniversitar care au peste 25 de 
ani vechime şi gradul didactic I şi care au dreptul la reducerea 
normei didactice cu două ore săptămânal, cu plata integrală a 
salariului, să poată fi remuneraţi pentru orele suplimentare 
efectuate şi în situaţia efectuării normei reduse. De asemenea, 
iniţiativa are în vedere şi situaţia profesorilor de instruire 
practică, şi maiştrilor instructori, respectiv personalului 
didactic din învăţământul special, care au aceeaşi vechime în 
învăţământ şi, totodată, gradul I, să aibă dreptul la reducerea 

28 parlam. 
15.11.22 
6.12.22 

Raport de 
respingere 
(575/R din 
13.12.22) 



 

 
IX. Comisia pentru cultură 

 
X. Comisia juridică 

raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

cu două ore a normelor prevăzute de legislaţia în vigoare 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
15/2020/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
aprobarea OUG nr.91/2019 privind 
desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 – raport comun cu 
Comisia pentru constituționalitate și 
Comisia revoluționari 

Desfiinţarea Institutului Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi abrogarea 
Legii nr.556/2004. În termen de 30 de zile, 
prin hotărâre a Guvernului se va stabili 
destinaţia patrimoniului instituţiei 
desfiinţate 

Guvern 
12.05.21 
3.02.22 
23.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(566/R din 
12.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 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 – 
raport comun cu Comisia 
pentru apărare 

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. Este 
vorba despre Regulamentele (UE) 2018/1860, 
2018/1861 şi 2018/1862 ale Parlamentului European şi 
ale Consiliului Uniunii Europene, care includ prevederi 
menite să sporească eficacitatea Sistemului de 
Informaţii Schengen, să consolideze protecţia datelor şi 
să extindă drepturile de acces. Toate aceste îmbunătăţiri 
se reflectă, prin acest proiect de lege, şi la nivel naţional, 
asigurând plierea Sistemului Informatic Naţional de 
Semnalări (SINS) pe Sistemul de Informaţii Schengen. 
Pentru aspectele nou introduse trebuie create 
mecanismele necesare care să permită punerea lor în 
aplicare şi să corespundă noului context european al 
schimbului de date între statele membre prin Sistemul 
de Informaţii Schengen. Proiectul de act normativ 
stabileşte autorităţile naţionale competente cu drept de 
acces, furnizare sau consultare de date în SINS, propune 

Guvern 
21.11.22 
6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(571/R din 
13.12.22) 



 

înfiinţarea unui Comitet operaţional care să analizeze şi 
să soluţioneze problemele de ordin operaţional. De 
asemenea, proiectul prevede extinderea dreptului de 
acces la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări 
pentru mai multe autorităţi naţionale, include şi 
persoanele vulnerabile în categoria semnalărilor 
referitoare la persoane dispărute şi introduce o serie de 
reglementări procedurale noi privind confidenţialitatea 
controalelor la frontieră şi protecţia datelor personale 

2 PLx 749/2022 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri de eficientizare a 
monitorizării traficului rutier – 
raport comun cu Comisia 
pentru industrii, Comisia 
pentru transporturi și Comisia 
pentru apărare 

Instituirea unor măsuri de eficientizare a monitorizării 
traficului rutier, prin înfiinţarea sistemului de interes 
naţional eSIGUR - sistemul integrat de monitorizare a 
traficului rutier pe drumurile publice din România. 
Totodată, se preconizează modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 
sensul instituirii posibilităţii încheierii procesului-verbal 
de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunilor 
ca înscris în formă electronică 

Guvern 13.12.22 

Raport de 
aprobare 

(576/R din 
13.12.22) 

3 Plx 755/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 

Modificarea Legii nr.334/2006. Potrivit expunerii de 
motive, soluţiile legislative preconizate vizează 
asigurarea finanţării activităţii partidelor politice 
exclusiv din surse proprii sau private, fără a greva în 
vreun fel bugetul de stat, prin renunţarea la sistemul de 
subvenţii aplicabil în prezent 

12 parlam. 13.12.22 

Raport de 
respingere 
(578/R din 
14.12.22) 

4 Plx 754/2022 

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.290 din 24 
iunie 2004 privind cazierul 
judiciar (republicată) 

Modificarea şi completarea Legii nr.290/2004, în sensul 
asigurării accesului persoanelor fizice în regim online la 
Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român 
(ROCRIS), în privinţa datelor care îi privesc, însă cu 
limitarea accesului la vizualizarea, descărcarea şi 
tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi 
descărcarea unui certificat de cazier judiciar 

20 
senatori 

13.12.22 

Raport de 
respingere 
(579/R din 
14.12.22) 

5 PLx 110/2018 

Proiect de Lege privind trecerea 
Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" în 
domeniul public al Comunei 
Brebu si în administrarea 
Consiliului Local al Comunei 
Brebu – raport comun cu 

Trecerea Lacului Brebu din domeniul public al statului 
şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” în domeniul public al Comunei Brebu şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu 

1 senator 
17.04.22 
13.12.22 

 
 

Raport de 
aprobare 

(581/R din 
14.12.22) 

 
 



 

 
XI. Comisia pentru apărare 

Comisia pentru administrație 

6 PLx 219/2022 
Proiect de Lege privind protecţia 
avertizorilor în interes public 

Cadrul general în materia protecţei persoanelor care 
raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care 
sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităţilor, 
instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept 
public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept 
privat, vizând transpunerea în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecţia 
persoanelor care raportează încălcări ale dreptului 
Uniunii 

Guvern 13.12.22 

 
 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(397/RS din 

13.12.22) 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 181/2022 
Propunere legislativă 
privind regimul articolelor 
pirotehnice 

Crearea cadrului legal privitor la regimul articolelor pirotehnice, 
având în vedere caracterul specific al acestor articole, în raport 
de celelalte materii explozive, reglementate la nivelul legislaţiei 
naţionale de profil, prin preconizarea accesului publicului larg la 
anumite categorii de articole pirotehnice, cu respectarea 
normelor europene incidente în materie 

6 
deputați 

1.11.22 

Raport de 
respingere 
(570/R din 
13.12.22) 

2 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 – raport comun 
cu Comisia juridică 

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. 
Este vorba despre Regulamentele (UE) 2018/1860, 2018/1861 şi 
2018/1862 ale Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii 
Europene, care includ prevederi menite să sporească eficacitatea 
Sistemului de Informaţii Schengen, să consolideze protecţia 
datelor şi să extindă drepturile de acces. Toate aceste 
îmbunătăţiri se reflectă, prin acest proiect de lege, şi la nivel 
naţional, asigurând plierea Sistemului Informatic Naţional de 
Semnalări (SINS) pe Sistemul de Informaţii Schengen. Pentru 
aspectele nou introduse trebuie create mecanismele necesare care 
să permită punerea lor în aplicare şi să corespundă noului context 

Guvern 
21.11.22 
6.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(571/R din 
13.12.22) 



 

 
XII. Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

 
 

european al schimbului de date între statele membre prin 
Sistemul de Informaţii Schengen. Proiectul de act normativ 
stabileşte autorităţile naţionale competente cu drept de acces, 
furnizare sau consultare de date în SINS, propune înfiinţarea 
unui Comitet operaţional care să analizeze şi să soluţioneze 
problemele de ordin operaţional. De asemenea, proiectul prevede 
extinderea dreptului de acces la Sistemul Informatic Naţional de 
Semnalări pentru mai multe autorităţi naţionale, include şi 
persoanele vulnerabile în categoria semnalărilor referitoare la 
persoane dispărute şi introduce o serie de reglementări 
procedurale noi privind confidenţialitatea controalelor la 
frontieră şi protecţia datelor personale 

3 PLx 749/2022 

Proiect de Lege privind 
unele măsuri de 
eficientizare a monitorizării 
traficului rutier – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii, Comisia pentru 
transporturi și Comisia 
juridică 

Instituirea unor măsuri de eficientizare a monitorizării traficului 
rutier, prin înfiinţarea sistemului de interes naţional eSIGUR - 
sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile 
publice din România. Totodată, se preconizează modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 
sensul instituirii posibilităţii încheierii procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunilor ca înscris 
în formă electronică 

Guvern 13.12.22 

Raport de 
aprobare 

(576/R din 
13.12.22) 

4 PLx 596/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.34/2022 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia 
persoanelor 

Modificarea şi completarea Legii nr.333/2003, în sensul 
prevederii unor mecanisme aplicabile în cazul pazei obiectivelor 
diplomatice (sedii ale misiunilor diplomatice, agenţiilor şi 
reprezentanţelor economice străine şi sedii ale unor organizaţii 
internaţionale) şi a organismelor internaţionale care desfăşoară 
activităţi pe teritoriul ţării, prevăzute la art.6 alin.(2) din lege 

Guvern 21.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(582/R din 
14.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 - 

AVIZUL COMUN asupra proiectului Bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) – 
raport comun cu Comisia similar de la Senat 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 

ANCOM 13.12.22 

Raport 
comun  

de aprobare 
(20/RC din 
13.12.22) 



 

 
XIII. Comisia pentru constituționalitate 

 
XIV. Comisia pentru tineret și sport 

 
XV. Comisia pentru Revoluționari 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
15/2020/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
aprobarea OUG nr.91/2019 privind 
desfiinţarea Institutului Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 – raport 
comun cu Comisia pentru cultură și 
Comisia revoluționari 

Desfiinţarea Institutului Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi 
abrogarea Legii nr.556/2004. În termen 
de 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului 
se va stabili destinaţia patrimoniului 
instituţiei desfiinţate 

Guvern 
12.05.21 
3.02.22 
23.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(566/R din 
12.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
432/2022 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
Legii educaţiei 
fizice si sportului 
nr.69/2000 

Modificarea Legii nr.69/2000. Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa vizează asigurarea unui cadru juridic stabil şi necesar 
efectuării unor investiţii de către Federaţiile sportive naţionale, 
privind edificarea/construirea bazei materiale sportive, respectiv 
modernizarea bazei materiale sportive aflată în patrimoniul 
Statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi o mai 
bună aplicare a atribuţiilor principale ale acestor structuri sportive 

35 
senatori 

7.12.22 

Raport de 
respingere 
(580/R din 
14.12.22) 

2 PLx 
661/2022 

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

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

59 parlam. 14.12.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(534/RS din 

14.12.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
15/2020/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
aprobarea OUG nr.91/2019 privind 
desfiinţarea Institutului Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 – raport 
comun cu Comisia pentru cultură și 
Comisia pentru constituționalitate 

Desfiinţarea Institutului Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi abrogarea 
Legii nr.556/2004. În termen de 30 de zile, 
prin hotărâre a Guvernului se va stabili 
destinaţia patrimoniului instituţiei 
desfiinţate 

Guvern 
12.05.21 
3.02.22 
23.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(566/R din 
12.12.22) 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 36 - 2022  
Săptămâna 12 – 16 decembrie 2022  

 

 

31 
 

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
MADR le explică fermierilor cum să acceseze cele 15,8 miliarde de euro destinate agriculturii 

 

Stimați colegi, 
PSD prin ministrul său, Petre Daea, a mutat la propriu biroul de la Ministerul Agriculturii în teren, astfel încât toți 

fermierii români să ajungă să fie foarte bine informați despre cum să acceseze cele 15,8 miliarde de euro, cuprinse în Planul 
Naţional Strategic 2023-2027. Sub denumirea generică de „Caravana Cunoaşterii”, MADR dinamizează comunicarea directă 
cu toți investitorii din agricultură. Va prezenta, în cele mai mici detalii, planul de acțiune destinat dezvoltării acestui domeniu, 
precum și pe cel privind satele românești, ambele fiind țintele acestui program.  

Pe lângă forma inedită a acestei campanii ample de informare, noi, cei de la PSD, am stabilit și un calendar al 
întâlnirilor cu fermierii, astfel încât să folosim până la ultimul leu din toate sumele disponibile.   

O astfel de campanie de informare este mai mult decât oportună și reconfirmă și ea preocuparea constantă social-
democrată pentru agricultură și investitorii implicați în această zonă principală de activitate, dar și importanța pe care o 
acordăm creșterii rezilienței și a predictibilității ei, precum și dezvoltării comunităților rurale prin infuzarea integrală a acestor 
noi forme de sprijin. 

Știm cu toții, stimați colegi, că nu putem vorbi despre satul românesc, pe care avem obligația să îl susținem funcțional 
și, pe cât posibil, cât mai autentic, fără să includem agricultura și, în aceeași măsură, orice tradiție, încă destul de bine 
conservată în aceste așezări. Iar de reușita dinamizării dezvoltării agriculturii depinde conservarea acestui tezaurizator autentic 
al românismului - satul.  

Așadar, mutarea accentului de la conformitate către rezultate şi performanţă, creşterea ambiţiilor în materie de mediu şi 
climă şi bunăstarea animalelor, un grad ridicat de flexibilitate în stabilirea regulilor detaliate de eligibilitate şi selecţie, 
extinderea sectoarelor pentru care se acordă finanţare din PNS, bunăstarea la taurine, irigaţii în sisteme locale, investiţii în 
perdele de protecţie sunt doar câteva dintre cele mai importante noutăți și avantaje pe care le oferă României această strategie, 
agreată de comunitatea europeană, pentru următorii patru ani.  

Având în vedere că mereu s-au ridicat diverse voci extrem de vocale din opoziție împotriva oricăror decizii venite de la 
Bruxelles, voi face și câteva mențiuni prin care doresc să le elimin orice rezerve fermierilor care ar putea să evite întâlnirile în 
beneficiul lor, organizate de MADR. Concret, acest tip de plan se adresează tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, și 
nu doar României. Numai că fiecare strategie de țară are particularități diverse, în baza atributelor pe care le prezintă relieful 
său, dar și necesitățile climatice regionale. Spre exemplu, România nu poate avea aceleași obiective privind agricultura ca alte 
state comunitare care se bucură de un regim al precipitațiilor mult mai bogat, cum ar fi Belgia, Olanda sau chiar și Franța și 
Germania.  

Și pentru că tot am menționat acest capitol imprevizibil al precipitațiilor, țin să subliniez că printre sectoarele deosebit 
de importante ale PNS România privind finanțarea consistentă se numără irigaţiile și depozitarea şi procesarea prin 
intervenţiile din Pilonul II.  

Pentru o informare și mai conformă a tuturor agricultorilor, precum și a românilor interesați sau implicați în acest 
domeniu, menționez că Comisia Europeană a aprobat, săptămâna trecută, strategia națională în totalitatea ei. 9,78 de miliarde 
de euro sunt prinse în Pilonul I, intitulat Plăţi directe şi intervenţii sectoriale, iar alte 5,87 miliarde de euro vor fi alocate 
Pilonului al II-lea pentru dezvoltarea rurală. 

În cele 1.900 de pagini ale Planului Naţional Strategic 2023-2027, sunt prevăzute 89 de intervenţii, incluzând 51 de 
intervenţii prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi 38 de intervenţii prin Fondul European pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală (FEADR). Banii dislocați pentru FEGA se vor concretiza atât prin plăţile directe, cât și prin intervenţii 
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sectoriale, ambele măsuri fiind destinate pentru susţinerea pieţei. Cât privește FEADR, aceasta se va traduce prin instrumentele 
de sprijin incluse în  politica de dezvoltare rurală. În concluzie, trebuie să admitem că vorbim despre o serie de condiţionalităţi, 
dar şi de bani alocați acestora, tocmai ca să le asigure susţinerea fermierilor nu doar în activitatea lor curentă, ci și pentru 
transformările pe care le au de pus în practică astfel încât să poată beneficia, în baza lor, și pe viitor atât de fonduri europene, 
cât şi de cele naţionale. 

În speranța că am reușit prin aceste noi precizări să informez mai bine fermierii, dar și să dezamorsez o retorică 
antieuropeană și antiprogres agricol, specifică opoziției noastre, îmi exprim convingerea că această formă extinsă de 
diseminare pe scară largă a informaţiilor privind accesarea fondurilor europene va avea efecte optime pentru agricultura 
națională și va produce profiturile preconizate sau țintite de investitori. 

PSD a demonstrat și acum că rolul său de a dinamiza domeniul agrar și pe cel aferent instituțional este unul fundamental 
și eficient, folosit strict pentru protejarea investițiilor românilor, dar și pentru creșterea calității vieții prin asigurarea unei hrane 
cât mai calitative și suficiente. 

Vă mulțumesc!                     Deputat 
Adrian Alda 

*** 
Forța România! 

Stimate colege, stimați colegi, 
Mâhnire, supărare, dezamăgire...acestea sunt sentimentele pe care le am față de refuzul aderării țării noastre la 

Schengen! Această decizie reprezintă o umilință pentru poporul român, o decizie profund nedreaptă! 
Noi nu am fost de-a lungul istoriei cotropitori. Nu am pornit războaie. Nu am subjugat popoare. Nu am vrut teritorii care 

nu ne aparțin. Am fost mereu un popor care și-a apărat propriile meleaguri, care nu a vrut altceva decât să fie respectat. În 
vreme ce alții ne-au cotropit și au încercat să ne subjuge, noi am dat foc recoltelor și am pârjolit tot pentru a ne apăra! 

De data aceasta nu este o soluție, dar trebuie să luăm atitudine, să impunem respect celor care ne consideră o țară de 
mâna a doua. 

Este momentul să începem să consolidăm poziția României, o Românie care nu depinde de nimeni, acea țară demnă 
care impune respect. 

Nu putem accepta să mai fim acea națiune care face orice ca să fie pe placul unora care nu dau doi bani pe ea. Trebuie să 
fim o națiune puternică, respectată, demnă, care își apără interesele, resursele și cetățenii! 

Mesajul meu este scurt și răspicat: Forța România! Meriți să fii acolo unde îți e locul! 
România poate străluci din nou, iar conducătorii acestei frumoase țări se cuvine să reprezinte spiritul românilor și să se 

inspire din el. Românii sunt oameni curajoși, vrednici, care nu acceptă să fie cu capul plecat, ci dimpotrivă îl ridică și mai tare 
după o lovitură, și luptă. 

Statul român prin instituțiile sale are obligația de a căuta imediat soluții pentru a arăta că nu suntem un sat fără câini și 
că butonul de comandă pentru națiunea română este în România! Are obligația să fie cel care dă acest semnal al demnității 
naționale. Se impune ca instituțiile să nu mai aibă conturi și să nu lucreze cu bănci austriece, ci cu bănci românești. Putem 
implementa marile proiecte cu firme românești. Petrolul și pădurile noastre să nu mai genereze profit pentru firmele austriece, 
ci pentru români. 

La rândul nostru putem avea conturi la bănci românești, putem să ne facem vacanțele în stațiunile românești.  
Dar nu trebuie să ne oprim aici. Este momentul să reconsiderăm relația pe care țara noastră o are în cadrul Uniunii 

Europene cu diferite state membre în condițiile în care suntem tratați cu dublă măsură. Trebuie să începem să batem cu pumnul 
în masă și să fim tratați ca parteneri egali! 

E nevoie ca România să își schimbe abordarea în privința politicii externe. Am fost prea mult timp naivii care se aruncă 
cu capul înainte și acceptă toate directivele europene. Lucrurile trebuie să se schimbe!  

În opinia mea, instituția care ar trebui în momentul de față să încerce o resetare a politicii externe ar trebui să fie 
Parlamentul României, unde să avem o dezbatere care să orienteze politica externă a țării noastre. 

Aceste lucruri trebuie făcute acum! Nu putem să mai acceptăm încă o umilință a poporului român! 
Forța România! Forța români! 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 
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Eșecul politicii externe a României din 8 decembrie 2022 
Domnule președinte de ședință,  
Stimați parlamentari,   
Dragi colegi, 
România a suferit un eșec cumplit în data de 8 decembrie, când Consiliul de Justiție și Afaceri Interne care funcționează 

sub egida Consiliului European, a respins candidatura țării noastre la spațiul Schengen. 
Fără îndoială, gestul Austriei de a respinge candidatura țării noastre și de a folosi România ca monedă de șantaj la 

adresa Uniunii Europene, cu scopul rezolvării unor probleme electorale interne este absolut revoltător, iar noi românii nu 
trebuie să uităm să sancționăm pe toate căile această atitudine umilitoare din partea Austriei. Prin acest vot, Austria a decis să 
se despartă definitiv de orice colaborare cu România, în pofida numeroaselor legături economice, comerciale și chiar politice 
dintre cele două țări.  

Da, o bună parte din eșecul suferit de România își are sediul în Austria, dar, până la urmă este un eșec al României, 
adică un eșec usturător al politicii externe pe care dus-o țara noastră în ultimii ani.  

Iar ceea ce mi se pare incredibil este că nu am văzut nici măcar o singură demisie de onoare, nici măcar una singură din 
partea aparatului diplomatic și de politică externă a României. E ca și cum toată lumea din politica externă și-a făcut treaba 
într-un mod ireproșabil, pentru care ar merita poate inclusiv unele bonusuri de recunoștință și mulțumire, cum de fapt chiar s-a 
și întâmplat cu un director din Ministerul Afacerilor Interne, responsabil de aderarea la spațiul Schengen, care a fost decorat de 
domnul Președinte Iohannis.  

Eu nu vin aici să cer demisia nimănui. Nu am venit să arăt cu degetul acuzator spre nimeni. Îmi pun doar o singură 
întrebare, pe care o adresez în special celor responsabili de politica externă, dar și celorlalți funcționari care au gestionat 
această problematică a aderării la Schengen.... Mai există onoare în România?  

Cei din România, responsabilii din aparatul de politică externă, cei care s-au ocupat în mod direct de problema 
Schengen sau care ar fi trebuit să se ocupe dar n-au făcut-o sau au făcut-o prost, acești decidenți chiar n-au avut nicio vină 
pentru eșecul usturător suferit de țara noastră?  

Probabil că acest răspuns nu va veni niciodată și inclusiv lipsa acestui răspuns ne arată cât de mult s-a degradat politica 
externă a țării noastre!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
Egalitatea de șanse în România 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Parlamentul României a adoptat pe 12 decembrie 2022 ”Declaraţia Parlamentului privind consolidarea egalităţii de 

şanse în România”.   
În România, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați trebuie să își facă datoria în acest 

domeniu, însă nu numai, fiindcă egalitatea de șanse dintre bărbați și femei trebuie să aibă loc în toate instituțiile publice, în 
toate companiile publice și private și desigur în întreaga societate românească, fiindcă doar așa ne putem dezvolta ca societate, 
prin educație și prin eliminarea tuturor formelor de discriminare.  

Strategia Comisiei Europene pentru Egalitate de Șanse va propune cote de gen, de reprezentare între femei și bărbați în 
companii prin directivă europeană, pe care și România va trebui să le transpună până în 2026. 

Timp de secole întregi femeile au fost restricționate și drepturile și libertățile le-au fost încălcate. Aceste obiceiuri 
(cutume) care le-au poziționat pe femei ca fiind inferioare bărbatului, au fost transmise din generație în generație, și încă 
trebuie să luptăm pentru a combate astfel de mentalități și comportamente de violență împotriva femeilor și astăzi.  

În România femeile și-au câștigat dreptul de a-și exercita opinia politica prin vot începând cu anul 1938, acest drept 
fiind stipulat prin Constituția Statului, care defapt era doar o lege scrisă pe hârtie, pentru că in realitate femeile se loveau de 
aceleași bariere. După 8 ani, pe 15 Iulie 1946, atât femeile cât și bărbații au primit drept la vot egal. Astăzi, avem nevoie de 
mai multe doamne în politică, în instituțiile statului, în conducerea companiilor publice și private, și acest lucru trebuie sprijinit 
prin promovarea accesului egal la șanse în domeniile profesionale, în pozițiile de conducere și deci eliminarea tuturor formelor 
de inegalitate. 

