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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

   Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 18 noiembrie 
 

Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 18 noiembrie, prin vot final, raportul de respingere formulat de Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, referitor la Propunerea legislativă pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţierea 
unor pedepse (Pl-x 162/2013) - lege organică (293 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere). 

În aceeaşi zi, au fost analizate cererea ministrului Justiţiei şi Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea 
arestării preventive a domnului deputat Ion Diniţă (274 voturi pentru, 55 împotrivă). Dezbaterile asupra Proiectului 
de Hotărâre au avut loc în data de 27 octombrie 2014. 

Camera Deputaţilor a adoptat, de asemenea, prin vot secret cu bile (248 voturi pentru, 63 împotrivă), cererea 
ministrului Justiţiei, însoţită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încuviinţare a 
arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam, formulată în Dosarul nr. 63/P/2012 al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie - Serviciul teritorial Braşov, precum şi cererea ministrului Justiţiei, însoţită de solicitarea Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încuviinţare a percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive 
a domnului deputat Mircea Roşca, formulată în Dosarul nr.192/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul 
teritorial Ploieşti (220 voturi pentru, 65 împotrivă). 

A fost adoptat pe articole Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 63 
/2014). 
 

 
 Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 19 noiembrie 

 
 

Camera Deputaţilor a a adoptat miercuri, 19 noiembrie, raportul de respingere formulat de Comisia pentru 
regulament şi Comisia juridică în ceea ce priveşte solicitarea Grupurilor parlamentare PNL şi PDL din Camera 
Deputaţilor cu privire la înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea posibilei existenţe a unui 
ofiţer sub acoperire al unui serviciu secret în rândul candidaţilor la alegerile prezidenţiale (181 voturi pentru, 5 
împotrivă, 98 abţineri). 

În aceeaşi zi au fost adoptate prin vot final următoarele acte normative: 
Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 58/2014), ca urmare a demisiei din 

Parlament a domnului deputat Viorel Hrebenciuc (284 voturi pentru, 1 împotrivă); 
Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 59/2014),  ca urmare a constatării 

incompatibilităţii în cazul domnului deputat Ştefan Bucur Stoica (279 voturi pentru, 1 împotrivă, 12 abţineri); 
Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 63 /2014) (307 voturi 
pentru); 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunere de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce priveşte instituirea 
unui inspector de garanţii procedurale COM (2014) 340 (PHCD 55/2014) (305 voturi pentru, 3 abţineri); 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cercetarea şi inovarea ca surse 
de reînnoire a creşterii - COM (2014) 339 (PHCD 61/2014) (308 voturi pentru); 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Plan de acţiune pentru viitorul 
producţiei ecologice în Uniunea Europeană, COM (2014) 179 şi la Propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului [Regulamentul privind controalele 
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oficiale] şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, COM(2014) 180 (PHCD 62/2014) (306 
voturi pentru, 2 abţineri); 

Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - 
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2014 (PL-x 462/2014) - lege ordinară (306 voturi pentru, 1 împotrivă,1  
abţinere); 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei 
privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014 (PL-x 491/2014) - lege ordinară (306 voturi 
pentru); 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul 
şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 2014 (PL-x 492/2014) - lege 
ordinară (306 voturi pentru, 2 împotrivă); 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 366/2014) - lege ordinară 
(308 voturi pentru); 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 364/2014) - lege ordinară (215 voturi pentru, 2 împotrivă, 91 
abţineri); 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2014 privind abrogarea alin.(9) 
al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală (PL-x 319/2014) - lege ordinară (205 voturi pentru, 95 împotrivă, 9 abţineri); 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea şi 
completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea 
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene (PL-x 396/2014) - lege ordinară (208 
voturi pentru, 4 împotrivă, 98 abţineri); 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 248/2014) -
 lege ordinară (301 voturi pentru, 3 abţineri); 

Proiectul de Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996 (PL-x 541/2013) - lege ordinară 
(304 voturi pentru); 

Propunerea legislativă pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 187/2014) -
 lege ordinară (204 voturi pentru, 93 împotrivă, 8 abţineri) - raport de respingere din partea Comisiei pentru buget; 

Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a 
animalelor şi comercializarea cărnii (Pl-x 246/2014) - lege ordinară (282 voturi pentru, 15 împotrivă, 8 abţineri) – 
raport de respingere din partea Comisiei pentru agricultură şi Comisiei pentru administraţie publică; 

Propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice (Pl-x 244/2014) - lege ordinară  (305 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri) – 
raport de respingere din partea Comisiei pentru agricultură. 

 
Totodată, Camera Deputaţilor a respins moţiunea simplă iniţiată de 104 deputaţi ai Grupurilor parlamentare ale 

PNL şi PDL (106 voturi pentru, 178 împotrivă, 22 abţineri), dezbătută în data de 20 octombrie, intitulată „Românii de 
pretutindeni – victimele unui actor netalentat şi dezinteresat”. 

Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor 
formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 
1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca 
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris 
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la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 460/2014) - lege ordinară, a fost retrimis la 
Comisiile pentru buget şi juridică, în vederea redactării unui raport suplimentar în termen de o săptămână. 

La fel, au fost adoptate, în mod tacit, datorită depăşirii termenelor de dezbatere şi vot final, următoarele 
proiecte de lege şi propuneri legislative: 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 352/2014) - lege 
organică; 

Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale (Pl-x 331/2014) - lege organică; 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 
354/2014) - lege organică; 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Pl-x 353/2014) -lege 
organică; 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale în vederea punerii de acord cu Deciziile Curţii Constituţionale nr.53/2011, 54/2011 şi 738/2012 (Pl-x 
363/2014) - lege organică; 

Propunerea legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale (Pl-x 
359/2014) - lege organică; 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.67 alin.(4) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor (Pl-x 360/2014) - lege organică; 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 361/2014) - lege organică; 
Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 362/2014) - lege organică; 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.356, alineatul (3), din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Pl-x 

418/2014) - lege organică; 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-

x 439/2014) - lege organică; 
Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea 

unor măsuri privind administraţia publică locală (Pl-x 453/2014) - lege organică; 
Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (Pl-x 454/2014) - lege organică; 

Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 455/2014) -
 lege organică . 

Actele normative menţionate vor intra în procedura dezbaterilor parlamentare la Senat.  
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2014 
 

(Situaţia cuprinde datele la  21 noiembrie 2014) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

1010  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 350

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 146

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 219

317

– votate  317

             din care: - înaintate la Senat        65

                            - în procedura de promulgare     6

                            - promulgate* 137

                            - respinse definitiv 102

                            - în reexaminare la Senat     4

                            - sesizare neconstituţionalitate     3

                            – la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 703

a) pe ordinea de zi 271

b) la comisii  417

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 13

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

2

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 3

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3

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

4) Desesizări 2

5) Retrase de iniţiatori 2

 
   cele 317 iniţiative legislative votate privesc: 

                      131 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
         51  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               8  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    72  proiecte de legi  
                      186 propuneri legislative 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 151  legi, dintre care 14 din iniţiativele legislative votate şi adoptate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2013.  
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2014 
 

(Situaţia cuprinde datele la  21 noiembrie 2014) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

771  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 625

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 146

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 40

73

– votate  73

             din care: - înaintate la Senat      31

                            - în procedura de promulgare   6

                            - promulgate* 28

                            - respinse definitiv   4

                            - în reexaminare la Senat   3

                            - sesizare de neconstituţionalitate   1

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 703

a) pe ordinea de zi 271

b) la comisii  417

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 13

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

2

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 3

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare  
04) Retrase de iniţiatori 1

 
 

    cele 73 iniţiative legislative votate privesc: 
                       35 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
          11  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     23  proiecte de legi  
                        38 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 151 legi, dintre care 14 din iniţiativele legislative votate şi adoptate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2013, 109 din  iniţiativele legislative votate şi adoptate în sesiunea februarie 
- iunie 2014 şi 28 din  iniţiativele legislative votate şi adoptate în sesiunea actuală. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

 

Şedinţele din zilele de marţi, 18 şi miercuri, 19 noiembrie 2014 

 

 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 295 

        din care: - în dezbatere 
292

                       - la vot final 3
  

Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               10  

27  

   - votate 27
         din care: - înaintate la Senat 17 
                        - la promulgare  6 
                        - respinse definitiv  4 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1

 
 
 
 
cele 27 iniţiative legislative votate privesc: 
         8 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                   din care: 
    5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                          3  proiecte de legi 
  
       19 propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în  

(săptămâna  17-21 noiembrie 2014) 
 

 
 
 

 I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:   
 

1.  PL-x   366/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 
2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură  
 

2.  PL-x  364/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene  
 

3.  PL-x  319/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2014 privind 
abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală  
 

4.  PL-x 396/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2014 pentru 
modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind 
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene  
 

5. PL-x 248/2014 - Lege pentru modificarea art.184 alin.(6) şi (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii  
 

6. PL-x 541/2013 - Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996  

  
 

 
 

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1. PL-x 352/2014 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2014 
privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 
normative  
 
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

2. PL-x 331/2014 - Proiect de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
  
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
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3. PL-x  354/2014 -   Proiect de Lege pentru modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011  
 
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

4.  PL-x 353/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011  
 
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

5. Pl-x 363/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale în vederea punerii de acord cu Deciziile Curţii Constituţionale nr.53/2011, 
54/2011 şi 738/2012  
 
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

6. PL-x 359/2014 - Proiect de Lege privind completarea art.26 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale 
   
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

7. Pl-x 360/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea art.67 alin.(4) din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor  
 
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

8. Pl-x 361/2014 - Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  
 
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

9. Pl-x 362/2014 - Proiect de Lege pentru completarea art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

10. Pl-x 418/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea art.356, alineatul (3), din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011  
 