PSD, în calitate de partid cu cel mai mare număr de femei parlamentari, primari, consilieri județeni și locali, membri de 
partid, salută și susține aceste măsuri și această declarație, nu doar din punct de vedere legal, dar și din punct de vedere moral. 
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Vă mulţumesc!         Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
Pași concreți pentru definitivarea egalității de șanse în România 

 

Plenul reunit al Parlamentului României a adoptat, cu 235 de voturi pentru, 24 împotrivă și cinci abțineri, Declarația 
privind consolidarea egalității de șanse în România, document care își propune să consolideze șansele femeilor de a participa 
semnificativ în toate domeniile de activitate și la toate nivelurile de decizie. 

România avea nevoie să facă un pas uriaș, instituțional, în ceea ce privește subiectul egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi, mai concret în scopul eliminării discriminării femeilor. 

PSD și-a fixat ca prioritate asigurarea efectivă a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, printr-o serie de propuneri 
legislative care să încununeze acest demers, dar și prin încurajarea eliminării inegalității, a discriminării de gen, a combaterii 
prejudecățiilor și stereotipurilor. 

Avem imperioasă nevoie de o schimbare de mentalitate şi de atitudine în ceea ce privește egalitatea de şanse, deoarece 
în ultima perioadă s-a constatat un regres din acest punct de vedere, chiar dacă pârghiile de încurajare a participării depline și 
egale a tuturor femeilor din România, precum și demersurile care să dezvolte, finanțeze și implementeze programe, inițiative și 
politici publice relevante, destinate îndeplinirii acestui obiectiv național, s-au înmulțit și diversificat. 

Indiferent de schimbarea inerentă a mentalităţilor, discriminarea femeilor în raport cu bărbaţii constituie încă o crudă 
realitate socială în România. 

Prin acest document cu o valoare semnificativă pentru viitor, Parlamentul recunoaște necesitatea implementării și 
aplicării unui cadru legislativ care să elimine inegalitățile nedrepte și să promoveze accesul egal la mandatele de reprezentare 
politică sau la responsabilitățile profesionale și pozițiile de conducere ale femeilor. 

De asemenea, forul legislativ și-a exprimat sprijinul în ceea ce înseamnă eliminarea tuturor formelor de inegalitate de 
gen, precum violența împotriva femeilor și fetelor, căsătoria timpurie și forțată, nerespectarea drepturilor reproductive, lipsa de 
echitate la angajare, diferențele salariale între femei și bărbați sau participarea inegală la luarea deciziilor private și publice. 

Având în vedere realitatea conform căreia femeile sunt, de cele mai multe ori, principalele victime ale nedreptăţii 
sociale, fie că vorbim de recompensa materială a muncii, de riscul şomajului sau despre agresiunile fizice şi de discriminare, 
consider că Declarația Parlamentului României este extrem de benefică şi importantă pentru evoluţia societăţii româneşti. 

Trebuie să privim femeia la acelaşi nivel cu bărbatul, iar prin acţiunile noastre de zi cu zi să transmitem mesajul că 
egalitatea de şanse reprezintă o normalitate, într-o societate modernă şi echilibrată. 

  
Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 

Aderarea României la spațiul Schengen 
Domnule președinte, Stimați colegi, 
Decizia profund nedreaptă a guvernului de dreapta din Austria și a cancelarului Karl Nehammer de a da vot negativ 

României a surprins neplăcut pe toată lumea. Cu atât mai mult cu cât opoziția Austriei nu a pus frână doar unui obiectiv mult 
așteptat de România, ci a fost o lovitură la adresa Uniunii Europene și a principiilor sale fundamentale de unitate, stabilitate și 
coeziune. 

Suntem revoltați de această decizie care nu a fost întemeiată cu argumente reale, probate, adevărate, ci mai degrabă pe 
baza unei demonstrații de forță de natură politică. 

Dar dincolo de toate aceste piedici, nu vom renunța să ne susținem cauza. Avem datoria să găsim cele mai bune strategii 
pentru ca România să atingă obiectivul Schengen. 

O primă șansă este acum, pe 15 decembrie, la Consiliul European, unde România poate și trebuie să ceară organizarea 
unui Consiliu JAI extraordinar, care să repună pe agendă aderarea noastră la Schengen. 

O altă șansă va fi anul viitor, când va avea loc o nouă întrunire a Consiliului JAI. Până atunci, România va avea tot 
timpul să se pregătească, să vină cu o strategie eficientă, să reia întâlnirile cu reprezentanții altor guverne europene, să 
consolideze relațiile cu alte state. 
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În mod clar, România nu va rămâne indiferentă la decizia Austriei de a se împotrivi aderării. Cu siguranță vor fi 
consecințe. Cât timp va exista actuala conducere politică la Viena, Austria nu se va putea baza pe votul României în instituțiile 
europene iar România poate și își va folosi dreptul de veto împotriva Austriei de câte ori va fi cazul. 

Am văzut în spațiul public, diverse declarații venite din partea unor politicieni, formatori de opinie, reprezentanți mass-
media și alții, care încurajează boicotul la nivel economic la adresa Austriei. 

Am susținut întotdeauna, chiar înainte de această campanie de boicotare a firmelor austriece, că România trebuie să 
sprijine și să încurajeze firmele cu capital românesc. Instituții ale statului sau simpli cetățeni pot opta pentru băncile, produsele 
și serviciile românești. Cu atât mai mult acum, românii trebuie să susțină principiul “cumpără românește”și să încurajeze 
firmele autohtone. 

Trebuie însă să fim atenți ca reacția împotriva Austriei să nu devină o reacție împotriva Europei. 
Europa a fost alături de România în acest efort al aderării la Schengen și ar fi incorect să suporte consecințele unui 

blocaj al demersurilor de interes european. 
Susținerea enormă pe care a primit-o România, în special din partea familiei social-democrată europeană, trebuie 

păstrată și consolidată. 
Cel mai inteligent răspuns la nedreptate nu este nici victimizarea, nici dorința de răzbunare, ci abordarea demnă, integră, 

bazată pe argumente incontestabile. Nu cerem îngăduința nimănui, ci doar ce merităm și ni se cuvine. 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Cristina-Ileana Dumitrache 

*** 
Să tragem aroganța Austriei pe roată! 

 

După gestul inexplicabil și incalificabil al guvernului de la Viena de a bloca accesul României în Spațiul Schengen, a 
sosit ceasul să renunțăm ferm și definitiv la atitudinea de ,,supus austriac” și sa facem un decont istoric cu o Austrie tot mai 
bântuită de fantasme și fandacsii imperiale. A venit vremea să frângem aroganța, perfidia și ingratitudinea Austriei, devenită al 
doilea investitor și profitor în România postcomunistă, cu roata lui Horea, metaforic vorbind.  

În acest sens, propun Guvernului și Parlamentului României să facă demersurile legale pentru anularea contractului de 
privatizare a PECO-PETROM pentru motive de obiect ilicit, de scop ilicit și de dol (înșelăciune), prin nerespectarea unor 
clauze contractuale post-privatizare de către OMV Austria, care a realizat profituri de circa un miliard de euro anual în ultima 
perioadă. Propun, de asemenea, Guvernului și Parlamentului naționalizarea resurselor petroliere și a rafinăriilor care au fost 
obiectul privatizării PETROM, cum a făcut recent Franța, care este un stâlp politic, economic și militar al Uniunii Europene și 
NATO. Naționalizarea este cu atât mai justificată în condițiile în care, ulterior  achiziționării pachetului majoritar de la PECO-
PETROM, OMV Austria a ajuns sub controlul concernului rus GAZPROM, un gigant aflat sub controlul serviciilor secrete de 
la Moscova. Totodată, propun Guvernului și Parlamentului inițierea respectiv adoptarea unei legi prin care sa fie majorate 
semnificativ redevențele percepute pentru resursele naturale concesionate atât firmelor românesti cât si firmelor străine. 

Executivul și Legislativul de la București ar trebui să inițieze și să adopte de urgență un act normativ având ca obiect 
restricționarea severă sau chiar interdicția tăierii și exploatării pădurilor românești de către lacomele companii austriece 
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER, KRONSPAN și EGER, care dețin un cvasimonopol în domeniu și au obținut profituri 
de miliarde de euro după intrarea României în Uniunea Europeană. Parlamentul României ar trebui să adopte de urgență și o 
declarație prin care să solicităm Austriei scuze și despăgubiri financiare substanțiale pentru ocuparea și exploatarea, ca să nu 
zicem jefuirea, timp de peste două secole a Transilvaniei, Banatului și Bucovinei de Nord de către Imperiul Habsburgic, 
respectiv Imperiul Dualist Austro-Ungar (1700- 1918), precum și pentru pagubele cauzate statului român de către armata 
austro-ungară în primul război mondial și de către armata Germaniei hitleriste (în care Austria a fost încorporată  în urma 
referendumului din 1938/Anschluss) în al doilea război mondial, luând în acest sens exemplul Poloniei.  

În altă ordine de idei, ANRMAP, Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor ar trebui să purceadă la verificarea și la 
anularea contractelor pentru construirea sau repararea  de drumuri, poduri, aeroporturi și autostrăzi atribuite pe ochi frumoși 
omniprezentei și omnipotentei companii austriece STRABAG, care și-a deschis filiale în toate zonele țării, deține un 
cvasimonopol în domeniu și a obținut și ea profituri de miliarde de euro. Pe de altă parte, ar trebui ca atât simplii cetațeni cât și 
instituțiile și firmele românești să boicoteze produsele austriece din supermarketuri, să boicoteze benzinăriile OMV, să nu mai 
deschidă sau să-și mute conturile de la băncile austriece prezente în țară (BCR, RAFFAISEN Bank) și să șteargă Austria de pe 
hartă ca destinație turistică. 
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În final, vreau să mai tranșez două chestiuni simbolice legate de Austria. Solicit primarului USR și Consiliului Local al 
municipiului Alba Iulia să elimine de urgență procesiunea zilnică a schimbării gărzii imperiale în uniforme de epocă din 
cetatea Alba Carolina. Solicit, de asemenea, primăriței FDGR și Consiliului Local al municipiului Sibiu să acopere de urgență 
statuia baronului Samuel von Bruckenthal din Piața Mare, ctitorită si inaugurată în toamna anului trecut de președintele 
României, Klaus Iohannis, avînd în vedere că acesta a fost guvernatorul austriac al Transilvaniei în timpul reprimării atroce a 
răscoalei conduse de Horea, Cloșca și Crișan. O fi baronul Bruckentahl un iluminist pentru președintele predicator al României 
educate, dar pentru români a fost și rămâne un criminal de neiertat. Procesiunea imperială habsburgică din cetatea Alba 
Carolina și statuia guvernatorului austriac von Bruckenthal din Sibiu constituie acte de ploconeală față de țara succesoare a 
Imperiului Austriac, dar și acte de gravă impietate la adresa marilor noștri eroi Horea, Cloșca și Crișan și a miilor de țărani 
români uciși sau schilodiți de trupele imperiale austriece. 

Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
România merită să fie în Schengen 

 
Decizia Consiliului Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene privind amânarea aderării României la Spațiul 

Schnegen reprezintă o mare nedreptate făcută, din nou, țării noastre, dar și un afront adus poporului român. 
Împotrivirea Austriei și Olandei, care și-au menținut pozițiile din precedentele reuniuni în care s-a votat primirea noastră 

în Schengen, este, de această dată, total deplasată, având în vedere că îndeplinim, de ani buni, toate condițiile necesare 
îndeplinirii acestui deziderat, cel de a face parte din acest areal de liberă circulație. 

Trebuie să subliniem că țara noastră a alocat, până acum, peste un miliard de euro, de la bugetul de stat şi din fonduri 
europene, pentru susţinerea măsurilor necesare aderării la Spaţiul Schengen, cea mai mare parte a proiectelor fiind desfăşurate 
de aparatul central al Guvernului (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor 
Europene, Ministerul Finanțelor).  

Fondurile utilizate de MAE pentru aderarea României la spaţiul Schengen şi securizarea frontierelor externe, din 
cofinanţări UE şi contribuţie naţională, au avut ca principale obiective implementarea unor proiecte privind modernizarea 
reţelei consulare, prin reamenajarea la standarde europene a sediilor oficiilor consulare şi pentru dezvoltarea infrastructurii 
tehnice în materie de emitere de vize, conform aquis-ului de tip Schengen. 

După ultima decizie însă, nu putem vorbi de vreun avantaj, ba din contră, am fost tratați iarăși ca o țară de mâna a doua, 
care nu prezintă garanțiile de bonitate și securitate aidoma celorlalte state din Uniunea Europeană. 

Aderarea României la Spațiul Schengen este un drept ce decurge din calitatea de stat membru al Uniunii Europene și se 
constituie într-un proces complex, al cărui scop este îndeplinirea standardelor tehnice, legislative şi operaţionale, în vederea 
ridicării controalelor la frontierele interne maritime, aeriene şi terestre, ce va contribui la consolidarea Pieței Unice. 

Totuși, până acum, din cauza altor condiții neîndeplinite, precum rapoartele negative ale Mecanismului de Cooperare și 
Verificare (MCV) privind corupția și sistemul judiciar din România, votul de admitere în Schengen a fost amânat în mod 
repetat. De această dată, toate cerințele au fost realizate, astfel încât nu mai exista niciun motiv plauzibil pentru neprimirea țării 
noastre în zona de circulație liberă a Europei. 

În actualul context geopolitic și european, în care asigurăm de o manieră ireproșabilă flancul estic al NATO și al 
Uniunii Europene, pe fondul războiului din Ucraina, românii merită să fie în Schengen și trebuie să aibă aceleași drepturi ca și 
ceilalți cetățeni europeni. 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
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Felicitări tuturor copiilor români care au participat și în special celor medaliați la Olimpiada Internațională de Științe 

pentru juniori, care a avut loc la Bogota, Columbia în perioada 02-12 decembrie 
 

Stimate doamne și stimați domni deputați, 
Dragi colegi, 
Astăzi vreau să vă fac cunoscuți profesorii și elevii olimpicii români laureaţi în acest an la Olimpiada Internaţională de 

Știinte pentru Juniori care s-a desfășurat  în perioada  02 - 12 decembrie 2022 la  Bogota, Columbia. Această competiție are 
loc în prima săptămână a lunii decembrie a fiecărui an, în diferite țări, cu participarea aproximativ a 50 de țări membre. 

Acești copii sunt viitorul nostru, al cercetării și inovării din țara noastră, al speranței și al fundației pe care trebuie să se 
clădească sistemul românesc de educație. Din păcate, Ministerul Educației i-a uitat pe acești copiii deosebiți, pe profeosrii și 
părinții lor care au făcut eforturi deosebite pentru a-i pregăti, a le fi alături și a-i trimite la aceste competiții, de unde s-au întors 
cu medalii pentru România, nu pentru ei îșiși. Ministerul Educației a ales în acest an să facă pe 12 decembrie premierea 
olimpicilor internaționali și nu a așteptat așa cum proceda de fiecare dată, să se întoarcă și elevii medaliați de la Olimpiada 
Internațională de Științe pentru juniori, care a avut loc la Bogota, Columbia în perioada 02-12 decembrie. 

Lotul Olimpic al României la Olimpiada Internaţională de Știinte pentru Juniori, care a obținut o medalie de argint și 
cinci medalii de bronz este format din: Stănoiu Ioana, a obținut medalie de argint și Vulpe Vlad-Dorian, Nicolae Vladimir, 
Scurtu Mario-Cristian, Niculăesa Andrei-Casian, Raț Natalia au fost medaliați cu bronz. Delegaţia României a fost însoțită de 
profesorii: Croitoru George-Alexandru, Colegiul Național Mihai Viteazul, București; Bogdan Daniela, Colegiul Național 
Sfântul Sava, București; Păunescu Victor, Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu, București. 

Îi felicit pe toți în numele meu și al botoșănenilor pe care îi reprezint în Parlamentul României și mă înclin în fața 
perseverenței, puterii de muncă, curajului și performanței de care au dat dovadă de-a lungul pregătirii pe care au urmat-o și a 
rezultatelor pe care le-au obținut și i-au adus în atenția forurilor internaționale, mai puțin a Ministerului Educației, care din 
păcate a uitat de ei. 

În mod special vreau să îl felicit pe botoșăneanul meu, Niculăesa Andrei-Casian, un elev de excepție al Colegiului 
Național Mihai Eminescu din municipiul Botoșani, care a obținut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Științe 
pentru Juniori - Columbia 2022, pe cei doi părinți ai săi, Niculăesa Sorin și Florentina și pe cei doi profesori care l-au pregătit, 
domnul Huțanu Liviu, profesor de biologie și domnul Guceanu Constantin, profesor de chimie. Am fost impresionată de 
perseverența și scarificiul pe care l-a făcut familia acestui tânăr pentru a căuta instituții care au laboratoare speciale, unde 
Casian să se poată pregăti. Școala a propus, iar familia a asigurat transportul la Iași, iar liceul unde învață și facultățile din Iași 
au asigurat lecțiile de laborator. Astfel, a reușit să facă practică la chimie la Apele Române și la Facultatea de Fizică și 
Biologie de la Iași. 

Din păcate, Ministerul Educației din România nu se implică așa cum procedează alte state, care alocă fonduri și se 
interesează de baza de pregătire pentru copiii și elevii care au aptitudini și care pot astfel să devină campioni în domeniile în 
care excelează. 

Olimpiada Internațională de Știință pentru Juniori este o competiție de știință pentru elevii care au 15 ani sau mai puțin 
la 31 decembrie a anului competițional, care promovează interesul pentru știință în rândul elevilor, expunându-i la rezolvarea 
problemelor, gândirea critică și experimentare cu un impact pozitiv asupra educației în știință și matematică la nivel de școală. 

Vă rog, ca fiecare dintre dumneavoastră să vă interesați de copiii deosebiți pe care îi aveți în județele pe care le 
reprezentați și să-i sprijiniți așa cum puteți pentru a reuși să-și îndeplinească visurile și să ajungă să facă performanță în 
domeniile în care s-au pregătit și au dovedit că sunt cei mai buni. Ei sunt România de mâine. 

Pe această cale, fac un apel și către Ministerul Educației să se aplece mai mult și să caute să susțină permanent acești 
copiii, nu doar atunci când obțin medalii prin munca lor, să le ofere baze și laboratoare de studiu și de antrenament, să se ocupe 
de pregătirea și dezvoltarea lor. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 36 - 2022  
Săptămâna 12 – 16 decembrie 2022  

 

 

38 
 

Reacțiile României contra Austriei sunt naturale și necesare pentru coeziunea europeană 
 

Stimați colegi parlamentari, 
Este greu de descris dezamăgirea fiecărui român care a urmărit pe nerăsuflate creșterea speranței, iar mai apoi eșecul 

absurd al aderării României la spațiul de liberă circulație Schengen. Sentimentul neputinței în fața nedreptății se transformă 
mult prea ușor în frustrare și furie. Mai mult, lipsa argumentelor logice, raționale, ale refuzului cancelarului austriac adaugă și 
multă neînțelegere asupra unui episod care trebuia să fie o simplă formalitate tehnică. 

Nu voi mai comenta prea mult absurdul poziției Austriei fiindcă timpul ne va demonstra dacă actuala conducere a 
acestei țări până nu demult prietenă a acționat în interesul sau, dimpotrivă, contra dorinței și beneficiilor propriilor săi cetățeni. 
Nu doresc să speculez asupra apropierii unor personaje importante din centrul Europei față de interese obscure, subversive și 
chiar inamice intereselor europene. Din nou, timpul și instituțiile abilitate vor aduce lumină și asupra unor umbre negre pe 
cerul marii familii numită Uniunea Europeană. 

Aș dori, în schimb, să fac unele precizări față de așa numitele „răzbunări” ale țării noastre contra deciziei incoerente de 
respingere a aderării României la Schengen. 

În primul rând, nemulțumirea românilor este clar justificată. Avem îndeplinite de mai bine de zece ani toate condițiile 
tehnice de aderare; covârșitoarea majoritate a țărilor UE au recunoscut dreptul țării noastre de a adera la Schengen conform 
tratatelor semnate; rutele migrației ilegale în Europa nu trec prin România; am dovedit în contextul crizei Ucrainene că putem 
gestiona eficient fluxuri masive de emigranți și refugiați. 

În al doilea rând, cancelarul și ministrul de interne ai Austriei au acționat chiar împotriva intereselor economice ale 
propriei țări. După cum spuneam și în declarația politică premergătoare votului din Consiliul JAI, Austria are companii foarte 
mari care activează și fac profit pe teritoriul României. O eventuală aderare a României la Schengen ar fi facilitat suplimentar 
activitatea lor economică. De aceea, absurdul poziției cancelarului nu are cum să nu se răsfrângă negativ asupra acestor agenți 
economici austriaci din România. 

În al treilea rând, consider corecte și perfect îndreptățite toate reacțiile de răspuns față de Austria atât din partea 
populației, cât și a autorităților române. Apelul la boicot al românilor față de companiile austriece este expresia nedreptății la 
care cetățenii României sunt supuși gratuit, fără motiv, de încăpățânarea irațională a unor oameni. Românii nu sunt cetățeni de 
mâna a doua în Europa, iar dacă Austria așa ne consideră, simțim nevoia de a le dovedi că au mai mult de pierdut astfel. Pe de 
cealaltă parte, autoritățile Statului Român sunt perfect îndreptățite la rândul lor să ducă relațiile diplomatice cu Austria la o 
răcire fără precedent. „Așa vreau eu!” nu poate fi acceptată ca o practică diplomatică din partea Austriei, prin urmare nu putem 
avea reacții diplomatice afective și iraționale cu un guvern austriac absurd. 

Nu în ultimul rând, cancelarul Austriei nu pare să înțeleagă (dacă nu cumva înțelege prea bine!) că România, chiar și în 
afara Schengen, este membru deplin al Uniunii Europene. Prin urmare, Austria nu are cum să mențină influența în posturi 
cheie din Uniunea Europeană fără votul României. Cel mai recent exemplu este dorința Austriei de a obține conducerea OSCE, 
o organizație europeană cheie mai ales în contextul conflictului din Ucraina. Viitorul premier al României, Marcel Ciolacu, a 
anunțat deja că țara noastră nu va susține candidatura Austriei. 

România procedează corect arătând Austriei că absurdul conducătorilor săi, oameni aflați vremelnic la conducere, 
produce pierderi în ambele sensuri. România este perfect îndreptățită să protesteze și să acționeze în consecință contra 
Austriei. Dovadă stau reacțiile celorlalte state europene care au condamnat în cor poziția cancelarului austriac. Unii ar spune că 
UE se află la un punct de cotitură, foarte grav, pentru coeziunea și unitatea sa; eu cred că acest moment ar fi venit mai devreme 
sau mai târziu și este bine că a apărut acum. România poate să arate că Europa are nevoie să fie unită și puternică în fața 
provocărilor majore venite tocmai din interiorul său! Austria va înțelege, cu ajutorul României, că nu poate exista în UE fără a 
respecta principiile părinților fondatori ai Uniunii și fără a fi alături de toți membrii „echipei”. 

Vă mulțumesc!       
Deputat 

Silviu-Nicu Macovei 
*** 
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Despre Schengen și eșecul dreptei 
Stimați colegi, 
Decizia Consiliului Justiție și Afaceri Interne de săptămâna trecută privind ne-acceptarea României în spațiul Schengen 

va rămâne în istoria României drept un moment al eșecului.  
Ratarea acestui obiectiv - ca urmare a votului negativ exprimat de Austria - înseamnă, în primul rând, un eșec al 

diplomației românești. Este rușinos că reprezentanții României, în frunte cu președintele Iohannis, miniștrii Aurescu și Bode, 
precum și toți ceilalți responsabili nu au reușit să anticipeze și să contracareze votul negativ al Austriei, deși tema migrației a 
fost de mai mult timp pe agenda guvernului de la Viena. Din păcate, ministerul român de Externe este ”campion” doar la nivel 
de vorbe, pentru că la nivelul faptelor pe marile teme de politică externă, mă refer aici la protecția minorităților românești de 
peste granițe, Schengen și ridicarea vizelor pentru SUA, diplomații noștri sunt corigenți pe linie! Sub Iohannis, Aurescu și toți 
ceilalți lideri de ”dreapta”, România a ajuns să nu mai aibă voce pe plan internațional. Am ajuns să fim ecoul altora, al 
stăpânilor lui Iohannis... 

Faptul că România îndeplinește - de mai bine de 10 ani - criteriile de aderare la spațiul Schengen ține de domeniul 
evidenței.  Așadar, decizia Austriei a fost strict una politică, luată de un partid politic, membru PPE, care din rațiuni electorale, 
așa cum au făcut de-a lungul timpului de nenumărate ori partidele de dreapta din diferite țări din UE, a ajuns la concluzia că 
poate obține câteva voturi în plus la alegerile regionale din ianuarie 2023 dacă votează împotriva României. Ratarea acestui 
moment devine astfel un eșec politic al ”dreptei” românești. Faptul că un guvern austriac de dreapta, din celebrul și mult 
lăudatul Partid Popular European (PPE) a umilit un președinte și un premier PPE din România arată influența dreptei 
românești pe plan internațional. Ea este sublimă, însă lipsește cu desăvârșire! 

Vă reamintesc că ceea ce a ținut de PSD a fost îndeplinit, social-democrații de la nivelul UE susținând cauza României. 
Am folosit toate canalele social-democrate europene pentru a susține candidatura României și chiar pe ultima sută de metri, 
țara noastră a primit un sprijin major din partea unuia dintre cei mai importanți lideri social-democrați europeni, premierul 
Germaniei. Olaf Scholz i-a solicitat cancelarului austriac să își schimbe poziția în favoarea României, însă nu ne puteam 
aștepta ca Scholz să evite eșecul lui Iohannis, Ciucă, Aurescu, umiliți de către proprii lor colegi de ”dreapta”. 

Votul de joia trecută din Consiliul JAI este și un imens eșec european. Austria și Olanda au sabotat ideea de solidaritate 
europeană. Argumentul folosit de Austria în neacceptarea României și a Bulgariei s-a bazat pe o minciună sfruntată privind 
migrația ilegală. Conducătorii politici ai Austriei s-au dovedit astfel niște politruci iresponsabili și imorali, care nu au niciun 
dram de respect pentru ceea ce înseamnă adevărul și spiritul european! În plus, decizia Austriei (și a Olandei) demonstrează, 
încă o dată, că interesul comun, european va păli de fiecare dată în fața interesului politic național.  

România a dovedit că își respectă toate angajamentele asumate, fiind un partener corect, loial și dedicat construcției 
europene. În schimb, Austria a dovedit contrariul! Ce trebuie să înțelegem noi de aici? Poate înțelegem, până la urmă, că vorba 
din veche din popor că „interesul poartă fesul” nu este deloc retrograd, ci, din contră, este foarte la modă în toate marile 
capitale europene. Poate înțelege și statul român să verifice cum au fost respectate clauzele de privatizare ale companiilor 
strategice, unele ajunse chiar pe mâini austriece. Nu din răzbunare, ci pur și simplu pentru sustenabilitatea bugetului de stat și 
pentru a ne convinge că nicio firmă nu are datorii către statul român. 

Nu în ultimul rând, decizia privind țara noastră reprezintă și un eșec al politicii UE și al viitorului ei. Această decizie 
irațională și profund incorectă a Vienei va alimenta și mai mult valul eurosceptic deja existent. Și nu doar în țara noastră, dar și 
în multe alte state europene. Votul Austriei în loc să întărească Uniunea Europeană o va slăbi și mai mult în fața populiștilor și 
așa-zișilor suveraniști. UE se va confrunta cu o și mai mare criză de încredere și legitimitate, ceea ce, din păcate, poate avea 
efecte devastatoare pe termen mediu și lung.  

În încheiere aș mai adăuga un lucru: într-un fel ar trebui să mulțumim Austriei pentru că prin gestul său cinic începem și 
noi să ne trezim la realitate. Da, am rămas în afara unui spațiu prezentat ca fiind unul excepțional, dar, dacă ne uităm mai cu 
atenție vom observa foarte multe lucruri urâte și greu de explicat. Tocmai de aceea această palmă simbolică primită de la 
”parteneri” noștri austrieci trebuie să fie o lecție pentru diplomația și politica europeană a României: dacă nu suntem buni să 
fim acceptați la masa bogaților, măcar să nu mai acceptăm să fim slugile care le pun pe tavă o țară întreagă, cu tot cu oameni și 
cu resurse.  

România trebuie să iasă, odată pentru totdeauna, din captivitatea bunăvoinței altora. Nu putem accepta la infinit ca alții 
să decidă pentru noi. Statul român nu este vasalul nimănui, ci un stat demn, egal celorlalte state ale Uniunii. Sunt voci care 
spun că după această lecție austriacă usturătoare, România ar trebui să se gândească serios la un plan B, la o alternativă la 
Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, soluția nu este însă RO-exitul! Nu poate fi și nici nu trebuie să fie! În aceste 
vremuri complicate, locul nostru este în interiorul cetății și nu în afara ei. Nu avem nicio alternativă, așa că nu ne rămâne decât 
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să ne ridicăm și să schimbăm ceea ce nu ne place, să devenim ceea ce nu am fost până acum. Și asta în mijlocul UE! Este 
provocarea care ne stă în față în următoarea decadă.  

Vă mulțumesc pentru atenție!        Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Opoziția Austriei ne-a spulberat așteptările, dar nu vom renunța să reacționăm 

Dragi colegi, 
Votul de blam, acordat accederii României în spațiul Schengen de către Austria, poate fi considerat și o formă de protest 

vienez față de parcursul Uniunii Europene și chiar împotriva valorilor ce completează drepturile egale ale statelor membre. 
Astfel de opinii radicale, care au confirmat și prin vot curentul de frondă țintit împotriva țării noastre și a Bulgariei, privind 
virtuala permeabilitate a granițelor UE în fața tendințelor invazive de sorginte africană sau siriană, nu pot fi viabile nici măcar 
parțial. România este pregătită de foarte mulți ani, din punct de vedere tehnic, ca să facă față unor presiuni migraționiste. A 
devenit deja un truism această remarcă, nu doar conform românilor, ci și a majorității partenerilor noștri comunitari, în special 
celor din familia politică social-democrată. 

Cert este că, dincolo de orice tip de retorică externă, incriminantă sau favorabilă mișcării politice tranșante a Vienei, 
democrația comunitară a fost atinsă printr-o formă de opoziție cu conotații limitative, deci negative. Altfel spus, putem vorbi 
lejer de o atitudine nondemocratică, transpusă într-un ambalaj democratic, cel al protestului, doar în baza unei justificări subțiri 
și false privind potențiala noastră incapacitate de a opri valurile de migranți proveniți din sud. Dar asta nu înseamnă că noi, toți 
românii, și, în special, clasa politică trebuie să ne lăsăm influențați de asemenea strategii manipulative și descurajante.  

Din contră! Având în vedere că am văzut noile modalități de joc politic din spatele acestei decizii injuste, trebuie să 
continuăm demersurile de aderare la spațiul Schengen într-un ritm și mai susținut decât până acum pentru atingerea, în cel mai 
scurt timp, a acestui deziderat național.  

Avem datoria să ne pregătim foarte minuțios toți pașii pe care îi va face România de acum încolo ca să atingem acest 
obiectiv major. Doar prin eforturi concertate ale întregii clase politice autohtone vom reuși să ne impunem, din nou, în fața 
tuturor statelor membre! Și nu prin schimbarea regulii privind unanimitatea voturilor, normă pe cât de discutată și înfierată, 
mai ales în ultimii ani, pe atât de respectată ad litteram de întreaga comunitate a statelor membre. Nu ne dorim să modificăm 
legile de funcționare ale Uniunii Europene pentru că nu acesta este interesul nostru național. În schimb, este vital să ne 
impunem drept un stat și mai frecventabil, deschis cooperării mult mai consecvente pe orice palier de activitate și care să facă 
și dovada că își permite să negocieze cu oricare altă țară membră nu doar în virtutea relațiilor diplomatice tradiționale, ci și în 
baza rolurilor deosebit de grele, importante și multiple pe care suntem obligați să le jucăm prin simpla noastră poziționare 
strategică. Mai concret, este nevoie ca și România să facă uz de dreptul său de a se opune tuturor deciziilor care nu ne sunt pe 
deplin favorabile. Nu este un îndemn la insurgență, ci doar o procedură pe cât de democratică, având în vedere scopul său 
nobil, pe atât de legitimă și adecvată noilor premise pe care le-au generat unii prin modul lor discreționar de a face politică în 
Uniune și de a decide soarta altora, mai ales când nu e cazul. 

Orice formă de încălcare a intereselor noastre naționale trebuie să se concretizeze prin exprimarea deschisă a 
dezacordului românesc în plan extern. Accentuarea tuturor modalităților de a face lobby reprezintă și ea un alt instrument de 
care România poate face uz. Și vă pot garanta că și acestea au eficacitate crescută. Le-am probat, alături de colegii mei de la 
PES activists, săptămâna trecută, în preziua votului și vă putem confirma că gestul nostru a cimentat și mai mult deciziile 
pozitive exprimate în favoarea integrării în spațiul Schengen. Mai mult, a și constituit o sursă de inspirație pentru colegii 
bulgari. Și nu numai. Tot o mare putere de a înclina balanța decizională o au și demersurile pe care noi, social-democrații, le 
realizăm, la nivel european, în cadrul familiei politice de care aparținem. La fel și participarea directă a liderului PSD la 
Bruxelles, zilele viitoare, când are loc ședința Consiliului European.   

Asta înseamnă să faci, cu adevărat, politică participativă pentru țara ta și pentru poporul tău! Toate aceste considerente, 
vă rog să le tratați ca pe niște sugestii pertinente, strategii de care am făcut uz, în calitatea mea de președinte al Comisiei pentru 
afaceri europene din această Cameră a Parlamentului, și care au dat întotdeauna rezultate bune. Și nu o spun doar eu, ci toți 
membrii delegațiilor străine cu care am interacționat în ultimii ani, atât ca oaspete cât și ca gazdă. Așadar, nu trasez nimănui 
niciun fel de sarcină, ci vă împărtășesc, dragi colegi, din experiența mea personală. Și cel mai probabil, mulți dintre 
dumneavoastră ați ajuns la aceleași concluzii în urma diverselor acțiuni politice pe care le-ați inițiat și derulat sau la care ați 
participat. Numai că prezentul ne solicită să le punem în practică, la modul cel mai pragmatic permis de normele de 
diplomație. PSD și PES activists au făcut-o deja în ultimii ani și nu doar pentru accederea în spațiul Schengen, ci și pentru o 
serie de obiective de țară care poate nu au beneficiat de prea multă vizibilitate în România, dar au fost cu adevărat în favoarea 
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noastră. Iar dacă trebuie să rememorez câteva dintre succesele social-democrate de pe plan european, voi menționa negocierile 
pentru diversele bugete destinate tuturor tipurilor de programe și subvenții, pentru majoritatea planurilor naționale strategice 
sau pentru exercițiile bugetare în scopul prelungirii perioadei de accesare a fondurilor europene.  

În concluzie, PSD a demonstrat mereu că poate schimba decizii cruciale în favoarea României, iar exemplul nostru ar 
trebui urmat și de celelalte partide pentru că s-a dovedit lucrativ!   

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Uniunea Europeană a aprobat un Program Operațional pentru Sănătate în valoare de 3,6 miliarde de euro 
 

Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi /Stimați români,  
Profit de oportunitatea prezentei declarații politice pentru a aduce în atenția opiniei publice adoptarea de către Comisia 

Europeană a Programului Operațional de Sănătate, al cărui buget va fi de aproximativ 3,6 miliarde de euro, destinat în 
premieră pentru finanțarea sistemului public de sănătate al României, finanțări substanțiale pentru prevenția medicală, dar și 
pentru activități de cercetare în domeniul oncologic. 

Iată că datorită efortului susținut al tuturor experților de la nivelul Ministerului Sănătății, sistemul sanitar din țara 
noastră primește o nouă șansă. O șansă nesperată atât pentru cadrele medicale, dar mai ales pentru români, care vor avea în 
sfârșit posibilitatea de a se diagnostica și trata la standarde europene.  

Finanțarea acestui Program este asigurată prin intermediul alocărilor bugetare din cadrul Fondului European de 
Dezvoltare Regională și din cadrul Fondului Social European. Totalul acestor bugetări însumează aproximativ 1,6 miliarde de 
euro, diferența de aproximativ 2 miliarde fiind acoperită printr-un împrumut pus la dispoziție de către Banca Europeană de 
Investiții.  

Este pentru prima dată când România beneficiază de un Program de finanțare destinat special sistemului sanitar. Acest 
fapt confirmă interesul ridicat și importanța pe care înțelege să o acorde Partidul Social Democrat unui domeniu care în trecut 
a fost vitregit de guvernările de dreapta care au închis peste 60 de spitale în trecut, din care doar o mică parte au mai putut fi 
operaționalizate ulterior.  

Cea mai importantă componentă a acestui Program este dedicată serviciilor de prevenție. Mai exact, peste 800.000 de 
beneficiari, printr-un buget de 370 de milioane de euro, vor putea să apeleze la serviciile de prevenţie medicală pentru 
detectarea timpurie a cancerului de col uterin, cancerului mamar, cancerului colorectal şi, în premieră, a altor două forme de 
cancer, respectiv pulmonar şi de prostată. 

În egală măsură privind importanța noilor prevederi, Programul Operațional de Sănătate institue posibilitatea ca peste 
50.000 de cadre din personalul medical din unitățile sanitare publice, să beneficieze de fonduri pentru pregătirea și 
perfecționarea competențelor medicale. Investițiile constante în perfecționarea resurselor umane constituie punctul central al 
întreg procesului de modernizare a sistemului sanitar românesc.  

Ca un scurt exemplu, cadrele medicale se vor putea perfecționa gratuit pentru a dobândi competențele necesare în 
vederea operării roboților medicali, pentru chirurgie intervenționistă sau orice alt tip de procedură modernă.  

De asemenea, Programul cuprinde și mult așteptatele investiții în spitale, pentru dotarea cu echipamente medicale de 
ultimă generație, precum și alocarea fondurilor necesare finalizării celor 3 spitale regionale din Cluj-Napoca, Craiova și Iași.  

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești rămâne unul dintre dezideratele actualei conduceri a Ministerului Sănătății, motiv 
pentru care, pe lângă cele 3 spitale regionale, ce vor beneficia de o finanțare de 1,2 miliarde de euro, Programul va finanța și 
modernizarea, reabilitarea, consolidarea, construcția de noi corpuri sau dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație a 
altor 7 spitale județene sau spitale județene de urgență. Bugetul asigurat pentru aceste modernizări se ridică la aproximativ 1,5 
miliarde de euro. În continuarea investițiilor, cu un buget de peste 400 de milioane de euro, alte 20 de spitale de la nivelul 
municipiilor sau orașelor vor beneficia de finanțare pentru a asigura accesibilitatea pacienţilor şi a oferi servicii medicale de 
calitate.  

O altă premieră pentru țara noastră, este reprezentată de existența unui buget alocat pentru componenta de oncologie şi 
pentru ceea ce înseamnă dotarea şi modernizarea celor trei centre oncologice pe care le avem în România, Institutul Oncologic 
din Bucureşti, cel din Iaşi şi cel din Cluj Napoca. 
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Investițiile în sănătate nu se vor opri aici, Programul având ca obiectiv dezvoltarea componentei de cercetare prin 
finanțarea a două proiecte de mare anvergură. Primul proiect prevede utilizarea ionilor de carbon pentru tratamentul oncologic 
al tumorilor prin utilizarea laserului de la Măgurele, printr-o alocare bugetară de 80 de milioane de euro, iar cel de-al doilea 
urmând să sprijine activitățile de cercetare în domeniul oncologic prin utilizarea protonilor în procesul de tratare a pacienților, 
printr-o alocare de 70 de milioane de euro.  

Deputat 
Florian Neaga 

*** 
 

Revoluția ne-a redat nu numai libertatea, ci și demnitatea 
 

Pentru români luna decembrie nu este doar luna sărbătorilor și a familiei, este și luna în care ne amintim cu profund 
respect de cei care, în urmă cu 33 de ani, și-au dat viața pentru libertate, pentru democrație, pentru o țară europeană, 
schimbând astfel istoria României.  

Revoluţia română din decembrie 1989 a înlocuit totalitarismul cu libertatea. Revolta românilor începută la Timişoara a 
cuprins ca o flacără toată ţara și a fost atât de puternică, încât a spulberat în câteva zile aproape patru decenii de dictatură 
comunistă.  

România împlinește 33 de ani de la Revoluție, ani în care a continuat să își scrie istoria în democrație și libertate. În 
1989 s-a produs un act fondator pentru ordinea democratică în care trăim astăzi. Eroii din Decembrie 1989 au aspirat la o 
Românie democratică, deplin atașată valorilor euro-atlantice, în care fiecare român este ascultat și protejat.  

Anii care au urmat despărţirii de ceauşism au fost ani de sacrificii, de schimbări economice dureroase, chiar de eşecuri.  
Revoluția din decembrie este momentul zero al noii Românii. Am plecat de acolo și am ajuns astăzi unde suntem, în 

NATO și o țară membră a Uniunii Europene. Am reuşit ceea ce ne-am propus ca obiectiv strategic, integrarea în UE şi în 
NATO, pentru că am reuşit să fim solidari în promovarea intereselor noastre şi am păstrat dialogul politic şi social.  

După 33 de ani de la sacrificiul eroilor care ne-au adus libertatea, merităm să fim tratați corect, cu respectul cuvenit 
oricărui alt stat european. Din păcate, am constat zilele acestea că cei 33 de ani de la revoluție nu au fost suficienți pentru a 
câștiga respectul întregii Europe. Interese economice, politice sau nu, refuzul Austriei privind aderarea în spațiul schengen este 
pentru români refuzul unei Europe care ne privește în continuare ca o țară de mâna a doua. 

Solidaritatea de care a dat dovadă România în ultimul an, gestionarea la graniță a crizei refugiaților, toată marfa din 
Ucraina care a tranzitat România și a adus costuri suplimentare transportatorilor și exportatorilor români, eforturile de a 
îndeplini condițiile impuse pentru a obține un drept ce ni se cuvine de 11 ani, nu a contat pentru Europa. 

Preţul şi sacrificiul cu care a fost câştigată libertatea poporului român nu trebuie uitate. Revoluția ne-a redat nu numai 
libertatea, ci și demnitatea. Libertatea, demnitatea și democraţia sunt lucruri pentru care merită să lupţi, indiferent de 
circumstanţe. 

Suntem datori, noi și toți cei ce ne vor urma, să onorăm amintirea eroilor martiri din întreaga țară, de ale căror nume se 
leagă astăzi libertatea noastră și să protejăm idealurile câștigate cu prețul sângelui! 

 
Deputat 

Florin Piper-Savu 
*** 

Decizia profund nedreaptă privind aderarea României la spațiul Schengen 
Domnule președinte de sedință, 
Stimați colegi, 
Aș dori să încep declarația politică de astăzi cu un mesaj către Cancelarul Austriei: 
PINOCCHIO Karl Nehammer, alegerile nu se câștigă cu minciuni! Ați mințit despre România și poporul meu, vă mințiți 

și propriul popor!  
O majoritate covârșitoare a statelor membre ale Uniunii Europene a spus pe 8 decembrie că România merită în 

Schengen! Le mulțumesc acestor state, dar și europarlamentarilor români (PSD, PNL) care au luptat până în ultima clipă ca 
România să fie primită în spațiul Schengen. Trebuie să folosim această susținere enormă pe care a primit-o România, în special 
din partea familiei social-democrate europene, pentru a continua demersurile de aderare. Avem o șansă pe 15 decembrie, la 
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Consiliul European. România trebuie să se lupte atunci pentru a cere organizarea unui Consiliu JAI extraordinar pentru 
reluarea votului privind aderarea noastră la Schengen. 

Din păcate, în afara votului de conjunctură al Olandei, guvernul de dreapta din Austria a ales să fie pe contrasens cu 
Uniunea Europeană. Timpul va demonstra că atât cancelarul, cât și ministrul de Interne din Austria, adevărații supuși ai Rusiei, 
vor ajunge spre groapa de gunoi a scenei politice. Minciunile lui Pinocchio Nehammer vor fi taxate de propriul popor. 

Deși am primit sute de mii de refugiați ucraineni, tot noi am fost cei taxați! Ar trebui, de acum, la rândul nostru, să luăm 
atitudine. Lemnul, hidrocarburile și bancile reprezintă afaceri bune pentru austrieci in România...până când? Să nu mai 
alimentăm de la companii austriece, să mergem la schi în România (Poiana Brașov, Sinaia; Predeal) sau Bulgaria (Bansko), 
Italia, Franța, Germania! Și înainte de această situație, PSD a susținut principiul „Cumpără românește!”. Cu atât mai mult 
acum, toți românii trebuie să achiziționeze produse românești. 

Arătăm respect Austriei și poporului austriac, dar vrem, la rândul nostru, să fim respectați! Ne-am săturat să fim o țară 
de mâna a doua, căreia să i se aplice mereu dublul standard! România este un membru responsabil al Uniunii Europene și 
poate asigura securitatea și dezvoltarea acesteia. Românii merită în Schengen! 

 

Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
Nu renunțăm, nu ne dăm bătuți! 

 

Vetoul Austriei din Consiliul Justiție și Afaceri Interne împotriva României este revoltător și, în același timp, o 
dezamăgire cruntă pentru noi, românii. El expune dincolo de orice îndoială existența unor standarde duble de politică în ceea 
ce privește statele membre ale Uniunii Europene.  

Vorbim mult despre valori comune europene, despre egalitate și democrație, dar realitatea a arătat clar că valorile 
acestea sunt valabile doar pentru cei aleși.  Deşi în discursurile oficiale se afirmă mereu contrariul, există de fapt țări de 
mâna a doua între membri Uniunii Europene şi, din păcate, România se numără printre acestea. 

Să acuzi România fără niciun motiv pertinent pentru fluxurile de migranți care vin spre Austria este rea credință, iar 
oficialii de la Viena au dovedit lacune mari în ceea ce ar trebui să constituie o cunoaştere obiectivă şi cât mai completă a 
realităţii.  

Cine acuză România și Bulgaria pentru fluxul de imigranți de pe ruta balcanică, aşa cum a făcut Austria, ignoră cu 
bună-ştiinţă faptul că cea mai importantă poartă de intrare este în altă parte şi în altă ţară, ce este de mult timp admisă în zona 
Schengen.  

Cu adevărat gravă este constatarea că faptele nu joacă nici un rol în decizia austriacă în privința României. România este 
țara est-europeană care a reușit cele mai consistente reforme din ultimii 30 de ani, mereu implicată în democratizare, 
combaterea corupției și apărarea independenței justiției. 

Poate este momentul acum să ne amintim şi ce concesii a făcut România Austriei în urmă cu 18 ani. La vremea 
respectivă, pentru a obţine statutul de “economie de piaţă funcţională” şi a fi acceptată în Uniunea Europeană, România a 
trebuit să privatizeze băncile, Petrom şi distribuţiile de energie. 

Şi cerinţele au fost îndeplinite. Banca austriacă Erste a preluat cea mai mare bancă a României - BCR. Cu o cotă de 
piaţă de 13,9%, Erste - BCR este şi acum a doua bancă din România.  

Tot în urmă cu 18 ani, OMV a preluat Petrom, dar nu şi datoria pe care aceasta o avea la bugetul de stat în valoare de 
250 milioane de dolari. Petrom asigura la privatizare jumătate din producţia naţională de gaze naturale şi întreaga extracţie de 
petrol, iar OMV a preluat totul, inclusiv resursele. Sau ca să citez un fost politician: “Cine controlează Petrom controlează 
economia, controlează şi politica”. Nici acum nu îmi este clar dacă afirmaţia a fost un avertisment sau o premoniţie. Dar 
scopul a fost atins atunci şi România a devenit membră a Uniunii Europene. 

Din această perspectivă, vetoul Austriei împotriva României este expresia unui cinism sfidător garnisit de o vagă 
nostalgie imperială. 

Ce are România de făcut în această situaţie? În primul rând să nu renunţe la ceea ce şi-a propus. 
Suntem revoltați, dar nu renunțăm la luptă. Avem datoria să ne gândim ce va face România de acum încolo pentru a-și 

atinge obiectivul “Schengen”. 
Trebuie să folosim această susținere enormă pe care a primit-o România, în special din partea familiei social-democrată 

europeană, pentru a continua demersurile de aderare. 
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Avem o șansă acum pe 15 decembrie, la Consiliul European. România trebuie să se lupte în Consiliu de pe 15 
decembrie, pentru a cere organizarea unui Consiliu JAI extraordinar. România trebuie să ceară Consiliului această întrunire 
extraordinară a JAI pentru reluarea votului privind aderarea noastră la Schengen. 

O altă șansă va fi anul viitor când va avea loc o întrunirea Consiliului JAI. Trebuie să ne pregătim de pe acum pentru 
aceste momente. Vom continua să ne întâlnim cu prietenii noștri social-democrați cărora le mulțumim încă o dată pentru 
sprijinirea României. 

Şi în final, ca să respectăm adevărul în integralitatea lui, poate că şi Uniunea Europeană ar cam trebui să pună capăt 
obiceiului de a arăta către ţările din Est și a da vina pe ele pentru a acoperi crizele statului de drept din Vestul Uniunii 
Europene. 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
Declarație politică 

Stimați parlamentari, 
Odată cu intrarea PSD la guvernare s-a dat dovadă de responsabilitate și reechilibrare în ceea ce privește finanțele 

României. Acestea sunt coordonatele definitorii ale gestionării bugetului național al țării, cu un ministru PSD la Finanțe. După 
12 luni de guvernare încep să se vadă rezultate bune, fapt absolut de remarcat, dat fiind severitatea contextului general, 
economic și geopolitic. 

Cea mai importantă realizare o reprezintă creșterea investițiilor, care sunt cu peste 20% mai mari față de anul trecut, în 
jur de 6 miliarde de euro până la final de an. Cea mai mare parte a acestor investiții sunt realizate de Ministerul 
Transporturilor. 

Totodată se remarcă o creștere cu peste 500% a finanțării europene nerambursabile, comparativ cu anul trecut. 
În același timp, e important de precizat că avem o creștere a veniturilor decât a cheltuielilor +22,7% versus 19,4%, ceea 

ce a determinat și un deficit bugetar mai mic decât cel prognozat de -3,37%. 
Așadar, finanțele publice ale țării s-au reechilibrat în 2022, chiar dacă s-au făcut mari eforturi și există o presiune 

puternică generată de necesitatea asigurării protecției sociale, a creșterii veniturilor diverselor categorii de populație și a 
menținerii competitivității economiei. Nu trebuie uitat că subvențiile au crescut cu 125%. 

În ceea ce privește anul 2023, PSD a propus un buget național al refacerii echilibrelor financiar-fiscale și al consolidării, 
bazat pe investiții consistente dar și pe programe de susținere a populației și de sprijinire a economiei. Este un buget construit 
pe proiecte, menit să asigure o cheltuire cât mai riguroasă a banilor publici. Datele esențiale ale bugetului național pentru 2023, 
arată că vom avea un Produs Intern Brut în valoare de 1552,1 miliarde de lei, o creștere reală cu 2,8% față de 2022, un deficit 
bugetar de 4,4% din PIB, în scădere de la 5,74% în 2022, o inflație de  8% la finalul anului 2023, în scădere de la 15,2% în 
2022, un deficit comercial de 8,5% din PIB, în scădere de la 8,8%, în 2022.  

În ceea ce privește veniturile populației în 2023 vorbim de salariul mediu net/lunar în cuantum de 4235 de lei, față de 
3801 lei, în 2022, cu un număr mediu de salariați de 5,252 milioane, mai mare cu 77.000 față de 2022 și cu o rată a șomajului 
de 2,7%, în scădere față de 2,9% în 2022. 

Investițiile râmân cheia dezvoltării pentru anul viitor. Vor fi alocați 110 miliarde de lei, echivalentul a 7,2 din PIB, în 
creștere cu 20 de miliarde de lei  față de 2022.  

În același timp sunt prevăzute 233 de programe bugetare, 221 finanțate din bugetul de stat, 6 prin bugetul Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate și 6 prin Bugetul de asigurări sociale de stat. Cel mai consistent este cel bazat pe 
„Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale” care are o finanțare de 111,5 miliarde de lei lei, 
aproximativ 22,5 miliarde de euro, Apărarea Națională are un buget de 35,3 miliarde de lei, peste 7 miliarde de euro. 

Multe ministere primesc mai mulți bani față de anul în curs. Cea mai importantă creștere cu 600% este la ministerul 
Familiei, urmare a extinderii la nivel național, pe durata unui an întreg, a programelor și proiectelor sale, Ministerul Apărării 
cu 50% credite bugetare pentru că efectiv, în 2023, se acordă pentru prima dată 2,5% din PIB pentru apărare, decizia asumată 
politic dat fiind contextul actual, Ministerul Transporturilor, plus 17%, Ministerul Finanțelor, plus 63%, Ministerul Economiei, 
plus 139% pentru inițierea și susținerea investițiilor și schemelor de sprijin, Ministerul Agriculturii, plus 7% și Ministerul 
Culturii, plus 20%. 

Caracteristica definitorie, așa cum am subliniat rămâne anvergura investițiilor, de aproximativ 22 de miliarde de euro în 
2023, în creștere consistentă, cu un plus de 4 miliarde de euro și față de nivelul ridicat din acest an. 
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Încredere, realism, responsabilitate! Acestea sunt caracteristici definitorii ale construcției bugetare pe 2023, care 
direcționează resurse majore pentru susținerea investițiilor, a populației vulnerabile în fața crizelor actuale și pentru 
consolidarea economiei. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

Parlamentul susține consolidarea egalității de șanse în România 
 

Reunite într-o ședință comună de plen, Senatul și Camera Deputaților au adoptat, cu 235 de voturi pentru, 24 împotrivă 
și cinci abțineri, Declarația Parlamentului privind consolidarea egalității de șanse în România. Documentul, agreat de marea 
majoritate a partidelor politice parlamentare, prezintă un set de măsuri care au ca scop realizarea acestui deziderat, însușit în 
mod instituțional de forul legislativ al țării. 

Astfel, Parlamentul României declară că încurajează participarea deplină și egală a tuturor femeilor din România și 
demersurile care să dezvolte, finanțeze și implementeze programe, inițiative și politici publice relevante. De asemenea, 
recunoaște necesitatea implementării și aplicării unui cadru legislativ care să elimine inegalitățile nedrepte și să promoveze 
accesul egal la mandatele de reprezentare politică sau Ia responsabiIitățile profesionale și pozițiile de conducere. 

Declarația sprijină eliminarea tuturor formelor de inegalitate de gen precum: violența împotriva femeilor și fetelor, 
casătoria timpurie și forțată, nerespectarea drepturilor reproductive, lipsa de echitate la angajare, diferențele salariale între 
femei și bărbați, participarea inegală la luarea deciziilor private și publice. 

Totodată, Parlamentul României salută modificări și inițiative orientate pe stabilirea unei cote de reprezentare de gen pe 
listele de candidați pentru alegerile locale, parlamentare și europarlamentare. 

Declarația consideră oportună intensificarea demersurilor pentru a asigura o paritate reală pentru pozițiile eligibile și 
pentru a crește reprezentarea femeilor la nivel local, național și european. 

Forul legislativ al țării îndeamnă toți actorii politici și instituționali să contribuie la participarea semnificativă a femeilor 
în toate domeniile de activitate și la toate nivelurile de decizie, să susțină eliminarea inegalității, discriminării de gen și 
combaterea prejudecăților și stereotipurilor de gen și să depună eforturi pentru a lucra împreună în echipă. 

În finalul documentului, Parlamentul susține dialogul inter-instituțional privind educația sensibiIă la gen, care să 
promoveze incluziunea și echitatea. 

Această Declarație recunoaște în mod semnificativ importanța egalității de șanse ca un drept fundamental și ca unul 
dintre principiile de bază pe care se clădește o societate durabilă, rezilientă, deschisă, pașnică, prosperă, incluzivă și 
competitivă.  

Sunt încredințată că, în urma elaborării acestui document cu valoare nu doar de simbol, vom conștientiza cu 
profunzimea necesară, importanța combaterii oricărei forme de discriminare directe sau indirecte la adresa femeilor, inclusiv 
aplicarea unor măsuri adecvate pentru a capacita femeile la realul potențial de dezvoltare și participare în viața economică, 
socială, politică, culturală și civică a României.  

Sunt convinsă că, în viitorul apropiat, societatea românească își va putea valorifica pe deplin potențialul, prin 
recunoașterea diversității de care dispunem, iar egalitatea de șanse între femei și bărbați va determina un plus semnificativ de 
productivitate și competitivitate, condiții absolut necesare pentru dezvoltarea generală a țării și progresul tuturor românilor. 

 

Deputat 
Elena Stoica 

*** 
Revoluția din decembrie 1989 

 

Aveam 20 de ani în anul revoluției și Dumnezeu a vrut să fiu aici la 33 de ani de la momentul când oameni cu etnii 
diferite, studii diferite, din regiuni diferite ale României și-au învins frica, s-au unit și au format un singur glas care exprima 
dorința de e ieși de sub regimul comunist.  

Cele doua etape ale regimului comunist din perioada ceaușistă, una caracterizată prin liberalizare și construcție orientată 
spre dezvoltare, cealaltă prin opreliști, îngrădiri de drepturi cetățenești, îndoctrinare, dictatură - într-un cuvânt, sunt adânc 
întipărite în memoria colectivă a poporului român.  
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Mulți dintre noi știm pentru ce a fost revoluția română, știm cum a fost și știm că, de fiecare dată de-a lungul istoriei, 
toate momentele critice, crizele și tot ce acționa împotriva noastră ne-au unit într-o singură dorință, cea a democrației.  

Din 1989 până în prezent, s-au făcut pași înainte, uneori s-a stagnat sau chiar s-a simțit un regres. Construcția 
democrației în România pe fundația anilor de comunism nu a fost ușoară. Fiecare dintre noi am contribuit la România de astăzi 
cum am știut sau am putut mai bine. Cert este că niciodată nu este suficient ceea ce facem și vremurile dificile la nivel național 
și global sunt un semn că este momentul să ne reevaluăm faptele, obiectivele și dorințele. Noi, românii, mereu ne-am remarcat 
prin curaj și puterea de a ne uni când totul părea că se îndreaptă spre direcția greșită.  

Să privim înapoi, spre Revoluția din 1989 care punea capăt unei dictaturi odioase și să privim spre viitor. Să ne 
reamintim durerea copiilor care și-au pierdut părinții, durerea răniților, frica din spatele speranței. Să ne amintim ce am trăit 
pentru a nu uita ce vrem. Istoria ne ajută să înțelegem trecutul și este pilonul de sprijin pentru prezent.  

Voința democratică, alegerile libere, dreptul liber de exprimare al opțiunii, obținute cu multe lacrimi de durere, ne-au 
adus pe noi aici, în Parlament, fapt care ne obligă moral, în primul rând, să punem România mai presus de orice.  

Suntem diferiți, da! Dar avem un țel, care ne ține uniți: România! În 1989, când glasurile tuturor strigau „Jos 
comunismul!", inima României a început să bată cu putere în pieptul fiecărui cetățean al ei. Să nu permitem nimănui să o 
oprească! 

Am aplaudat forța românilor care au participat la revoluție, am plâns la aflarea dramelor trăite în acele zile, am sperat și 
am asistat la nașterea democrației.  

Le sunt recunoscători revoluționarilor, pentru curajul, jertfa și sacrificiul lor.  
Ne rugăm pentru odihna lor veșnică și, totodată, în memoria lor, suntem datori să contribuim la protejarea României și 

punerea intereselor țării noastre mai presus de orice. Să încurajăm industria românească, să susținem afacerile românești, să 
susținem satul românesc și agricultura, să cumpărăm produse românești. Să le spunem tuturor, și celor care au uitat sau au 
îndoieli, că România are o identitate, cultură, valori, tradiții, are un port popular.  

Respectul, admirația și recunoștința față de eroii revoluției din 1989 le putem manifesta zilnic prin fapte pentru țara 
noastră!  

Avem datoria să revenim la crezul pentru care românii au luptat la Revoluția din 1989 și să transmitem adevărul istoric 
generațiilor viitoare.   

Cinste eroilor Revoluției din decembrie 1989! 
Dumnezeu să ocrotească România!       Deputat 

Ilie Toma 
*** 

 
Legea Bugetului de Stat pentru anul 2023 este legea oamenilor și trebuie tratată  

de către toți parlamentarii cu respectul și responsabilitatea cuvenite! 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Ne aflăm într-unul dintre cele mai importante momente ale activității noastre parlamentare anuale și cred că acest 

moment trebuie tratat cu importanța, seriozitatea și implicarea cuvenite, lăsând deoparte manifestările al căror singur scop este 
acela de a face show și a încerca să atragă capital de imagine personală și de grup complet nefundamentate pe realitate. 

Proiectul de lege a bugetului de stat pentru anul 2023 este un proiect definitoriu și, evident, este perfectibil. Însă, dincolo 
de acest caracter, pot și putem spune, dovedit și argumentat prin cifre și date, că, pentru anul următor, avem un buget de stat 
sustenabil, structurat corect și care ține cont atât de prioritățile de dezvoltare ale domeniilor și sectoarelor de activitate 
României, cât și de măsurile ce trebuie luate și implementate pentru fiecare categorie socială, respectând principiul solidarității 
și al echității sociale. 

Pentru că, doamnelor și domnilor, stimați colegi, construirea și aplicarea bugetului de stat înseamnă date și acțiuni 
concrete, care să reflecte realitățile sociale și economice, să reprezinte interesele cetățenilor și să le îndeplinească nevoile, 
nicidecum declarații fanteziste sau demagogice, pretenții absurde și lupte doar de dragul de a poza în opozant și critic 
atotștiutor. 

De aceea, în aceste momente vă invit să participăm constructiv și să tratăm acest proiect de lege cu respect și seriozitate. 
Pentru că el reprezintă și trebuie să reprezinte fiecare român. Fiecare cifră pe care o cuprinde, fiecare alocare, fiecare măsură și 
proiect curpinse în el aparțin și sunt destinate românilor și României, iar responsabilitatea care ne revine este una uriașă. 
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Prin proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023, oferim astăzi tuturor cetățenilor României încrederea și 
certitudinea normalității prin măsuri ce sunt destinate să le acopere nevoile. Oferim și asigurăm șansa la dezvoltare pentru 
comunele și orașele României, pentru pensionari, pentru persoanele vulnerabile, pentru tineri și copii, angajați și angajatori, 
pentru transporturi, infrastructură, educație, sănătate, cercetare, pentru independența economică, pentru agricultură. 

Și depinde acum de noi să ne respectăm angajamentul pe care ni l-am asumat. Acela de a reprezenta corect și 
responsabil pe fiecare român. Iar aceasta se traduce prin a trata acest proiect la adevărata valoare și, prin adoptare, de a-i 
asigura implementarea. 

Așadar, să respectăm toate acestea!  Să ne respectăm rolul și, mai ales, să respectăm românii și România! 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Declarație politică 

 
Arătam în precedenta declarație politică că Austria șantajează România cu votul de la JAI, iar povestea imigranților este 

un pseudomotiv, realitatea este alta și are mai multe valențe. 
Astăzi vreau sa vorbesc despre interesele investitorilor austrieci în România din domeniul petrolului și gazelor. 
Surse politice susțin că reprezentanții OMV cer statului român modificarea legii offshore astfel încât statul să mențină 

redevențele cât mai scăzute pentru gazul pe care îl vor exploata, în special fiind vorba despre Neptun Deep, cel mai mare 
depozit natural de hidrocarburi din Marea Neagră, cu o estimare de până la 84 de miliarde de metri cubi, care nu a ajuns încă în 
faza de exploatare și care va fii exploatat de OMV în calitate de concern majoritar în parteneriat cu Romgaz. 

O altă ,,cerință” a austriecilor este tot referitoare la petrolul și gazele din Marea Neagră și constă în renunțarea la dreptul 
de preemțiune. Acest lucru înseamnă că OMV nu va mai fi nevoit să oferteze mai întâi statul român pentru gazele exploatate și 
vom ajunge să le cumpărăm de la străini la prețuri duble, triple sau poate chiar înzecite. 

România este unul dintre cei mai vechi producători de petrol și gaze din lume, cu zăcăminte în curs de exploatare sau 
neexploatate încă care pot asigura dezvoltarea și sustenabilitatea țării noastre și care pot consolida poziția strategică a 
României. Reafirmarea poziției strategice a României în calitate de producător de gaze îi îngrijorează pe austrieci, nicidecum 
povestea inventată a imigranților ilegali care din cifrele oferite de statisticile oficiale nu are bază factuală. 

 
  Deputat 

Daniel Tudorache 
*** 

Buget record pentru investiții și pentru programele de protecție socială 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,  
Profit de oportunitatea declarației politice de astăzi pentru a aduce în atenția opiniei publice câteva considerente asupra 

proiectului de lege al bugetului național pentru anul 2023. Construcția acestui buget conturează pe deplin viziunea Partidului 
Social Democrat și acoperă fiecare condiționalitate pentru care PSD a decis să adere la coaliția de guvernare.  

De asemenea, este primul buget național construit pe programe. Resursele se alocă funcțional, pentru destinații și 
programe precise, astfel încât să se monitorizeze clar cheltuielile, modul în care se derulează și implementează proiectul sau 
programul respectiv, precum și impactul în economie. Vorbim despre un buget sustenabil care alocă o finanțare record pentru 
investiții cu o alocare de peste 7% din PIB, mai mare cu 26% față de anul precedent.  

Din punct de vedere social, Partidul Social Democrat și-a impus viziunea, rezultatul fiind o alocare substanțială pentru 
programele destinate susținerii familiilor, a scăderii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, 
creșterea salariilor, pensiilor, alocațiilor și indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități, precum și dezvoltarea și creșterea 
sustenabilității sistemului de asigurară sociale, cu o alocare totală de peste 111 miliarde de lei.  

Din punct de vedere economic, acest buget pune accent pe reducerea decalajelor economice dintre regiuni, susținerea 
industriei și a companiilor care produc în România, și creșterea competitivității produselor noastre industriale, ceea ce pentru 
PSD reprezintă un domeniu strategic.  

Au fost dezvoltate de asemenea programe naționale de sănătate curativă, în cuantum de aproximativ 8 miliarde de lei, 
urmărindu-se îndeaproape și demararea construcției celor 3 spitale regionale deja contractate, Cluj-Napoca, Iași și Craiova.  
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În domeniul agriculturii, Partidul Social Democrat a propus dezvoltarea unui sistem integrat de susținere a agriculturii, a 
fermierilor români și a domeniilor conexe, cu o valoare de peste 22 de miliarde de lei, în timp ce în domeniul transporturilor s-
a pus accent pe dezvoltarea rapidă a infrastructurii rutiere, acolo unde alocarea bugetară este de peste 11 miliarde, iar pentru 
dezvoltarea rețelei feroviare s-au alocat fonduri în cuantum de 5 miliarde.  

Partidul Social Democrat rămâne un puternic susținător al românilor, un partener în elaborarea soluțiilor care să vină în 
întâmpinarea crizelor suprapuse cu care se confruntă societatea, adoptând măsuri punctuale și rapide care să ofere un sprijin 
adecvat fiecărui cetățean în parte. 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
Democratizarea accesului la cultură trebuie să devină o prioritate! 

 
Un studiu realizat în Marea Britanie arată că proporția muzicienilor, scriitorilor și a artiștilor ce provin din familii din 

rândul clasei muncitoare - gulerele albastre - s-a înjumătățit față de anii ‘70. Din analiza realizată de Oficiul Național de 
Statistică rezultă că 16,3% dintre muncitorii sectorului cultural născuți între 1953 și 1962 aveau asemenea origini, iar acest 
procent a scăzut la 7,9% în cazul celor născuți spre sfârșitul anilor ’90, începutul anilor 2000. O altă descoperire a studiului 
este că cei născuți în familii de profesioniști - gulere albe - erau de 4 ori mai predispuși la a avea o carieră în sectorul creativ 
decât cei cu părinți muncitori.  

Chiar dacă studiul a fost realizat în Marea Britanie, concluziile sale pot fi aplicate și României. Potrivit Institutului 
Național de Cercetare și Formare Culturală, în ceea ce privește tendințele de consum cultural, cele din România sunt foarte 
similare celor din Marea Britanie sau chiar Noua Zeelandă. Iar în România, consumul cultural este și de trei ori mai mic pe 
anumiți indicatori în cazul celor cu venituri scăzute, comparativ cu cei cu venituri ridicate. Spre exemplu, datele INCFC arată 
că numai 9% dintre cei ce provind din familii cu un venit de 1580 de lei, adică un sfert dintre cei intervievați, intenționează să 
viziteze un muzeu, comparativ cu 27%, procentul celor din gospodării cu venituri de 5000 de lei. De asemenea, 6% dintre cei 
din categoria cu cele mai mici venituri s-ar duce la teatru, versus 18% dintre cei din categorii superioare de venit. Aceste date 
ar trebui să provoace o maximă îngrijorare celor care sunt preocupați de viitorul societății românești, deoarece ele ne arată că 
activitățile culturale încep să fie accesibile numai celor cu venituri superioare. Acest lucru este greșit și ar trebui combătută 
chiar și numai percepția sa! Cultura nu trebuie să devină apanajul elitelor, ea trebuie să fie liantul social, temelia oricărei 
națiuni. 

Democratizarea accesului la cultură, promovarea de politici publice care să facă actul cultural cât mai accesibil, 
indiferent de venituri, trebuie să devină o prioritate guvernamentală. Nu ne putem permite să devenim o națiune aculturală. 
Avem o moștenire culturală bogată, însă trebuie să îi asigurăm și un viitor! 

 
Deputat 

Ioan Vulpescu 
*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Creșterea numărului controalelor pentru prevenirea importului de deșeuri 
Domnule ministru,  
Importul legal sau ilegal de deșeuri este una dintre afacerile cele mai profitabile din România. Între 10.000 și 100.000 de 

euro valorează un container cu deșeuri adus la noi, după estimările Gărzii de Mediu, dar și ale organizațiilor non-
guvernamentale din domeniul protecției mediului. Potrivit Garzii de Mediu, în 2021 au fost descoperite aproape 140 de 
containere de gunoi care ar fi putut pune orice ecosistem în pericol. Din datele Ministerului Mediului reiese că în perioada 
2015-2020 au fost oprite la frontiere aproape 150 de containere ilegale cu deșeuri.  

Având în vedere amplificarea activității de import a deșeurilor în România, vă rog să-mi precizați dacă veți dispune 
sporirea controalelor pentru prevenirea acestor situații dezastruoase, dar și câte tone de gunoi au fost aduse legal în țară, în 
2021 și în acest an, și câte tone au fost oprite la vamă pentru că nu îndeplineau condițiile legii.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,         Deputat 

Adrian Alda 
*** 

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

Precizări privind folosirea cardurilor distribuite prin programul ”Sprijin pentru România” 
Domnule ministru, 
Programul ”Sprijin pentru România” este de mare ajutor pentru familiile cu venituri mici, pe care le-au afectat cel mai 

acut criza economică și energetică. Însă, distribuirea cardurilor, pe care sunt încărcate aceste ajutoare, s-a realizat după o 
repartizare zonală, cele trei firme emitente având alocate anumite județe. De asemenea, în listele cu comercianții afiliați, 
publicate de minister, aceștia sunt grupați tot în funcție de societățile emitente ale cardurilor. Iar de aici a rezultat dilema 
multor români, despre care am fost și eu chestionat în cadrul audiențelor săptămânale de la cabinetul parlamentar, privind 
valabilitatea acestor carduri pe întreg teritoriul României sau exclusiv la comercianții din județele repartizate unui emitent. Pe 
lângă această chestiune, vă rog să-mi precizați ce trebuie să facă un beneficiar al acestui card, care șia schimbat definitiv 
domiciliul după emiterea lui, într-un județ arondat altei firme.   

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu stimă,      Adrian Alda 

*** 
Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Eșecul Schengen din 8 decembrie 2022 
Stimate domnule ministru,  
În baza art. 112 alin. (1) din Constituția României, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
• Care au fost rațiunile pentru care responsabilii cu politica externă a țării au mandatat reprezentanții României de la 

reuniunea din 8 decembrie a Consiliului Justiției și Afaceri Interne să forțeze includerea pe ordinea de zi a votului pentru 
admiterea țării noastre în Schengen, în pofida faptului că reprezentanții Austriei își exprimaseră anterior, în repetate rânduri, 
poziția categorică de a respinge candidatura României și Bulgariei?  

• Au existat în cadrul discuțiilor premergătoare acestei reuniuni sau chiar în cursul desfășurării ei o propunere din partea 
Austriei pentru amânarea votului cu posibilitatea admiterii țării noastre în Schengen la o dată ulterioară? 

• Dacă da, pe ce v-ați bazat când ați refuzat această propunere și ați forțat exprimarea votului în data de 8 decembrie 
2022? 

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 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 36 - 2022  
Săptămâna 12 – 16 decembrie 2022  

 

 

50 
 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Situația pregătirii copiilor și tinerilor supradotați și a bazei materiale dedicate elevilor  
capabili de performanță înaltă 

Stimată doamnă ministru,   
Având în vedere că Ministerul Educației a decis ca în acest an să facă pe 12 decembrie premierea olimpicilor 

internaționali și nu a așteptat așa cum proceda de fiecare dată, să se întoarcă și elevii medaliați de la Olimpiada Internațională 
de Științe pentru juniori, care a avut loc la Bogota, Columbia în perioada 02-12 decembrie, dar și faptul că aceștia nu 
beneficiază de o bază materială de pregătire dedicată, ci doar prin eforturile familiei și profesorilor reușesc să aibă acces în 
instituții care au laboratoare specializate, vă rog să-mi comunicați care este situația centrelor de excelență și a capabilităților de 
care au nevoie acești tineri pentru pregătire.   

Totodată, vă rog să-mi spuneți în ce măsură profesorii și elevii olimpicii români participanți și laureaţi la olimpiade și 
concursuri internaţionale beneficiază de suportul concret al Ministerului Educației pentru atingerea performanțelor înalte pe 
care le obțin, ca urmare a faptului că prin ordin de ministru, au fost înființate centre de excelență în fiecare județ și în 
municipiul București, dar în continuare, aceștia nu au acces la instituții și laboratoare dotate unde să poată face cercetare, 
inovare și pregătire adecvată, fiecare în domeniul în care s-a specializat.   

Acești copii sunt viitorul nostru, al cercetării și inovării din țara noastră, al speranței și al fundației pe care trebuie să se 
clădească sistemul românesc de educație. Din păcate, Ministerul Educației nu se ocupă suficient de nevoile reale ale acestor 
copiii deosebiți, ale profesorilor care îi pregătesc și ale părinților care fac eforturi deosebite pentru a le fi alături și a-i trimite la 
aceste competiții, de unde se întorc cu medalii pentru România.   

Consider că ministerul pe care îl conduceți ar putea urma exemplul altor state europene, care alocă fonduri și se 
interesează de baza de pregătire pentru copiii și elevii care au aptitudini și care pot astfel să devină campioni internaționali.   

Vă rog, totodată, să-mi comunicați măsurile pe care le-ați implementat în acest domeniu de când ați preluat conducerea 
Ministerului Educației și ce soluții aveți în vedere astfel încât acești copii deosebiți pe care îi avem în fiecare județ să fie 
sprijiniți pentru a reuși să-și îndeplinească visurile și să ajungă să facă performanță în domeniile în care s-au pregătit și au 
dovedit că sunt cei mai buni.   

Pe această cale, fac un apel către dumneavoastră să implementați o strategie și măsuri care să se aplice an de an, astfel 
încât toți copiii și tinerii să aibă condiții de pregătire permanentă, nu doar atunci când obțin medalii, să le oferiți baze și 
laboratoare de studiu și de antrenament, să vă ocupați de pregătirea și dezvoltarea lor.  

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

Alexandra Huțu 
*** 

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

Alocarea de fonduri financiare pentru susținerea Uzinei de Agent Termic și Alimentare  
cu Apă Motru - unicul furnizor de agent termic centralizat din municipiul respectiv 

 

Stimate domnule ministru,  
În municipiul Motru din județul Gorj, furnizarea agentului termic și a apei calde sunt realizate de către Uzina de Agent 

Termic și Alimentare cu Apă din localitate, aceasta fiind unicul furnizor de servicii publice de agent termic. În lipsa fondurilor 
necesare acoperirii cheltuielilor cu producerea energiei termice, populația riscă să rămână fără apă caldă și mai ales fără 
căldură, iar dacă luăm în calcul și creșterea prețurilor pentru toate tipurile de energie, inclusiv cea termică, aceasta fiind 
cauzată și de creșterea prețurilor la păcură, cărbune, piese de schimb și utilități necesare procesului tehnologic, lipsirea celor 
câteva zeci de mii de locuitori dintr-un municipiu al României, de căldură pe timp de iarnă, ar avea efecte negative cu impact 
major, mai ales în plan social!  

În municipiul Motru sunt circa 4300 apartamente, precum și un număr important de instituții și persoane juridice 
racordate la sistemul centralizat de încălzire asigurat de către U.A.T.A.A. Motru S.A.. Din rândul instituțiilor publice 
enumerăm: școlile de pe raza localității, liceele din municipiul indicat, Primăria, Spitalul Municipal Motru, Judecătoria, 
Parchetul de pe lângă Judecătorie, Poliția locală, Casa de Cultură, Poliția municipiului Motru, Serviciul Impozite și Taxe 
Locale.  
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Pentru funcționarea în bune condiții a furnizorului de agent termic conform bugetului, normei de fundamentare și 
situațiilor contabile, precum și solicitărilor Primăriei Motru trimise către autoritățile publice guvernamentale, ar fi necesară 
alocarea sumei de 21.896 mii lei, din la fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului către Municipiul Motru (județul Gorj).   

Consiliul Local Motru este singurul acționar al furnizorului de agent termic indicat mai sus, iar pentru a se asigura 
confortul termic necesar populației și în această iarnă, precum și funcționarea administrației publice locale, având în vedere 
eforturile susținute ale acesteia pe tot parcursul anului pentru a menține funcționale toate serviciile publice, justificarea 
cheltuielilor este următoarea:   

- drepturi salariale ale personalului din administrația publică - funcționari publici și contractual - 1966 mii lei;   
- plata facturilor la utilități - apă, canal, energie electrică, energie termică - 350 mii lei;   
- prestări diverse servicii - administrarea domeniului public, gestionarea câinilor fără stăpâni, iluminat public, întreținere 

zone verzi, salubrizare - 965 mii lei;  
- plata pierderilor provenite ca urmare a prestării serviciului de producere, transport și distribuție a energiei termice, 

aferente perioadei 01 august 2020 - 31 martie 2023 - 18162 mii lei;   
- subvenția pentru acoperirea diferenței de preț între prețul de producție și prețul de facturare la populație - 453 mii lei).  
Prin asigurarea sumelor necesare, operatorul ar reuși să-și constituie stocurile necesare de cărbune și păcură, pentru a 

furniza agent termic către populație și toate instituțiile racordate la acest serviciu de pe raza municipiului, pentru toată iarna 
următoare, până în luna aprilie 2023. În caz contrar se conturează o unică alternativă cu două consecințe certe:  

- Falimentul unicului furnizor de agent termic din Motru;  
- Lipsirea completă de căldură și apă caldă a populației și a instituțiilor publice din municipiul Motru.  
Creșterea valorii facturilor pentru furnizarea agentului termic către locuitorii din Municipiul Motru ar duce la neplata 

acestor sume și debranșarea cetățenilor de la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic, situație care ar conduce la 
desființarea serviciului public de furnizare de agent termic. Sub nicio formă, populația din zona respectivă, zonă care zeci de 
ani s-a bazat pe activitate minieră și rămasă azi fără o alternativă industrială reală, nu ar reuși să achite asemenea sume, fără a 
lua în calcul faptul că deja toate utilitățile, inclusiv agentul termic, și-au dublat ori triplat costul în ultimii ani.  

În baza celor indicate, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Dumneavoastră, Domnule Ministru, veți sprijini alocarea sumei necesare de la fondul de rezervă aflat la dispoziția 

Guvernului, pentru sprijinirea municipiului Motru, în fapt a populației din această localitate, pentru a acoperi cheltuielile 
generate de costurile furnizării agentului termic? 2. Ministerul pe care dumneavoastră îl conduceți va iniția o Hotărâre de 
Guvern, prin care să se acorde sprijinul financiar necesar către municipiul Motru și implicit Uzina de Agent Termic și 
Alimentare cu Apă Motru, unicul furnizor de agent termic din localitate, așa încât populația să beneficieze de acest serviciu 
pentru această iarna (2022-2023)?  

3. Considerați că este oportună menținerea serviciului public centralizat de furnizare a căldurii și a apei calde la nivelul 
unui municipiu, caz în care acesta necesită sprijin temporar pentru a funcționa și în viitor sau considerați că ar fi mai potrivite 
sursele individuale, de tipul centralelor de apartament?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Claudiu Manta 
*** 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Programe universitare cu dublă diplomă 
Doamnă ministru, 
Programele de dublă diplomă reprezintă oportunitatea prin care două universităţi din acelaşi domeniu oferă studenţilor, 

pe baza unui acord bilateral, posibilitatea de a obţine ambele atestate, fără a parcurge întreaga programă de studii la fiecare 
dintre ele. Obţinerea ambelor diplome este condiţionată de frecventarea cursurilor din țara parteneră pe o perioadă care include 
un număr minim de semestre şi, eventual, de efectuarea unui stagiu practic. Însă condiţiile de eligibilitate şi de desfăşurare ale 
programului sunt diferite, fiind specificate în cadrul fiecărui acord în parte.   

Așadar, acest model educațional solicitat, încă din debutul anilor 2000, de către marile companii din România, este o 
necesitate din ce în ce mai pregnantă, dar și un beneficiu major atât pentru studenți, precum și pentru firmele angajatoare. De 
asemenea, acest tip de planuri de studiu vor facilita, printre altele, și o relaționare mai eficientă între mediul de afaceri național 
și cele din statele din Vestul Europei, cât și o mai bună adaptare la realitățile și particularitățile din domeniu.  
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Pe acest fond, vă rog să-mi precizați ce suport oferă Ministerul Educației universităților pentru astfel de programe, care 
sunt pașii pentru realizarea lor, care sunt prevederile legale ce trebuie respectate pentru operaționalizarea lor și ce măsuri veți 
lua pentru încurajarea extinderii derulării lor la nivelul tuturor centrelor universitare.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,         Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Eșecul aderării României la Spațiul Schengen 
Domnule ministru, 
 Săptămâna trecută, România alături de Bulgaria erau singurele țări, membre UE, care nu au fost acceptate în Spațiul 

Schengen. Refuzul vehement al Austriei de a nu primi România, dar și faptul că Olanda a votat împotriva aderării Bulgariei a 
făcut ca țara noastră să nu devină membră a spațiului de liberă trecere european.   

Rapoartele întocmite de Comisia Europeană și votul de încredere dat în Parlamentul European au consfințit pregătirea 
țării noastre pentru aderare, dar interese naționale au făcut ca țara noastră să nu primească undă verde. Acest lucru a creat un 
sentiment de dezamăgire la nivel național, mulți dintre români simțindu-se cetățeni de mâna a doua în cadrul UE. În același 
timp, unii politicieni români au îndemnat la un boicot economic în ceea ce privește produsele și serviciile provenite din 
Austria, iar transportatorii români au decis să realizeze un protest spontan din cauza acestei decizii discriminatorii. De 
asemenea, este de salutat decizia Ministerului Afacerilor Externe de a rechema în țară ambasadorul român de la Viena și astfel 
să diminueze rangul relațiilor diplomatice dintre Austria și România, ca răspuns la votul dat de Viena în Consiliul JAI.   

Aceste acțiuni, deși se realizează pe fondul unor emoții negative, pot în timp să crească sentimentul de euroscepticism 
din rândul românilor, care până la această decizie erau cei mai proeuropeni cetățeni ai UE. Soluția pentru diminuarea acestui 
sentiment de eurosceptisim, din rândul populației, ar implica reluarea procesului de vot din cadrul Consiliului JAI, acest lucru 
fiind posibil în primăvara anului următor și eventual o decuplare a României de Bulgaria, în ceea ce privește admiterea în 
Spațiul Schengen.   

Dacă cele două țări au fost admise împreună în cadrul UE, nu înseamnă automat că ele vor avea același traseu în ceea ce 
privește dezvoltarea lor în cadrul UE. Nu cred că România trebuie să fie răspunzătoare pentru modul în care Bulgaria își 
gestionează admiterea în Spațiul Schengen, cum nici Bulgaria nu trebuie să fie răspunzătoare pentru buna sau proasta 
gestionare a granițelor de către țara noastră. Din acest motiv, consider că diplomația română trebuie să găsească soluțiile 
necesare pentru admiterea României în Schengen.  

Faptul că Bulgaria îndeplinește criteriile economice pentru aderarea la moneda euro este un plus pentru această țară și 
nu cred că trebuie să fie blocată din drumul ei către zona euro. În același fel, nici România nu ar trebui blocată să adere la 
Spațiul Schengen, având în vedere că îndeplinește toate condițiile tehnice privind aderarea și are deja sprijinul majorității 
statelor membre. Astfel, cred că cele două țări trebuie să se ajute reciproc și să depună un efort comun în ceea ce privește 
aderarea la Spațiul Schengen și la moneda euro.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi prezentați care este strategia prin care Ministerul Afacerilor 
Externe încearcă să obțină aderarea României la Spațiul Schengen?  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulţumesc!        Deputat 
 Cu deosebită consideraţie,      Vlad Popescu-Piedone 

*** 
Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Denumirea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” prin HG nr. 137/1991 
Stimate domnule ministru,  
Cadrele Ministerului de Interne au fost pregătite de-a lungul timpului prin intermediul unei instituții militare de 

învățământ superior care a avut, începând din 1990, mai multe denumiri succesive.  
Prin Hotărârea Guvernului României nr. 431 din 25 aprilie 1990, se înfiinţează Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri a 

Ministerului de Interne, instituţie militară de învăţămînt superior cu autonomie universitară, subordonată Ministerului de 
Interne.   
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Prin acest act normativ, în cadrul Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne s-a organizat Facultatea 
de Poliţie, pentru armele: poliţie, penitenciare, paşapoarte-puncte control trecere frontieră, pompieri şi trupe de pază şi ordine, 
echivalentă cu studii juridice superioare.   

Prin Hotărârea nr. 1305/1990 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 431/1990, Şcolii Militare 
Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne i se atribuie denumirea "Alexandru Ioan Cuza".  

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 137 din 25 februarie 1991 se înfiinţează Academia de Poliţie "Alexandru Ioan 
Cuza" a Ministerului de Interne, instituţie militară de învăţământ superior cu autonomie universitară, subordonată ministrului 
de interne.  

În cadrul Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne se înfiinţează:  
• Facultatea de Poliţie, echivalentă cu studii juridice superioare;  
• Facultatea de Psihosociologie;  
• Facultatea de Pompieri, echivalentă cu studii superioare în domeniul tehnic, profilul construcţii.  
Prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 1/ 05970 din 15 decembrie 1991, în cadrul Academiei de Poliţie se înfiinţează 

Facultatea de Jandarmi, echivalentă cu studii juridice superioare.   
Academia de Poliţie este instituţie de învăţământ superior acreditată, din reţeaua de învăţământ de stat, cu personalitate 

juridică, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ militar, de ordine şi siguranţă publică.  
Academia este organizată și funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, iar 
structura organizatorică a instituției și numărul de posturi sunt aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 
I/1835/2021 din 14.06.2021.  

Dar în cadrul Academiei de Poliție se pregătesc atât ofițeri cu statut de funcționari publici (Poliția Română, Poliţia de 
Frontieră Română), cât și ofițeri pentru structurile militare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (Jandarmeria 
Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, 
Direcția Generală de Protecție Internă).  

În acest sens, considerați corespunzătoare denumirea actuală de “Academie de Poliție”, în condițiile în care se pregătesc 
aici atât ofițeri cu statut special cât și ofițeri pentru structurile militare?   

Solicit răspuns verbal si în scris. 
Deputat 

Viorel Salan 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Referitor la Ordonanța de Urgență a Guvernului, privind promovarea utilizării energiei  
din surse regenerabile, aprobată în ședința de Guvern din 29 noiembrie 2022 

Stimate domnule ministru,  
În ceea ce privește  Ordonanța de Urgență a Guvernului, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, 

aprobată în ședința de Guvern din 29 noiembrie 2022,  a fost introdusă, la art. 21 alin. (3), prevederea că „autoritățile 
administrației publice centrale și ANRE aplică taxe și tarife nediscriminatorii și proporționale prosumatorilor de energie din 
surse regenerabile...”. Conform acestei formulări, aplicarea de taxe prosumatorilor are un caracter imperativ. ANRE și 
(eventual) alte autorități publice centrale au obligația legală de a aplica astfel de taxe și tarife.   

Subliniez faptul că în proiectul de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Energiei, 
formularea nu conținea noțiunea de „taxă”. La art. 19 alin. (3) din acel proiect de OUG (echivalentul art. 21 alin. (3) din forma 
adoptată) se preciza că „autoritățile administrației publice centrale și de reglementare competente aplică măsuri 
nediscriminatorii și proporționale prosumatorilor de energie din surse regenerabile...”. Așadar, nu conținea nicio trimitere la 
idea de „taxă” sau de „tarif”.  

Una dintre motivațiile invocate de dumneavoastră pentru această reglementare a fost că România era obligată să 
implementeze Directiva (UE) 2018/2001, în care s-ar fi regăsit și această taxă aplicată prosumatorilor.   

Textul în cauză din Directiva menționată spune, la art. 21 alin. (3), că „statele membre pot aplica taxe și tarife 
nediscriminatorii și proporționale autoconsumatorilor de energie din surse regenerabile”. Așadar, aici apare noțiunea de „taxă” 
aplicabilă „autoconsumatorilor”, însă caracterul acestei prevederi este opțional și nu imperativ la adresa statelor membre („pot 
aplica”). Astfel, România nu era obligată să introducă această prevedere în legislația națională.   
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Chiar dacă în forma publicată în Monitorul Oficial, nu mai apare caracterul imperativ al introducerii unei taxe la 
prosumatorii care produc energie regenerabilă, „ANRE poate aplica taxe”, în loc de „ANRE aplică taxe”, problema nu a fost 
înlăturată. Incertitudinea se menține și descurajează investițiile în acest domeniu, din moment ce nu se știe nici dacă se 
introduce o astfel de taxă, nici cum se aplică, nici care ar putea fi valoarea ei.   

Prin urmare, PSD își menține poziția fermă anunțată anterior, de a veni cu amendamente când ordonanța se va dezbate 
în Parlament, astfel încât să se elimine aceste incertitudini care descurajează investițiile în energie regenerabilă.  

În aceste condiții vă adresez următoarele întrebări:  
1) Cine și când a dispus modificarea textului din proiectul de OUG aflat în dezbatere publică, în sensul introducerii 

noțiunilor de „taxe” și „tarife” în locul „măsurilor” ce pot fi aplicate prosumatorilor?  
2) De ce ați decis să introduceți o astfel de reglementare în România, având în vedere că dispoziția din Directivă nu era 

obligatorie și că alte state, precum Spania, care au avut o astfel de taxă, au renunțat la ea după ce au constatat că descurajează 
investițiile gospodăriilor și firmelor în sisteme de producere de energie regenerabilă pentru acoperirea consumului propriu și 
pentru livrarea în rețeaua națională a surplusului de energie?  

3) De ce susțineți că prevederile nu au caracter imperativ, din moment ce în OUG scrie clar că autoritățile publice 
centrale și ANRE „aplică taxe și tarife” spre deosebire de textul Directivei care spune că statele membre „pot aplica”?  

4) De ce susțineți că aceste prevederi sunt aplicabile doar din anul 2026, când în realitate acest termen este stipulat doar 
la lit. b) de la Alin. (3) art. 21, în timp ce pentru literele a) și c) - respectiv la prosumatorii care au apelat la scheme de sprijin  
și la cei care au instalat mai mult de 30 KW, în lipsa unui alt termen menționat în OUG, obligația autorităților de a introduce 
taxe și tarife este aplicabilă imediat, după intrarea în vigoare a OUG și a normelor sale de aplicare?   

5) Cum puteți susține că o astfel de prevedere, imperativă, de introducere a unei taxe, chiar și în viitor, nu are niciun 
efect asupra investițiilor în surse regenerabile, în condițiile în  care valoarea și modul de aplicare al acestei taxe sunt 
necunoscute, deci total impredictibile pentru potențialii investitori în sisteme de producere a energiei regenerabile, în regim de 
auto-consum?   

6) Cine mai e dispus că facă investiții în acest sector, dacă nu cunoaște care e regimul viitor de taxare, ceea ce face 
imposibilă orice evaluare a termenului în care pot fi recuperate investițiile? 

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

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

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

Redistribuirea bugetelor rămase necheltuite de la apelurile POIM de eficiență energetică și energie regenerabilă către 
autorităților publice locale și/sau pentru granturi de lucru destinate IMM-urilor 

 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că, în urma apelurilor POIM destinate eficienței energetice și energiei regenerabile pentru firme, 

sumele alocate au rămas nefolosite din cauza unui număr scăzut de firme care s-au înscris la finanțare,  
Având în vedere necesitatea urgentă de redistribuire a acestor sume,  
Având în vedere nevoia de susținere a autorităților publice locale și a IMM-urilor, vă rog să îmi comunicați următoarele:  
1. Valoarea exactă a sumelor rămase nefolosite, defalcată pe cele două apeluri.  
2. Modalitatea de redistribuire a acestor sume și destinația lor, defalcată pe nevoia autorităților publice locale și a IMM-

urilor.  
3. Calendarul de lansare a apelurilor și tipurile de apeluri finanțate ca urmare a redistribuirii acestor sume.   
Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!          Deputat 

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

Stadiul contractelor/proiectelor/lucrarilor de tip QUICK WINGS de pe raza Regionalei CF Iași 
 
Stimate domnule ministru,  
Avand in vedere ca in proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2023 au fost prevazute credite bugetare si de 

angajament pentru contracte de lucrări de tip QUICK WINGS aferente regionalelor CF, va rog sa imi precizați care este stadiul 
contractelor/proiectelor/lucrarilor de tip QUICK WINGS de pe raza Regionalei CF Iasi?  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!           Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 
 
 

 Interpelări  
 
 
Adresată: doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
De către: domnul Nicolae Georgescu, deputat 
Obiectul interpelării: Abateri grave de la prevederile fundamentale enunţate în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 la 
nivelul conducerii Inspectoratului Școlar Județean Argeș 

 
Doamnă ministru, 
În prezent, Legea educației interzice prozelitismul religios, atât activitățile politice cât și pe cele care încalcă normele de 

moralitate și orice alte activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a elevilor și a profesorilor.   
Prin prezenta, vă aduc la cunoștință faptul că la nivelul conducerii Inspectoratului Școlar Județean Argeș s-au înregistrat 

abateri grave de la prevederile fundamentale enunţate în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, care stipulează independenţa 
faţă de doctrine politice şi interdicţia activităţilor de natură politică în unităţile de învăţământ.   

Manifestările premergătoare evenimentului intitulat ,,Conferințele Contezi”, care a avut loc în data 8 decembrie 2022 la 
Teatrul ,,Alexandru Davila” din Pitești, denotă faptul că inspectorul general adjunct al ISJ Argeș, Cătălina Dumitrașcu, a 
implicat elevii de la liceele  ,,Alexandru Odobescu”, ,,I.C. Brătianu”, ,,Ion Barbu”, ,,Zinca Golescu”, ,,Ion Mihalache”, 
,,Dinicu Golescu”, ,,Vlaicu Vodă” din județ, la un eveniment cu valențe politice.  

Doamna Dumitrașcu, folosindu-se de Asociația Generală a Profesorilor de Limba Franceză ArgeșASFRAN, a invitat-o 
la eveniment, fără să anunțe publicul în prealabil, pe șefa PNL Argeș, Alina Gorghiu, pentru a susține un discurs.   

În consecință, elevii și cadrele didactice care s-au prezentat pentru un eveniment cultural-educativ s-au trezit în mijlocul 
unei campanii politice, cu Alina Gorghiu în calitate de vorbitor, și Mihai Coteț, Alina Manea, Cătălin Andrei, Radu Perianu, 
toți membri ai unui partid politic, prezenți la eveniment.   

Doamnă Ministru, având în vedere cele semnalate mai sus, vă solicit să mă informați care este părerea dumneavoastră 
făță de această încălcare gravă, indirectă și rușinoasă a legislației în vigoare și ce măsuri veți dispune în acest sens.  

Vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi fie transmis în scris.  
Cu stimă,       

Deputat 
Nicolae Georgescu 

*** 
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Adresată: domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului  
De către: domnul Ilie Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Măsuri pentru turism 

 

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. 

Turismul, în diferitele sale forme, este considerat ca unul dintre cele mai dinamice domenii și în permanentă 
transformare cauzată de nevoile de adaptare la cerințele pieței. Nu este greșit când afirmăm faptul că „turismul este unul dintre 
sectoarele prioritare ale economiei” fapt datorat mecanismelor pe care le antrenează și modului care-l îmbină cu alte ramuri din 
economie.  

Oferta turistică determină alegerea destinației turistice și fiind un domeniu foarte dinamic necesită o atenție deosebită 
din punct de vedere legislativ, precum și măsuri sustenabile de sprijin și încurajare a operatorilor din piață.  

Prin urmare, Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 
- Prin implementarea PNRR ce măsuri s-au adoptat pentru îmbunătățirea competitivității, rezilienței, adaptabilității și 

securității întreprinderilor din turism? 
- Ce măsuri de sprijin ați luat până acum pentru ecoturism și management adecvat al destinațiilor de turism și industriile 

culturale și creative, ca sectoare importante pentru dezvoltarea locală? 
- Ce măsuri ați luat pentru creșterea notorietății destinației turistice România, ca destinație turistică de calitate pe piața 

internațională a turismului? 
Solicit răspuns verbal şi în scris.          Deputat 
Cu deosebit respect,                Ilie Toma 

*** 
 
Adresată: domnului Florin-Marian Spătaru, ministrul Economiei 
De către: domnul Ilie Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Efecte refuz aderare Spațiul Schengen în economie 

 
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. 

Aderarea la Spațiul Schengen, pentru care România îndeplinește toate criteriile tehnice, produce efecte în economia 
Românii. Cu toate că tehnic îndeplinim criteriile, fapt confirmat de toate instituțiile abilitate în verificarea îndeplinirii acestora, 
la votul privind extinderea spațiului Schengen cu România, Bulgaria și Croația care a avut loc la 8 decembrie 2022 România a 
primit un vot negativ.   

Prin urmare, domnule ministru vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 
- Ce pierde România din punct de vedere economic din cauza refuzului de aderare la Spațiul Schengen? 
Solicit răspuns verbal şi în scris. 
Cu deosebit respect,        Deputat 

Ilie Toma 
*** 
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Adresată: doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
De către: domnul Ilie Toma, deputat  
Obiectul interpelării: Listă probleme semnalate de federații sindicale 

 
Stimată doamnă 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. 

La sediul Ministerului Educației a avut loc o întâlnire cu reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din sectorul 
de activitate învățământ preuniversitar. În cadrul acestei întâlniri a fost prezentată parțial o listă cu probleme, pe care o redau 
integral în cele ce urmează: 

„LISTĂ PROBLEME de supus atenției doamnei ministru Ligia Deca: 
1. Acordarea salariilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul2022 întregului personal din învățământ; 
2. Rezolvarea problemelor generate de aplicația Edusal în aplicarea OUG48/2022 [inclusiv prin plata diferențelor în 

favoarea salariaților (în situațiile în care OUG este mai favorabilă decât hotărârile judecătorești - având în vedere dispozițiile 
art. 3, coroborate cu art. 7 din OUG) + erorile generate de program („-” la directori și la cei încadrați pe două niveluri) + 
calculul inclusiv al drepturilor cadrelor didactice încadrate în regim de plata cu ora (conform art. 5 din OUG sumele se acordă 
inclusiv personalului salarizat în sistem de plata cu ora, însă sistemul dă eroare la PCO)] + decalarea termenului (19 octombrie 
nu este realist, în condițiile în care nu s-a făcut o pilotare reală, așa cum am solicitat în cadrul discuțiilor); 

3. Modificarea proiectului Legii Învățământului Preuniversitar, în acord cupropunerile și observațiile formulate de 
federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar; 

4. Punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti - respectiv plata sumelorstabilite prin hotărâri judecătoreşti 
reprezentând drepturi de natură salarială + daune interese moratorii sub forma dobânzii legale penalizatoare stabilite în 
favoarea personalului din sectorul bugetar, inclusiv a sumelor restante [ținând cont de dispozițiile art. 13 din O.U.G. nr. 
99/2016, art. 6 și art. 39 din. O.U.G. nr. 90/2017, art. 1 din Legea nr. 95/2018, art. 39 din O.U.G. nr. 114/2018 și art. VI din 
O.U.G. nr. 130/2021]; 

5. Expertizarea locurilor de muncă, în vederea întocmirii buletinelor dedeterminare/expertizare necesare acordării 
sporurilor pentru condiții de muncă [art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (2) și art. 9 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 
34/2018, respectiv art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (2) din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 917/2017 și art. 2 alin. (1) și 
art. 3 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin HG nr. 569/2017] și acordarea acestor sporuri; 

6. Plata orelor suplimentare prestate de personalul didactic auxiliar șinedidactic; 
7. Soluționarea problemelor privind creșele, astfel cum au fost detaliate înadresele FSE „SPIRU HARET” către 

Ministerul Educației nr. 850/26.09.2022 și 879/12.10.2022 [încadrare personal de specialitate (educatori-puericultori, 
infirmiere etc.), salarizarea (atât a personalului de execuție, cât și a personalului de conducere), degrevarea personalului de 
conducere etc.]; 

8. Modificarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilorpentru naveta la şi de la locul de muncă a 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat aprobate prin H.G. nr. 569/2015, 
pentru decontarea corectă și completă a navetei personalului din învățământ; 

9. Modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3993/2021 privindstabilirea unor drepturi salariale specifice 
personalului didactic din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 (...), în sensul anulării art. 1 alin. (2) din ordin 
[potrivit căruia „(2) Prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I prin 
echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017.”] și, implicit, al modificării alineatului (3) al art. 1, în sensul eliminării referirii la 
alineatul (2); 

10. Modificarea, respectiv abrogarea unor dispoziții din Normelemetodologice privind efectuarea concediului de odihnă 
al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de 
stat, aprobate prin Ordinului ministrului educației nr. 4050/2021- art. 4 alin. (1) teza finală, art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 9 
alin. (1); 

11. Majorarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev; 
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12. Reglementarea cuantumului drepturilor copiilor cu cerințe educaționalespeciale – în condițiile abrogării exprese a 
H.G. nr. 904/2014, ne confruntăm cu un vid legislativ în materie (adresa F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 886/12.10.2022); 

13. Încheierea protocolului dintre Ministerul Educaţiei şi MinisterulSănătăţii, prevăzut de art. 234 alin. (41) din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (adresa F.S.E. „SPIRU HARET” nr.876/11.10.2022); 

14. Completarea Clasificatorului ocupațiilor din România cu un cod căruiasă îi corespundă funcția (ocupația) de 
informatician (adresa F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 878/11.10.2022); 

15. Eliminarea neconcordanțelor în materia acordării burselor (ex: OMEnr. 5379/2022 permite acordarea burselor 
sociale împreună cu alte drepturi, inclusiv „Bani de liceu” - ceea ce este însă interzis de art. 10 din HG nr. 1488/2004); 

16. Corelarea Statutului Elevului cu actualele prevederi din ROFUIP (încontextul structurării anului școlar pe module și 
al dispariției semestrelor); 

17. Stoparea reducerii la 0,5 a posturilor de administratori financiari dinunitățile de învățământ din județul Dolj care au 
sub 250 de elevi; 

18. Elaborarea și comunicarea în termen a răspunsurilor la adresele, sesizările și altele asemenea înaintate Ministerului 
Educației (nu doar de către Federația Sindicatelor din Educație, ci și de alte organizații sindicale și membri de sindicat).” 

Prin urmare, doamna Ministru vă rog să-mi comunicați punctual rezoluțiile la problemele semnalate.  
Solicit răspuns verbal şi în scris. 
Cu deosebit respect,        Deputat 

Ilie Toma 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Constituția, piatra fundamentală a statului democratic 

Stimați colegi, 
Imediat după căderea regimului comunist, reprezentanții poporului român, deputații și senatorii din noul Parlament, care 

au activat în Adunarea Constituantă, au adoptat, în 21 noiembrie 1991, după aproape un an și jumătate de dezbateri aprinse, o 
nouă constituție, bazată pe valori și principii democratice. 

La 8 decembrie 1991, o majoritate copleșitoare a votanților la Referendum și-a exprimat voința pentru adoptarea noii 
Legi fundamentale a României, intrând în vigoare în aceeași zi. 

Adoptarea noii constituții a reprezentat unul dintre pilonii viitoarei dezvoltări democratice a țării noastre. Printr-o foarte 
bună colaborare între partidele reprezentate în Adunarea Constituantă, s-a obținut un text echilibrat, prin care s-a asigurat buna 
funcționare a statului român postdecembrist. De asemenea, s-au creat premisele integrării țării noastre în organizațiile și 
structurile politice internaționale democratice. Puterile  

statului își regăsesc bine echilibrate cadrele în care trebuie să acționeze pentru binele comun. Totodată, cetățenii 
României regăsesc în acest act fundamental libertățile, drepturile, dar și obligațiile prin care aceștia să fie participanți activi și 
loiali în viața statului nostru, Constituția având un rol primordial  pentru a se consolida și a se exprima suveranitatea, 
independența, indivizibilita, unitatea statului național român. 

Un stat pe deplin democratic trebuie să-și construiască principalele instituții și relații sociale pe o mulțime de valori 
general acceptate. 

Un stat de drept, un stat democratic nu poate fi definit fără existența unei legi fundamentale puternice. 
Deși, din punct de vedere al vârstei istorice, constituția românească este încă tânără, totuși unele norme din acest act 

fundamental necesită adaptarea la noile relații sociale dezvoltate în cei 32 de ani de democrație liberală. 
Stimați colegi. 
Importanța deosebită a Constituției este punctată prin Legea nr. 120 din 8 decembrie 1995, astfel, actul normativ 

prevedea ca ziua de 8 decembrie să fie proclamată Ziua Constituției României. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, 
dragi colegi, dacă afirm, cu acest deosebit prilej, că toate acțiunile legislativului României întăresc și consolidează spiritul și 
litera Constituției.  

Vă mulțumesc.           Deputat 
Gabriel Andronache 

*** 
 

Consolidarea economiei românești prin sprijinirea mediului de afaceri 
Stimate colege / Stimați colegi, 
Crizele suprapuse pe care le parcurgem ne-au făcut să înțelegem că, pentru a avea o economie puternică, avem nevoie 

de un mediu de afaceri solid, capabil să mențină forța de muncă în țară, dar și să rivalizeze cu celelalte state europene.  
Atât pentru mine, cât și pentru colegii mei din PNL, prioritatea este aceea de a căuta soluţii astfel încât să putem să 

sprijinim mediul de afaceri şi să reuşim ca prin măsurile pe care le luăm, prin dialogul susţinut pe care-l avem împreună cu 
mediul de afaceri, să asigurăm menţinerea unei dinamici corespunzătoare economiei româneşti.  

Am spus-o de mai multe ori că, în situaţie de criză, o singură soluţie este viabilă: încurajarea investițiilor! Nu putem însă 
avea investiții dacă nu avem un cadrul fiabil pentru dezvoltarea afacerilor. Investițiile sunt, de altfel, o prioritate în bugetul 
pentru anul 2023.  

Asigurarea mediului favorabil pentru afaceri este una dintre prioritățile PNL și ale Guvernului. Prin crearea locurilor de 
muncă acasă, vom reuși să asigurăm creșterea economică și să contribuim la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor 
noștri. 

România se află, în prezent, în faţa unei opţiuni fundamentale pentru şansele sale de dezvoltare.  
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Într-un context dominat de cercul vicios al crizelor economice şi sociale, marcat de incertitudini şi dezechilibre 
financiare, modernizarea României necesită nu doar paşi imediaţi, de politică economică şi reformă instituţională, ci 
construirea unui model de dezvoltare economică, circumscris prezentului prin prisma propriilor avantaje competitive şi 
oportunităţi. 

În viziunea PNL, modelul liberal de dezvoltare este ancorat în câteva repere economice şi instituţionale esenţiale:  
• stimularea mediul de afaceri, a investiţiilor şi a iniţiativelor antreprenoriale, care să genereze prosperitate în societatea 

românească, să dinamizeze inclusiv reformele din sfera sectorului public şi să încurajeze, în acelaşi timp, comportamentul 
onest în afaceri şi în relaţiile dintre stat şi contribuabili. 

• totodată ne dorim să asigurăm echilibrul macroeconomic, al creşterii calităţii finanţelor publice, precum şi a întăririi 
disciplinei şi guvernanţei financiar-fiscale. 

În acest context, obiectivul nostru, al PNL la nivelul Legislativului, este acela de a elabora propuneri de reformă în 
domeniile fiscal-bugetar şi financiar, care să contribuie la implementarea modelului liberal de dezvoltare, pentru creşterea 
atractivităţii economice a României, simplificarea consistentă a sistemului de taxe şi creşterea predictibilităţii într-un cadru 
fiscal-bugetar stimulativ pentru mediul de afaceri. 

Prin tot ceea ce am întreprins şi vom întreprinde, vom continua să susţinem mediul de afaceri şi, desigur, vom folosi 
toate resursele financiare la dispoziţie, atât cele de la bugetul de stat, cât şi cele care ne provin din fondurile europene.  

Trebuie să depăşim această situaţie dificilă pe care o parcurgem, nu o putem face decât împreună – reprezentanții 
statului și mediul de afaceri. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
George Cătălin Stângă 

*** 
 

Amendamente la buget dedicate educației 
Stimați colegi 
O importantă parte a personalului din învățământ se confruntă, de ani de zile, cu o mare nedreptate: nu primește 

remunerația pe care o merită. 
Este vorba de personalul nedidactic și didactic auxiliar ce nu este retribuit conform Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Vorbim de oameni care muncesc din greu și care primesc, de cele mai multe 
ori, puțin peste salariul minim pe economie. Oameni fără sprijinul cărora procesul educațional ar fi mult îngreunat. 

Pentru a repara această nedreptate, am solicitat suplimentarea bugetului Ministerul Educației cu suma de 262 de 
milioane de lei pentru cheltuieli de personal din învățământ. Ca sursă de finanțare am indicat Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 

Tot cu destinația educație, am propus suplimentarea creditelor bugetare la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice. Este vorba de 150.000 de lei  necesari pentru întocmirea unui Studiu de fezabilitate Sala de Sport la 
Colegiul Național “Vasile Alecsanri”, Municipiul Galați, județul Galați. 

Vorbim de unul dintre cele mai importante colegii din țară, aflat în fruntea topurilor la orice capitol al activității școlare. 
Elevii de aici au obținut Premiul I şi Medalia de aur din partea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), la 
Olimpiada Naţională de Matematică pentru liceu, argint la proba de proiect la Olimpiada Naţională la Limba Germană sau aur 
la Olimpiada Internaţională de Astronomie, pentru a da doar câteva exemple recente. 

Anul trecut școlar, două eleve au fost adminse la prestigioasa Universitate Harvard iar alte situații care reflectă 
performanța sunt extrem de numeroase.  

Iată de ce acești elevi merită cu prisosință o sală care să le permită desfășurarea orelor de educație fizică în orice 
moment al zile.  

Mulțumesc!         Deputat 
Atanasiu Onuț Valeriu 

*** 
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Statul român nu se va mai purta cu mănuși în relația cu alte state 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Data de 8 decembrie 2022 va rămâne cunoscută în mentalul nostru colectiv drept ziua celei mai mari nedreptăți făcute 

României în istoria recentă. Din cauza iresponsabilității oamenilor politici austrieci și olandezi, spiritul și solidaritatea 
europeană au fost puternic lovite, cum nici cea mai agresivă propagandă putinistă nu putea să o facă. Statul român, de mai bine 
de 10 de ani de zile, îndeplinește toate condițiile tehnice prevăzute de acquis-ul Schengen. Așa cum foarte clar spune norma 
din tratatul nostru de aderare la Uniunea Europeană, dispozițiile acquis-ului Schengen sunt obligatorii și se aplică pe teritoriul 
statului dacă sunt îndeplinite condițiile necesare. Chiar dacă votul în unanimitate al membrilor Consiliului este o condiție sine 
qua non a aplicării prevederilor Schengen, este inadmisibil ca un stat, oricare ar fi el, să blocheze un al stat din a-și îndeplini 
obligațiile legale, prevăzute de tratat, printr-un vot pur politic, atunci când discutăm de probleme cu valențe strict tehnice, cum 
e cazul dosarului Schengen. Toate instituțiile europene - Comisia, Parlamentul, grupuri de experți etc. - au spus de fiecare dată 
că România a îndeplinit și îndeplinește condițiile tehnice. Vorbim despre itemi obiectivi de evaluare, ce nu pot fi manipulați în 
niciun fel, de către niciun politician. Numai că domnii din Austria și Olanda nu văd lucrurile așa. După ce prim-ministrul 
statului austriac a explicat că sistemul Schengen nu funcționează, ministrul de interne al Austriei a votat cu două mâini 
aderarea Croației. O lipsă mai acută de logică și coerență în argumentare nu a mai existat recent la vreun lider european. Acest 
lucru ne arată fățiș determinarea de a nu primi România și Bulgaria în Spațiul Schegen din motive cunoscute doar de domniile 
lor. 

Se pare că, atunci când statul român își apără propriile interese, interesele cetățenilor săi, unele state, care pe hârtie ne 
sunt partenere și aliate, par profund nemulțumite și încearcă să ne strângă la ușă pentru a obține avantaje economice și politice 
de la noi. Le transmit un mesaj ferm domnilor de la Viena și Amsterdam, cât și celor care se gândesc că România este o țară 
care poate fi șantajată sau tratată cu dispreț. Ați profitat de bună-voința statului român, care a crezut în principiile pe care s-a 
fondat spațiul comunitar european. Am crezut că suntem toți uniți, mai ales în aceste vremuri care pun credințele și coeziunea 
noastră la mare încercare. Dar pentru dumneavoastră lucrurile acestea sunt niște abstracțiuni pe care nu dați foarte mulți bani. 
Ne-am înșelat, am văzut că în fața unor interese limitate „partenerii” noștri sunt gata să ne trântească ușa în nas. Experiența din 
8 decembrie ne-a determinat să nu ne mai purtăm cu mănuși. România își ia dreptul ca, de acum înainte, să urmărească strict 
interesele sale naționale și să negocieze la sânge orice alte măsuri care ar fi în beneficiul altor state.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

33 de ani de Românie democratică și liberală 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
„România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera 

dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice 
ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.”, așa ne spune alineatul al treilea al 
primului articol din Legea fundamentală a statului român. Temelia organizării noastre astăzi, valorile și principiile în care 
credem și pe care trebuie să le apărăm constant de forțe potrivnice intereselor noastre, au fost așezate indisolubil de cei care, în 
decembrie 1989, au avut curajul să se ridice împotriva unui regim ilegitim și criminal, care a oprimat poporul român mai bine 
de 40 de ani.  

Anul acesta, când aniversăm 33 de ani de la căderea regimului comunist din România, gândurile mele se îndreaptă către 
victimele acelei psihoze și dezordini create în decembrie 1989. Din nefericire, multe dintre aceste victime încă așteaptă măcar 
o reparație morală în justiție prin numirea clară a responsabililor de acea vărsare de sânge nevinovat.  

Este adevărat, mulți spun că România este departe încă de definitivarea unui regim democratic, așa cum spune 
manualul. Poate au dreptate cei care susțin asta, dar, cu toate acestea, eu cred că România a făcut pași importanți în această 
direcție și am ajuns să atingem niveluri de democrație într-un timp scurt, pe care țări, cu un exercițiu democratic mult mai 
vechi decât al nostru, au reușit să le atingă în zeci sau sute de ani. Mai avem mult de muncă, este evident, dar direcția este cea 
bună. România și poporul român iubesc libertatea și democrația, vărsând sânge în lupta cu tiranii care s-au folosit de toate 
mecanismele represive pentru a rămâne la putere. Un cântec născut în fervoarea din Piața Universității acelor zile fatidice de 
decembrie, semnat de Cristian Pațurcă, exprimă cel mai bine crezul celor care au ocupat străzile acum 33 de ani și la care 
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achiesez cu toată convingerea: „Mai bine haimana, decât trădător/Mai bine huligan, decât dictator/ Mai bine golan, decât 
activist/ Mai bine mort, decât comunist.” 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
România trebuie să investească puternic în infrastructura feroviară! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Transportul pe calea ferată reprezintă, în toate statele dezvoltate, cel mai important mijloc de comunicații, atât pentru 

călători, cât și pentru mărfuri. Rapid, sigur și mai ieftin decât alte tipuri de transport, în România, acest element de 
infrastructură a fost neglijat în perioada care s-a scurs de la căderea comunismului și până astăzi. Căile de rulare sunt învechite, 
viteza medie de deplasare este mai mică decât în perioada comunistă, locomotivele sunt uzate și se defectează frecvent, 
trenurile noi se lasă așteptate, iar gările arată precum imobile abandonate, fără proprietar. În anii 90, România avea una dintre 
cele  mai extinse rețele de cale ferată din Europa, potrivit evaluărilor care s-au realizat în cadrul programului Traceca. Din 
păcate, liniile secundarea s-au suspendat sau au dispărut, trenurile pentru naveta lucrătorilor s-au sistat, iar magistralele 
principale au fost neglijate total, fiind la originea întârzierilor de sute de minute pe care le înregistrează majoritatea trenurilor.  

Stimați colegi, 
Anul 2022 a adus pentru Moldova vești deosebit de bune, prin ritmul în care au fost demarate lucrările la diferite 

tronsoane din autostrăzile pe care le așteptăm de peste 30 de ani. Nu am cum să nu mă bucur, mai ales că unele loturi sunt 
construite de constructori români, care lucrează impecabil și într-un ritm îmbucurător. Cu toate acestea, Moldova are nevoie și 
de investiții în infrastructura feroviară. Vă garantez că dacă am avea o cale ferată de mare viteză, cei mai mulți suceveni s-ar 
urca în tren ca să vină la București sau să meargă la Cluj ori Timișoara.  

Însă, nu putem să ne facem că nu vedem că trenul de la Suceava la București are mai mereu întârzieri de zeci sau sute de 
minute, că apar avarii pe calea de rulare sau că oamenii tremură în vagoane pentru că s-a mai defectat o locomotivă. Zilele 
trecute, sucevenii au fost foarte bucuroși că s-au reintrodus trenurile Intercity de la Suceava la București. Însă, acest lucru nu a 
însemnat că trenul a parcurs distanța mai repede, ci doar prețul biletului a fost mai mare, iar întârzierea a rămas aceeași, în jur 
de două ore. Cum să aibă oamenii încredere și să aleagă călătoria cu trenul dacă serviciile lasă de dorit? 

Stimați colegi, 
La finalul acestei săptămâni vom vota cel mai curajos buget alocat investițiilor din ultimii 32 de ani. Apreciez că 

bugetul propus de premierul liberal Nicolae Ciucă pentru anul 2023 este cel mai curajos buget pentru investiții, atât la nivelul 
comunităților locale, cât și la nivelul ministerelor. De aceea, văzând că Ministerul transporturilor deja a alocat finanțări către 
reabilitarea mai multor magistrale de cale ferată din Sudul și Vestul țării, fac apel la actualul ministru să ia în considerare ca în 
anul 2023 să acorde o atenție deosebită și reabilitării infrastructurii feroviare din Moldova. O cale ferată modernă și rapidă ar 
contribui puternic la dezvoltarea regiunii, iar călătoria cu trenul ar redeveni principalul mijloc de transport pentru distanțele 
lungi și principala conexiune între provinciile istorice ale țării. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Ioan Balan 

*** 
8 decembrie – o zi tristă pentru proiectul european 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
 Ziua desfășurării lucrărilor Consiliului JAI din 8 decembrie a concentrat 11 ani de speranțe și așteptări. Toți românii 

au urmărit cu sufletul la gură evoluția negocierilor din marja acestei întâlniri a miniștrilor de interne cu gândul că, la finalul 
zilei, României i se va face dreptate după o perioadă lungă de timp în care s-a aflat la poarta statutului de țară membră a 
Uniunii Europene cu drepturi depline. Deși am făcut toate eforturile necesare pentru a îndeplini condițiile tehnice aderării la 
Spațiul Schengen, s-a demonstrat că nu toată lumea dorește ca țara noastră să fie pusă pe picior de egalitate cu restul statelor 
membre UE, și chiar unele non-UE. Prin vocea cancelarului său și prin votul ministrului de interne, statul austriac a aruncat în 
aer munca întinsă pe ani buni a românilor care s-au străduit ca România să se achite de toate obligațiile sale legale în vederea 
aderării la Zona Schengen. Mai mult, alături de statul olandez, care fățarnic s-a agățat de existența Bulgariei în moțiunea 
supusă votului, Austria a creat o breșă gravă în conceptul european al solidarității și bunei cooperări între statele membre. 
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România a fost întotdeauna un stat care în politica sa externă s-a ghidat după principii precum cooperarea loială cu aliații și 
prietenii săi, negociere deschisă, rațiune și înțelegere, chiar în momente în care țara noastră nu avea nimic de câștigat. Însă ni 
s-a demonstrat că nu asta e abordarea corectă. De aceea îmi doresc ca reprezentanții statului și cei cu atribuții în diplomație și 
urmărirea directă a intereselor țării noastre să analizeze în profunzime ceea ce s-a întâmplat la Bruxelles săptămâna trecută. 
Avem nevoie de o schimbare de filosofie în politica externă la 180 de grade. România, prin reprezentanții săi, va trebui să pună 
interesele naționale înaintea oricărui principiu și să urmărească cu prioritate obiectivele pe care le poate atinge statul nostru din 
nevoia altor state de a obține sprijinul românesc.  

Nu ne doream să se ajungă aici, dovadă acribia cu care am căutat să ne îndeplinim angajamentele în dosarul Schengen. 
Am fost naivi să credem că valorile și principiile noastre sunt și valorile tuturor celorlalte state europene, dar, din nefericire, 8 
decembrie ne-a demonstrat contrariul. Când se va scrie istoria recentă a spațiului european, nume precum Karl Nehammer sau 
Gerhard Karner vor trebui bine menționate în categoria celor care au încercat să erodeze o idee născută din tenebrele 
războiului mondial, o idee care a adus peste 70 de ani de pace și prosperitate pe acest continent, greu încercat în lunga sa 
istorie.   

Vă mulțumesc!         Deputat  
Marian Crușoveanu 

*** 
Declarație politică 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Amânarea dispozițiilor Legii nr.154/2001, care prevede ca persoanele persecutate etnic sau urmașii acestora să 

primească o pensie lunară ca despăgubire pentru suferințele trăite odată cu instaurarea regimului comunist în România, 
reprezintă nu doar un act injust, ci o eroare care trebuie corectată neîntârziat. 

Statul român are obligația de a repara nedreptățile comise de regimul comunist, prin punerea în aplicare a măsurilor 
reparatorii prevăzute de lege. Sperăm ca resursele financiare pentru plata drepturilor bănești să fie identificate, astfel încât 
prevederile legii să devină efective, începând cu data de 1 ianuarie 2023. 

În același timp, este datoria mea, ca parlamentar de Tulcea și reprezentant al comunității aromâne din Dobrogea, de a 
sprijini orice demers pentru a împiedica amânarea aplicării dispozițiilor Legii nr.154/2021.  

Persecutați pe pământurile lor de baștină, din Peninsula Balcanică, aromânii au găsit în Dobrogea un cămin sigur, în 
care și-au putut păstra limba și cultura. Alături de alte minorități naționale, aromânii și-au adus contribuția la integrarea 
Dobrogei între granițele României, ridicând școli, biserici și ajutând la propășirea comunităților în mijlocul cărora s-au așezat. 

În perioada 1948-1955, aromânii din Dobrogea au scris o pagină eroică, dar sângeroasă, prin mișcarea de rezistență pe 
care au inițiat-o împotriva bolșevizării României. 

Rezistența aromânilor a reușit să strângă, sub numele de „Haiducii Dobrogei“, peste 2.000 de partizani combatanţi şi 
susţinători locali, care s-au opus cu înverșunare trupelor Miliției și Securității. 

În 1948, frații Nicolae și Dumitru Fudulea au reuşit să strângă în jurul lor pe aromânii nemulţumiţi de sistemul opresiv, 
luptând împotriva autorităților aproape doi ani de zile, fiind vânați de Securitate și, în cele din urmă, uciși cu sălbăticie. Același 
destin tragic l-a împărtășit Goga Puiu, conducător al mișcării de rezistență din sudul Dobrogei, dar și mulți alți membri ai 
comunității aromâne, care, fie că s-au implicat direct, fie au sprijinit mișcarea de rezistență.  

Cei care nu au fost uciși de Securitate, au fost condamnați la mulți ani de temniţă grea, la muncă silnică pe viață, li s-au 
confiscate averile sau au sfârșit în coloniile penitenciare de la Canalul Dunăre-Marea Neagră. 

Persecuțiile brutale ale autorităților comuniste au vizat, în aceeași măsură, alte minorități naționale din Dobrogea, care 
nu au avut puterea de a organiza o rezistență armată împotriva regimului. 

Pentru urmașii acestor eroi ai luptei anti-comuniste, pe nedrept uitați și prea ușor ignorați, reparația este, în primul rând, 
o chestiune de onoare. Vocea lor nu se face auzită până aici, de aceea, este datoria noastră, a reprezentanților aleși, să facem 
cunoscute doleanțele lor. 

Stimați colegi, Amânarea aplicării dispozițiilor Legii nr.154/2001 până în ianuarie 2024, și, cine știe, chiar dincolo de 
această dată, nu va face altceva decât să împuțineze numărul beneficiarilor compensațiilor reparatorii. În ceea ce 
privește statul român, datoria morală rămâne, pentru că Onoarea, domnilor parlamentari, nu poate fi prorogată! 
Vă mulțumesc!          Deputat  

Michael Gudu 
*** 
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2023 este cel mai curajos buget pentru investiții din ultimele 3 decenii! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Am auzit multe voci care spuneau, în mod cu totul eronat, că românii nu înțeleg și nu le pasă  de importanța alocărilor 

financiare pentru investiții și că beculețele de Crăciun sau lalelele plantate pe brumă sunt mai importante și mai utile decât o 
rețea modernă de canalizare și de apă potabilă, o școală curată, un spital bine dotat, un sistem de transport în comun modern și 
curat sau o stradă fără gropi. Acest tip de mentalitate rudimentară, închistată în logica potrivit căreia micii și berea gratis sunt 
mai bune decât investițiile în servicii publice, este, din păcate, încă împărtășită de unii primari care au pe mână bugete de sute 
de milioane de lei ale unor unități administrativ teritoriale din Sudul României. Spun Sud, pentru că la Suceava, Cluj-Napoca 
sau Bihor lucrurile nu stau deloc așa, în condițiile în care banii publici sunt direcționați de Flutur și Lungu, Boc și Tișe sau 
Bolojan și Birta  către creșterea calității infrastructurii locale și a serviciilor publice. Hai să ne uităm cum s-au dezvoltat 
orașele și comunele sub administrație liberală și cum se fărâmă sub noi infrastructura locală în orașele și comunele conduse de 
unii reprezentanți ai PSD sau USR.  

Stimați colegi, 
Premierul Nicolae Ciucă a propus Parlamentului cel mai curajos buget pentru investiții din ultimele 3 decenii, reușind, 

în același timp să aloce și bani pentru majorarea pensiilor cu 12,5% și sume pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile și 
majorări salariale pentru unele categorii și confinanțări pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile. Oricine 
deschide paginile bugetului va constata că toate administrațiile publice locale din România care vor să modernizeze comunele 
și orașele prin proiecte de investiții, au banii necesari asigurați. De asemenea, toate proiectele majore de investiții – autostrăzi, 
poduri, căi ferate – au creditele bugetare prevăzute în buget. Îmi exprim speranța ca acest buget curajos să se transforme și 
într-o execuție bugetară pe măsură. Spun acest lucru pentru că au mai fost ani în care unele ministere au avut bani la dispoziție, 
însă, banii au rămas necheltuiți.  

De asemenea, fac apel la primarii PNL ca, în anul 2023, să demonstreze românilor, încă o dată, că administrația publică 
liberală este un adevărat brand politic național și singura în măsură să aducă dezvoltarea și modernizarea în comunitățile 
locale.  

Vă mulțumesc,        Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Amendamente la Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2023 

 
Guvernul Ciucă a gândit bugetul pe anul 2023 ca un buget al marilor investițiilor, precum și un buget de sprijin pentru 

domenii esențiale așa cum este agricultura. Cu toate acestea am considerat că în bugetul Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale a fost necesară o corecție pentru a putea să venim în sprijinul fermierilor afectați de seceta pedologică. 
Astfel, în calitate de deputat de Brăila și de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, am inițiat alături de mai mulți colegi din Partidul Național Liberal un amendament foarte important pentru 
fermierii români ale căror culturi au fost afectate de seceta din ultimii ani. 

Având în vedere că în acest an avem de a face cu o suprafață calamitată de aproximativ  1,2 milioane ha, am propus prin 
acest amendament suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 3/22 - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu suma de 
500.000 mii lei pentru acordarea de despăgubiri fermierilor afectați. Este important de știut că acest amendament a fost deja 
adoptat la dezbaterea și avizarea bugetului Ministerului Agriculturii în ședința comisiilor reunite ale comisiilor pentru 
agricultură din Camera Deputaților și Senatul României și mai este doar un pas ca amendamentul să fie votat în plenul 
Parlamentului. 

Pe lângă acest amendament vreau să-i informez pe brăileni că am inițiat și alte amendamente importante pentru județul 
Brăila și că mă voi bate cu toate forțele, în cadrul dezbaterilor din Parlament, ca acestea să fie sprijinite și de ceilalți colegi 
parlamentari și să fie votate favorabil.  

Am solicitat astfel  alocări de fonduri pentru realizarea obiectivului “Reglementare și semnalizare rutieră permanentă” 
în comuna Surdila – Greci, pentru modernizarea Școlii Gimnaziale din comuna Surdila – Găiseanca, pentru amenajarea și 
dotarea after school-ului de la Școala Profesională “Emil Drăgan” din comuna Grădiștea, precum și pentru înființarea unui 
after school în comuna Cireșu. Am convingerea că toate aceste amendamente vor primi susținerea colegilor din celelalte 
grupuri parlamentare, iar eforturile noastre de a contribui la îmbunătățirea vieții românilor să dea roadele așteptate.  
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Încrederea brăilenilor care m-au votat să îi reprezint în Parlamentul României mă motivează  în demersurile mele 
parlamentare și mă ambiționează să rezolv cât mai multe dintre problemele comunităților locale. Vreau să îi asigur pe această 
cale că vom trece cu bine peste provocările acestei perioade extrem de complicate și că soluțiile propuse de PNL pentru Brăila 
vor produce efecte pozitive în perioada următoare! 

Prin noi înșine pentru România!      Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Bugetul pe 2023 susține creșterea calității vieții fiecărui român, încurajează inițiativele  

ambițioase ale antreprenorilor și ale autoritățile locale 
Stimați colegi, 
Proiectul de buget pentru anul viitor este unul al dezvoltării României și al echilibrului social. Este cea mai mare sumă 

alocată investițiilor publice. Este un buget al echilibrului deoarece conține măsuri de susținere a unor categorii vulnerabile. 
Bugetul pe 2023 susține și măsurile de plafonare și compensare a facturilor pentru energie, pentru români și companiile din 
România. 

Prin acest buget încurajăm investițiile, sprijinim inițiativele private, dar și a celor publice. Investițiile înseamnă 
dezvoltare, modernizare, locuri de muncă, oportunități pentru comunitățile locale. Primarii gospodari vor putea accesa bani 
pentru proiecte importante de infrastructură, pentru școli, grădinițe, spitale. Și pentru Sibiu, bugetul pe 2023 asigură realizarea 
unor proiecte importante de modernizare. Primarii vor avea prin acest buget inclusiv sumele destinate cofinanțărilor proiectelor 
europene, dar și fonduri destinate exclusiv dezvoltării infrastructurii rutiere, de sănătate sau de învățământ.  

Eu mi-aș dori foarte tare să fie bugetat amendamentul meu pentru finanțarea lucrărilor de modernizare la ”Colegiul 
Tehnic “Mediensis” Mediaș, județul Sibiu. Internatul Colegiului Tehnic „Mediensis” Mediaș este în proces de reabilitare. 
Clădirea are o vechime de peste 35 de ani, iar ultima reabilitare majoră a avut loc în anul 1999. În acest moment, este singurul 
internat funcțional din oraș și există foarte multe cereri de cazare atât în timpul anului școlar din partea elevilor, cât și pe 
perioada vacanțelor.  

Salut decizia Guvernului de a majora, începând cu ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii. Astfel, 
începând cu luna ianuarie 2023, se majorează după cum urmează: 

• de la 243 lei la 274 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit 
vârsta de 18 ani; 

• de la 600 lei la 676 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 18 ani, în cazul copilului cu dizabilitate. 
De această alocație va beneficia un număr de aprox. 3,6 milioane copii pentru care este prevăzută în buget suma de 13,7 
miliarde lei. 

De la 1 martie 2023, se vor modifica și următoarele beneficii de asistență socială:  
- indemnizația minimă pentru creșterea copilului; 
- drepturile acordate persoanelor care îngrijesc copii cu dizabilități; 
- alocația pentru susținerea familiei; 
- ajutorul social; 
- alocația lunară de plasament; 
- indemnizația lunară de sprijin pentru copiii dați în plasament; 
- indemnizația lunară pentru tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială 18-26 ani; 
- indemnizația de acomodare; 
- indemnizația de sprijin pentru adopție; 
- drepturile acordate persoanelor cu handicap; 
- ajutoare pentru refugiați. 
Pentru anul 2023, pentru asigurarea acestor drepturi este necesară suma de aproximativ 7,8 miliarde lei. 
Când ne gândim la bugetul pentru 2023 să nu uităm că avem un război la graniță, în Ucraina. Apărarea și securitatea 

României sunt priorități foarte importante, într-un context internațional atât de imprevizibil. Avem nevoie de pace, de un stat 
sigur, să putem vorbi despre dezvoltare. Iar pentru a fi o țară dezvoltată, trebuie să nu lăsăm pe nimeni în urmă, indiferent că 
vorbim de copii, familii vulnerabile, șomeri, antreprenori sau bătrâni.  

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
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A trăi în democrație este o luptă de fiecare zi 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Anul acesta aniversăm 33 de ani de la căderea regimului comunist din România. 33 de ani de la singura Revoluție 

sângeroasă din Europa de Est a anului 1989, cauzată de obsesia patologică unui dictator decrepit de a fi torționarul suprem al 
unui popor ținut în foamete, întuneric și teroare prin pârghiile represive ale regimului, reprezentate de Miliție și, mai ales, de 
„Brațul Înarmat” al Partidului, Departamentul Securității Statului. Chiar dacă în restul țărilor aflate în spatele Cortinei de Fier, 
prăbușirea comunismului s-a făcut pașnic și natural, cazul românesc va reprezenta mereu un episod aparte în istoria luptei 
popoarelor pentru libertate.  

Revoluția din decembrie 1989, nu lovitură de stat cum încearcă unele persoane să eticheteze evenimentul istoric din 
acele zile de decembrie, majoritatea provenite din cadrele fostului partid comunist și ale Securității, a reprezentat un moment 
de inflexiune în istoria România, moartea primei Republici, una criminală care a înrobit națiunea, și nașterea celei de-a doua 
Republici, una bazată pe pluralism, democrație, libertate și drepturi garantate pentru toți.  

Declarația de Independență a SUA spune: „(...) toți oamenii sunt egali, că ei sunt înzestrați de Creator cu anumite 
Drepturi inalienabile, că printre acestea sunt Viața, Libertatea și căutarea Fericirii. Că, pentru a asigura aceste drepturi, 
Guverne sunt instituite printre oameni, izvorând puterile lor doar din consimțământul celor guvernați, Că atunci când orice 
Formă de Guvernare devine distructivă acestor scopuri, este dreptul poporului de a o modifica sau elimina, și să instituie nouă 
Guvernare”. În baza acestor drepturi naturale, poporul român a ieșit în stradă în decembrie 1989 strigând „Libertate!”. Vreau 
să mulțumesc românilor care au avut curajul să iasă în stradă strigând „Libertate!”, și să aduc un omagiu celor care prea 
devreme și nedrept au fost luați dintre noi în acele zile tulburi. Istoria îi va cinsti și onora. Singura și cea mai adecvată metodă 
de a le respecta sacrificiul și curajul adevăraților revoluționari decembriști este de a veghea constant la respectarea și apărarea 
drepturilor și libertăților câștigate atunci. Chiar dacă astăzi avem o Constituție, aniversată în fiecare an la 8 decembrie, în care 
se regăsesc fundamentele democrației și ale statului român, oricând forțe și curente contrare libertății pot profita de 
distorsiunile apărute în viața noastră politică, economică, culturală sau socială și, folosindu-se de mecanismele sale, să înfrângă 
însăși ideea de democrație. Istoria ne oferă precedent pentru așa ceva. De aceea, la 33 de ani de la înlăturarea dictaturii 
comuniste și în fața unei amenințări venite din tundra siberiană, trebuie să conștientizăm fragilitatea sistemului care ne 
garantează drepturile de care ne bucurăm acum și să fim dispuși să luptăm pentru ele. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Nu vom mai fi trecuți prin furcile caudine de nimeni 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România a căutat întodeauna să fie un partener și un aliat de nădejde atunci când state membre UE, NATO sau fără 

apartenență la aceste două organsime supra-statale, așa cum este cazul Republicii Moldova sau al Ucrainei, au avut nevoie de 
sprijinul nostru, atât cât am putut și noi să îl oferim. Pe 8 decembrie, în urma Consiliului JAI, România a primit o mare 
lovitură prin votul împotriva aderării noastre la Spațiul Schengen, dat de Austria. Nu ne așteptam să ni se facă favoruri sau 
concesii, țara noastră îndeplinind de 11 ani toate condițiile tehnice reclamate de nevoile de funcționare ale Zonei Schengen. 
Am făcut eforturi, am investit miliarde de euro, crezând că doar de noi depinde progresul țării noastre. Ne-am înșelat, în cele 
din urmă s-a demonstrat că unele state sunt gata să ne închidă ușa în nas fără explicații pertinente sau chiar să încerce să ne 
strângă cu aceasta pentru a obține de la noi avantaje politice sau economice, în schimbul acordării unui vot care ar fi trebuit, 
mai mult sau mai puțin, să fie o formalitate. 

 Poate unele lucruri în gestionarea dosarului Schengen puteau fi făcute mai bine, sau poate nu. Rând pe rând, Comisia 
Europeană și Parlamentul European, în urma rapoartelor de verificare întocmite de experții de la Bruxelles, au confirmat 
îndeplinrea de către statul român a obligațiilor ce îi reveneau în această chestiune. Unele voci spun că România nu a negociat 
suficient de abil pentru a obține un vot favorabil în unanimitate, așa cum cere procedura. Dar întreb: de ce este nevoie de 
discuții și negocieri atunci când vorbim de obligații ale României, asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, 
care comportă doar criterii tehnice? Puterea continentului european este dată de coeziunea dintre statele membre ale UE. Mai 
ales în aceste vremuri complicate, când rusia ne demonstrează, încă o dată, ADN-ul barbar din care e făcută, atacând femei și 
copii în Ucraina, astăzi europenii trebuie să fie mai uniți decât oricând.  
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Austria ne-a trecut prin furcile caudine, iar pentru aceasta faptă vor exista repercusiuni din partea statului român, dar și 
din partea cetățenilor români. Așa cum a exprimat și Președintele României, oamenii cu atribuții și responsabilitate, fie că sunt 
diplomați sau politicieni, trebuie să continue munca pentru realizarea scopului de țară pe care ni l-am propus, și mai puțin să ne 
dispersăm inutil energia în căutarea de vinovați, elaborarea de scenarii de tipul „ce s-ar fi întâmplat dacă?” sau declarații care 
mai de care mai furibunde la adresa statului austriac, deși total justificate. Așa cum am zis, paradigma în care România își 
gândește relațiile cu alte state va suferi o schimbare importantă, iar momentul 8 decembrie nu va fi trecut cu vederea sau uitat, 
însă nu ne vom complăcea într-o statură de victimă legată de mâini și de picioare. Politicienii și diplomații români vor depune 
toate eforturile necesare pentru atingerea obiectivului național, iar acesta va fi îndeplinit mai devreme sau mai târziu. Avem o 
obligație sacrosanctă față de cetățenii români de a ne asigura că interesele lor sunt respectate, iar de acest lucru ne vom achita, 
folosind toate mijloacele necesare.  

Vă mulțumesc!         Deputat  
Gabriel-Ioan Avrămescu 

*** 
Declarație politică 

 

Peste România au trecut deja 33 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, însă, în fiecare an, începând cu 15 
decembrie, Timișoara trăiește momentul eliberării, plângându-și, totodată, eroii. 

Calea libertății a pornit din Piața Sfânta Maria, în seara din 15 decembrie, când oamenii au răspuns apelului pastorului 
reformat Laszlo Tokes. De la o mână de oameni, s-au strâns zeci de timișoreni cu lumânări aprinse care și-au exprimat 
oprobriul în deplină liniște, ca mai apoi protestul de solidaritate să se transforme într-o mișcare anticomunistă care s-a propagat 
cu o forță miraculoasă în întreaga țară. 

Democrația de care astăzi ne bucurăm s-a construit pe altarul sacrificării a 1100 de români, care încă își caută dreptatea. 
Dar Timișoara NU a uitat! 1989 este o rană care sângerează. Eroii ne-au lăsat moștenire o țară liberă dintr-o țară literalmente 
înfometată, aflată sub controlul intruziv al regimului totalitar, fără acces la informație, fără libertatea de a călători în alte state.  

Astăzi, după 33 de ani, putem obține un pașaport în doar câteva zile, putem critica oficiali în mod public fără să ne fie 
teamă de represalii, ne simțim ocrotiți în ceea ce putem numi în mod propriu, casa noastră. Chiar dacă democrația este departe 
de a fi perfectă, aș aminti despre ironia lui Winston Churchill referitoare la democrația parlamentară: “Sistemul parlamentar e 
detestabil… dar e cel mai puțin rău din câte cunoaștem”.  

Recunoașterea curajului eroilor prin care România și-a câștigat libertatea o reprezintă înființarea prin lege a Muzeului 
Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989, anul acesta, în 29 iunie. 

Instituția din clădirea istorică a fostei Comenduri a Garnizoanei Militare va fi restaurată în acest scop și va prezenta 
evenimentele care au stat la baza prăbușirii comunismului din întreaga țară. Imobilul a fost identificat cu ajutorul Primăriei 
Municipiului Timișoara în 2015 și a fost ulterior transferat Ministerului Culturii. 

Această instituție este rezultatul nevoii profunde de a comemora sacrificiul suprem al conaționalilor noștri sacrificați 
pentru libertate, pentru a le face cunoscut curajul generațiilor mai tinere, dar și tuturor turiștilor străini care vor să cunoască 
parcursul României de la comunism la democrație.  

Curajul eroilor acelor clipe eliberatoare ne îndeamnă să prețuim și să apărăm valorile pentru care ei s-au jertfit fără 
ezitare, lăsându-ne moștenire o țară liberă, îndreptată spre vest cu valori pro-europene.    

“Eroii nu mor niciodată!” 
Cinste eroilor din Decembrie 1989!       Deputat 

Cosmin Șandru 
*** 

Interzicerea condamnaților în alegerile locale și parlamentare, un act de reparație morală de o valoare inestimabilă 
 

Parlamentul României și-a însușit un act de dreptate, absolut necesar și reparatoriu, prin votarea unei legi care interzice 
candidatura la alegerile locale și parlamentare a oricărei persoane condamnate penal. 

Este vorba despre o propunere legislativă a parlamentarilor PNL, care modifică Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

Din păcate, legea a fost permisivă până acum, fapt ce a condus, după 1989, la accederea a numeroase persoane 
condamnate penal în posturi de demnitate publică, precum funcții de senator și deputat, dar și de primari sau președinți de 
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Consilii Județene. Pe cale de consecință, în acest răstimp am asistat la o serie de acte de corupție comise tocmai de către acești 
aleși, care, de cele mai multe ori, s-au ascuns pe băncile Parlamentului pentru a scăpa de rigorile legii.  

Bineînțeles, în opinia mea, acest demers trebuia inițiat și aplicat cu mai mult timp în urmă, cu celeritate, însă îmi exprim 
încrederea că, așa cum bine spune o vorbă românească, „Mai bine mai târziu, decât niciodată”! 

Potrivit Legii propuse de liberali, este  modificat Art. 52, alin. (14), din Legea nr. 208/2015, care va avea următorul 
cuprins: „(14) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, 
respectiv condițiile prevăzute la art. 37 din Constituția României, republicată, pentru a fi alese și persoanele care la data 
depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, 
dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea.” 

Salut votul cvasi-covârșitor al colegilor deputați pe marginea proiectului de act normativ, adoptat cu 250 de voturi 
pentru și doar o abținere, acesta fiind unica opțiune viabilă a reprezentanților tuturor partidelor politice reprezentate în 
Legislativ de a da un semnal fundamental referitor la modalitatea de alegere a aleșilor. 

Am votat cu toată deferența acest act normativ, în care Camera Deputaților a fost for decizional, cu speranța că vom 
asista astfel la mult dorita însănătoșire a clasei politice românești, precum și la dinamizarea participării oamenilor de valoare, 
de bună credință, necorupți și integri, la viața publică a țării, pentru a realiza în cele din urmă progresul și bunăstarea la care 
aspirăm cu toții.         Deputat 

Elena Hărătău 
*** 

Simplificarea obținerii certificatului de cazier judiciar, o nouă lege inițiată de PNL  
în procesul complex de digitalizare a României 

Un proiect de lege extrem de important, care reglementează completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar, a fost adoptat de Parlament, în urma votului final acordat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. 

Actul normativ are ca scop simplificarea procedurii de obţinere a cazierului judiciar, după promulgarea de către 
președinte urmând ca şi eliberarea actului, nu doar depunerea cererii aferente, să fie efectuată în formă electronică. 

Necesitatea acestei legi era imperioasă în momentul actual, Romania având nevoie de accelerarea procesului de 
debirocratizare și de simplificarea proceselor administrative la nivelul tuturor autorităților publice centrale și locale.  

Românii vor fi beneficiarii direcți ai noii legi, care va reduce substanțial eforturile privind obținerea documentelor emise 
de instituțiile publice, în speță a cazierului judiciar, atât ca timp prețios câștigat, cât și din punct de vedere financiar. Nu în 
ultimul rând, intrarea în vigoare a acestei legi va crește gradul de accesibilitate al administrației publice pentru persoanele cu 
dizabilități fizice, care nu vor mai fi nevoite să se deplaseze la ghișeele care eliberează cazierul. Având în vedere că în 
România sunt aproximativ 200.000 de adulti cu handicap fizic, dintre care un procent însemnat cu handicap locomotor, acestea 
vor putea interacționa mult mai facil și simplu cu instituțiile publice. 

Art. 28 din noua lege prevede introducerea unui nou alineat, cu următorul cuprins: „La solicitarea persoanelor fizice sau 
juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip prevăzută la alin.(1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează 
gratuit şi în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură 
electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noţiunea de semnătură electronică calificată are înţelesul dat de 
dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 
1999/93/CE.” Legea se încadrează în obiectivele de dezvoltare urbană sustenabilă și de valorificare a resurselor de patrimoniu, 
asumate de PNL în Programul de Guvernare 2021-2024, respectiv „Creșterea gradului de accesibilitate a populației la 
serviciile publice, precum și a calității serviciifor publice de interes local prestate, prin standardizare și digitalizare, inclusiv 
prin dotarea acestora cu echipamente IT”. 

Simplificarea și debirocratizarea impuse prin  acest act normativ va conferi cetățenilor un grad sporit de  predictibilitate, 
care va contribui, în mod esențial, nu doar la creșterea încrederii populației în administrația publică centrală și locală, cât și la 
îmbunătățirea activității acesteia, prin soluționarea mai facilă și mai rapidă a solicitărilor populației. 

Am semnat și am votat acest proiect de lege cu încrederea că procesul de reformă al digitalizării instituțiilor statului, 
inițiat și promovat de PNL, va fi aplicat în cel mai scurt timp, printr-un pachet viabil și pragmatic de legi și măsuri 
guvernamentale care să ușureze vieța de zi cu zi a românilor. 

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 

 
Site internet comparator comisioane percepute de către prestatorii de servicii de plată 

 

Stimate domnule ministru,  
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este autoritate competentă care supraveghează buna aplicare a 

legii privind drepturile și obligațiile consumatorilor și ale prestatorilor de servicii de plată. Prin transpunerea în legislație a 
Directivei 92/2014, respectiv prin LEGEA nr. 258 din 19 decembrie 2017, privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază a fost introdusă ”Secţiunea 
a 5-a Site-uri internet de comparare”.  

Potrivit Articolului 18 - (1) ”Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are obligația de a pune la dispoziția 
consumatorilor un site internet cu acces gratuit unde sunt comparate comisioanele percepute de către prestatorii de servicii de 
plată, cel puțin pentru serviciile cuprinse în Lista prevăzută la art. 5 la nivel național. Site-ul internet oferă inclusiv informații 
cu privire la sediile prestatorilor de servicii de plată și la localizarea bancomatelor acestora.” 

În urma celor expuse mai sus am rugămintea să ne transmiteți informații prin completarea următorului tabel : 
 

An Număr vizite site unde sunt 
comparate comisioanele 

Număr sesizări consumatori în 
baza Legii nr. 258/2017 

Soluționare sesizări 

2018    
2019    
2020    
2021    
2022    

 
Solicit răspunsul în scris.         Deputat 
Cu deosebită stimă,       George – Cristian Tuță 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Strategia națională referitoare la HIV/SIDA 
Stimate domnule ministru, 
La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat noua Strategie națională pentru supravegherea, 

controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2022-2030. Ultimul document aprobat în acest domeniu 
făcea referire la perioada 2004-2007. Infecția HIV reprezintă o prioritate de sănătate publică, iar controlul ei presupune 
prevenirea îmbolnăvirilor, testarea corespunzătoare și tratamentul persoanelor infectate. 

Asigurarea accesului universal, continuu, nediscriminatoriu și rapid al persoanelor diagnosticate cu HIV/SIDA la 
tratament și îngrijiri în vederea creșterii calității vieții în relația cu sănătatea și prevenirii transmiterii secundare a virusului 
HIV este unul dintre obiectivele principale ale Strategiei.  

În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este situația înregistrată începând cu anul 2020, la 
nivelul județului Suceava, în ceea ce privește numărul de persoane diagnosticate cu HIV/SIDA și al accesului acestora la 
tratament.  

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

Angelica Fădor 
*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode,  ministrul Afacerilor Interne 
 

Acțiuni de control al autovehiculelor supraîncărcate 
Stimate domnule ministru, 
Prezența pe drumurile publice a autovehiculelor supraîncărcate reprezintă un pericol pentru siguranța participanților la 

trafic deoarece acestea circulă cu viteze mult sub limita legală, fapt ce duce la ambuteiaje masive în trafic, iar prezența acestora 
în special pe drumurile naționale intens circulate face imposibilă depășirea acestora în siguranță deoarece se creează adevărate 
convoaie de camioane. 

Pe lângă imposibilitatea depășirii în siguranță a autovehiculelor supraîncărcate, acestea, datorită maselor mult depășite, 
au un timp de frânare mult mai mare, fapt ce duce la posibilitatea producerii unor accidente cu consecințe semnificative. De 
asemenea, camioanele supraîncărcate distrug trama stradală atât pe drumurile naționale și județene, cât și pe autostrăzi. Ultima 
observație poate fi ușor verificată pe Autostrada A1, atât între Pitești și București, cât mai ales între Sebeș și Sibiu. 

Statele din centrul și vestul Europei, pentru stoparea fenomenului, au instalate pe autostrăzi și drumuri naționale sisteme 
automatizate care depistează camioanele care depășesc masa maximă admisă. Astfel, combinația dintre senzorii senzorii de 
cântărire în mișcare plasați pe suprafața drumului pentru a determina greutatea în timp real și camerele de control care 
recunosc automat numărul de înmatriculare trimite semnale de alertă corpului de control în vederea opririi și sancționării de 
către cel mai apropiat echipaj a autovehiculului depistat. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este numărul de acțiuni de control al autovehiculelor de transport marfă pe care Poliția Română le-a efectuat în 

anul 2021? 
2. Care este numărul de acțiuni de control al autovehiculelor de transport marfă pe care Poliția Română le-a efectuat în 

primele 9 luni ale  anului 2022? 
3. Care este numărul de autovehicule de transport marfă care, în urma controalelor efectuate în anul 2021, au fost 

depistate că nu respectă masele maxime admise? 
4. Care este numărul de autovehicule de transport care, în urma controalelor efectuate în primele 9 luni ale anului 2022, 

au fost depistate că nu respectă masele maxime admise? 
5. Ținând cont de sistemele de control în timp real a autovehiculelor care depășesc masele maxime admise, aveți în plan 

instalarea acestora pe drumurile naționale și autostrăzile din România? 
6. Considerați oportună reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Traficul Rutier în subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne pentru o mai bună coordonare a acțiunilor de control? 
Cu stimă, 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

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

Linia de cale ferată Cluj  Napoca-Oradea-Episcopia Bihor-FRONTIERĂ  Ungaria (166,2 km) 
 

Stimate domnule ministru, 
Din informațiile publicate pe site-ul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA1, reiese faptul că au fost desemnate 

ofertele câștigătoare pentru toate cele 4 loturi ale liniei de cale ferată Cluj Napoca -Oradea - Episcopia Bihor -Frontieră 
Ungaria, cu o lungime totală de 166,2 km. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să adresez următoarea întrebare: 
Care este data pe care o considerați ca fiind fezabilă pentru punerea în circulație a întregului tronson de cale ferată 

modernizată? 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

                                      
1 Comunicate de presa 2022 (cfr.ro) 
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Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Construirea reactoarelor 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă 
Stimate domnule ministru, 
Din informațiile găsite pe site-ul Ministerului Energiei2 reiese faptul că România a primit din partea băncii americane 

US EXIM, două scrisori de intenție pentru proiectul de construire al  unităților 3 și 4 de la Cernavodă.  
Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care sunt sursele financiare pe care Ministerul Energiei le are în vedere pentru cofinanțarea proiectului de construire a 
reactoarelor 3 și 4 ale centralei nucleare  de la Cernavodă? 

2. Care este data pe care o considerați fezabilă pentru punerea în funcțiune a celor două reactoare nucleare? 
Cu stimă,      

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Adresată  domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Prețul energiei electrice și al gazelor 
Stimate domnule ministru, 
Conform datelor furnizate de Eurostat3 la 30 iunie 2022, românii plătesc pentru consumul unic a doua cea mai scumpă 

electricitate din Europa. Astfel, raportat la salarii și puterea de cumpărare, în clasamentul prețurilor puterii de cumpărare, 
românii plătesc a doua cea mai scumpă electricitate din Europa. 

În ceea ce privește scumpirea energiei electrice în valoare nominală, conform raportului Eurostat, la 30 iunie 2022, 
românii plătesc a zecea cea mai scumpă electricitate, cu 55% mai mult față de iunie 2021, deși, datele furnizate de Institutul 
Național de Statistică arătau o scumpire cu 15%.  

În cea ce privește prețul gazelor, după standardul puterii de cumpărare (PPS), românii plătesc al șaselea cel mai scump 
gaz în prețuri comparabile din Uniunea Europeană. Deși România deține a doua cea mai mare rezervă de gaze din Uniunea 
Europeană, românii plătesc gaze cu 50% mai scumpe decât media europeană, având  a șaptea cea mai mare scumpire anuală 
din Europa, cu peste 90% (iunie 2022 față de iunie 2021), deși, din nou,  datele furnizate de Institutul Național de Statistică 
arătau o scumpire cu 70%4. 

În ceea ce privește prețul la gaze și energie electrică pe care firmele românești îl plătesc, statisticile furnizate de către 
Eurostat arată că, firmele românești plătesc al șaselea cel mai scump gaz în valoare nominală din Europa, cu o creștere de 
250% (iunie 2022 față de iunie 2021).  

Prețul la electricitate pe care firmele românești îl plătesc, conform Eurostat, este al patrulea cel mai scump din Europa, 
având a doua cea mai mare scumpire anuală din Europa a electricității (140%). În aceste condiții, firmele românești se află în 
competitivitate redusă cu restul firmelor din Europa, înregistrând în primele opt luni ale acestui an un deficit comercial de 22 
miliarde de euro. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime pentru reducerea reală a prețului energiei electrice și a gazelor pentru 

români și companii? 
2. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime pentru sprijinirea firmelor românești în raport cu deficitul de 

competitivitate înregistrat de acestea în urma scumpirilor? 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
 

                                      
2 Romania – SUA: Finanțare în valoare de 3 miliarde de dolari de la US EXIM pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă – Ministerul 
Energiei (gov.ro) 
3 Statistics Explained (europa.eu) 
4 Template comunicat presa (insse.ro) 
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Adresată domnului Carol-Eduard Nowak, ministrul Sportului 
 

Situaţia dezastruoasă a sportului românesc 
Stimate domnule ministru,  
Tineretul şi sportul sunt priorităţi naţionale, cel puţin în documentele oficiale din programul de guvernare, însă realitatea 

actuală din România arată cu totul altceva. În lipsa finanţărilor necesare, activitatea sportivă este la limita dispariţiei, bazele 
sportive se deteriorează văzând cu ochii, în timp ce sportivii şi antrenorii au ajuns să aducă bani de acasă pentru a putea 
practica sportul de performanţă.  

Situaţia impusă de Ministerul pe care îl conduceţi este dominată de organigramele stufoase ale instituţiilor subordonate 
şi buget extrem de sărac, insuficient pentru a se atinge rezultatele dorite. În acest context, performanțele deosebite obținute în 
acest an de înotătorul David Popovici și echipele naționale în alte ramuri sportive, nu fac decât să confirme regula.  

Vă întreb respectuos:  
1. Ce strategie aveţi pentru revitalizarea sportului românesc, în general, şi a celui de masă, în special?  
2. Ce aveţi în vedere pentru sprijinirea tinerilor care vor să facă performanţă, dar nu dispun de condiţiile necesare oferite 

de stat? 
 3. Care este situaţia funcţionalităţii bazelor sportive deţinute de MTS, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Teleorman?  

Solicit răspuns scris.     
Deputat 

Maria Stoian 
*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Îngrădirea minorităţii româneşti din Ucraina de a învăţa în limba română 
 

Stimate domnule ministru,  
Limba română este în pericol iminent de a nu se mai preda în unităţile de învăţământ din comunităţile româneşti din 

Ucraina, și nu de azi, de ieri, ci de câțiva ani, fără ca aspectul menționat să aibă vreo legătură cu războiul din țara vecină.  
Conform ultimei variante a legii educaţiei adoptată de Parlamentul de la Kiev, sistemul de învățământ din Ucraina se 

desfăşoară doar în limba de stat (ucraineană), iar materiile care s-au predat în limba română au fost trecute în limba ucraineană. 
Acest act normativ îngrădește în mod evident dreptul minorităţii române de a învăţa în limba maternă. Consider că statul 
român trebuie să aibă o reacţie fermă la această formă de abuz împotriva drepturilor europene de a învăţa în limba maternă a 
minorităţilor.  

Legea adoptată de Rada Supremă a Ucrainei încalcă flagrant Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, 
potrivit căreia statele se angajează să recunoască dreptul oricărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale de a învăţa 
limba sa maternă. În regiunile istorice româneşti, care se află în prezent în componenţa Ucrainei, locuiesc peste 400.000 de 
români, fiind cea de a doua minoritate ca mărime, după cea rusă, de pe teritoriul statului ucrainean. Nu în ultimul rând, vă 
reamintesc că etnicii români vieţuiesc în Ucraina de sute de ani, iar în ultima perioadă acţiunile de destabilizare a comunităţii 
române din partea statului au fost din ce în ce mai virulente.  

Vă întreb cu respect:  
1. Ce acţiuni concrete a întreprins MAE pentru a rezolva situaţia prezentată?  
2. Cum veţi convinge oficialităţile statului ucrainean de eludarea prevederilor Convenţiei-cadru pentru protecţia 

minorităţilor naţionale referitor la dreptul românilor de a învăţa în limba română?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Maria Stoian 

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

Eșecul aderării României la Spațiul Schengen 
Stimate domnule ministru, 
Eșecul aderării României la Spațiul Schengen este considerat de către o parte a opiniei publice românești ca fiind eșecul 

diplomației țării noastre. Mai multe articole și opinii care au fost făcute publice în ultimele zile critică politica externă a 
României, dar mai ales faptul că nu s-au făcut demersurile necesare pentru a preîntâmpina sau de a preconiza un vot precum 
cel al Austriei.  

Decizia cu privire la aderarea țării noastre la Spațiul Schengen suntem cu toții de acord că a fost una profund politică, 
care a luat prin surprindere toți românii. Nimeni nu s-a așteptat ca tocmai Austria, țară pe care o consideram ca fiind apropiată 
de România prin prisma relațiilor externe despre care ni s-a tot vorbit, să fie împotriva României. Decizia luată de statul 
austriac nu a avut nicio legătură cu faptul că România a îndeplinit, de 11 ani de zile, toate condițiile pentru a fi parte a 
Schengen. Ea a reprezentat oportunismul de moment al celor care conduc statul austriac.  

În aceste condiții, ca principal coordonator al politicii externe a țării noastre, dumneavoastră vă revine o responsabilitate 
majoră în ceea ce privește deciziile care se iau cu referire la România atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în relația cu alte 
state. 

Românii au nevoie de o serie de lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe parcursul negocierilor privind aderarea la 
Spațiul Schengen. 

Domnule ministru, având în vedere cele expuse, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Care au fost acțiunile întreprinse de către Ministerul Afacerilor Externe cu privire la aderarea la Spațiul Schengen pe 

parcursul ultimului an? 
2) A fost informat Ministerul Afacerilor Externe cu privire la posibilitatea respingerii de către Austria a aderării 

României la Spațiul Schengen pe parcursul ultimului an? 
3) Câte întâlniri oficiale au existat între Ministerul Afacerilor Externe din România și reprezentanții statelor membre ale 

Uniunii Europene cu privire la subiectul Schengen? 
4) Având în vedere că decizia Austriei cu privire la România a avut loc pe ultima sută de metri, care au fost demersurile 

pe care dumneavoastră le-ați făcut pe lângă statele cu adevărat influente la nivel european și de susținerea cărora s-a spus că 
am beneficiat, pentru a întoarce decizia Austriei și pentru a obține un vot favorabil? 

Menționez că doresc răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc!          Deputat 

Mircea Roșca 
*** 
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 Interpelare  
 
 
Adresată: domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
De către: doamna Raluca Turcan, deputat, deputat 
Obiectul interpelării: Stadiul realizării aplicației pentru implementarea proiectului de legalizare a activităților casnice 

 
Stimate domnule ministru, 
În luna martie 2022 Legea activităţilor casnice a fost votată de Parlament. A fost unul dintre jalonele asumate prin 

PNRR! Acest proiect este bugetat prin PNRR și cred că este un prim pas de reformă în domeniul ocupării, care are şi un 
impact corect, pozitiv, în domeniul pensiilor publice. 

Acest proiect de lege ţinteşte două mari probleme pentru persoanele care muncesc, de cele mai multe ori, la negru: 
1. să poată fi plătite legal cu ajutorul unor tichete de activităţi casnice; 
2. să aibă posibilitatea să fie asiguraţi în sistemul de pensii şi de sănătate. Cei care muncesc în activităţi necalificate, de 

tip menaj, croitorie, prepararea hranei sau bone ocazionale pot deveni asiguraţi! 
Pentru aceasta nu vor avea nevoie de contracte de muncă şi nu vor fi puşi pe drumuri. Pentru a dobândi statutul de 

asigurat şi vechime în muncă vor trebui să aibă o medie de 85 de tichete pe lună. 
În zonele cu persoane care au competenţe/abilităţi digitale, acest raport juridic poate fi încheiat printr-o platformă 

digitală. În zone în care acest lucru nu poate fi realizat, tichetul se achiziţionează şi preschimbă prin operatori de servicii 
publice. 

În acelaşi timp, de tichete de activităţi casnice pot beneficia şi angajaţii, sub formă de primă sau bonus, pe lângă salariul 
de bază stabilit. 

Tichetele de activităţi casnice vor fi emise pe suport de hârtie sau electronic de către Agenţia Naţională de Ocupare a 
Forţei de Muncă (ANOFM). Va exista şi o platformă, sub formă de aplicaţie pe telefon, de unde beneficiarii le vor putea 
cumpăra, iar prestatorii le vor putea preschimba în bani fie pe aceeaşi platformă, fie cu ajutorul poştaşului, fie prin agenţiile 
pentru ocupare a forţei de muncă. 

Acest proiect de lege face parte din Componenta 13 – Reforme Sociale a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
reforma: ”Introducerea tichetelor de muncă şi formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor casnici”, respectiv 
„Operaţionalizarea introducerii tichetelor de muncă în domeniul lucrătorilor casnici” şi are un buget alocat pentru această 
investiţie prin PNRR de 4.538.000 euro (fără TVA). 

Conform art. 13.(1) din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic - „În scopul aplicării 
dispoziţiilor prezentei legi, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale înfiinţează, până la data de 1 ianuarie 2024, Platforma 
electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.” . 

În acest sens, vă rog să confirmați dacă acest termen va fi respectat și dacă la data de 1 ianuarie 2024 PLATFORMA va 
fi funcțională. 

Vă solicit un răspuns în scris.  
Vă mulţumesc.   
Cu deosebită consideraţie, 

*** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