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

11. Pl-x 439/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali  
 
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

12. Pl-x 453/2014 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2014 
pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală  
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

13. Pl-x 454/2014 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 
(Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
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14. Pl-x 455/2014 - Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2014 
privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 
normative 
 
 (Se considera adoptata, in conditiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia Romaniei, republicata) 
 

15. PL-x 462/2014 - Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma 
sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014  
 

16. PL-x 491/2014 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de 
Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014  
 

17. PL-x 492/2014 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 
2014  
 

  
 
 

 
 

III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  Pl-x 187/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal  
 

 
2.  Pl-x 246/2014 - Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea 

de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii  
 
 

3.  Pl-x 244/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice  
 
 

4. PL-x 162/2013 - Propunerea legislativă pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse  
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru a doua sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2014 
 

 (situaţie la data de  21 noiembrie 2014) 
 

 
 
 

În şedinţa din data de 04 septembrie  2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative 
ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2014, care  cuprinde 88 de proiecte de legi.  

Dintre cele 88 de proiecte,  84 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 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

8 - 

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

0 
 

0 
 

0

- transmise la Senat: 
- la promulgare: 
- legi promulgate: 

6
0
2

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

76 4 

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

16 
 

44 
 

0

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

1
4

11

Total  4  60  24

Total general: 88 4 84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2014 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  24 noiembrie  22001144)) 
 
 
 

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

          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

1 

PLx 
395/2014 

 
L 

376/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. (poz. b-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.49/2011, ca urmare a necesităţii clarificării cadrului legal 
referitor la declararea ariilor naturale protejate şi la 
încadrarea acestora în categorii specifice de management , 
care să asigure protecţia şi conservarea speciilor şi/sau 
habitatelor pentru care au fost instituite.   

S  - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
MED 
 

 
 
 
Raport 
depus pe 
18.09.2014 
(445/R/2014) 

 

2 

PLx 
73/2014 

 
L 

9/2014 
 

Proiect de lege privind administrarea creanţelor 
bugetare reprezentând comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă. 
(poz. b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul 
datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi 
abrogarea textelor similare din OUG 17/2011. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG �i MUN 

 
 
Raport depus pe 
22.09.2014  de 
adoptare, în 
forma adoptată 
de Senat 
(187/Rs/ 2014) 

3 

PLx  
16/2014 

 
L 

650/2013 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale. (poz. b-49) 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

S -  Adoptat pe 
03.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG 

 
 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente, 
depus pe 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

  
 

25.09.2014 
(466/R/ 2014) 

4 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative. (poz. b-50) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementarea unor măsuri de aplicare a unor articole, 
amânarea  termenului de intrare în vigoare a accizei 
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012 
privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace 
electronice. 

S  - Adoptat pe  
17.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare, depus 
pe 25.09.2014 
(206/Rs/ 2014) 

5 

PLx 
421/2014 

 
L 

430/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
fiscale. (poz. a-25) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri fiscale, fiind vizate 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată �i Ordonan�a de urgen�ă a 
Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării 
e�alonărilor de plată, aprobată prin Legea nr.15/2012. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 

CD - OZ Plen  
BUG 
 

Raport de 
adoptare, depus 
pe 25.09.2014 
(465/R/ 2014) 

6 

PLx  
341/2014  

 
L 

293/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru 
modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind 
unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre.  
(poz. b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementează unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre. 

S - Adoptat pe 
18.06.2014 
 

CD - OZ Plen  
ADMIN 
 

 
Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 29.09.2014 
(478/R/ 2014) 

7 

PLx 
240/2014 

 
 

L 
231/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. b-54) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
acordării unei reduceri a nivelului accizelor faţă de nivelul 
standard pentru motorina utilizată drept carburant pentru 
transportul rutier de mărfuri şi de persoane, exclusiv 
transportul public local de călători. 

S - Adoptat pe 
28.04.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare cu un 
amendament 
admis, depus pe 
30.09.2014 
(481/R/ 2014) 



 
3

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

8 

 
PLx  

459/2014 
 

L 
453/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate. (poz. a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate, apobată cu modificări �i 
completări prin Legea nr. 399/2006 cu modificările �i 
completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
MUN �i SĂN 
 

 
Raport de 
adoptare în 
forma prezentată 
de Senat, depus 
pe 14.10.2014 
(491/R/ 2014) 

9 

PLx  
442/2014 

 
L 

291/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind 
înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea 
unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitare a activităţii operatorilor economici 
cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri privind înfiin�area Departamentului 
pentru Privatizare �i Administrarea Participa�iilor Statului 
prin reorganizarea Oficiului Participa�iilor Statului �i 
Privatizării în industrie �i prin preluarea unor activită�i de 
la Departamentul pentru Energie �i Departamentul pentru 
Întreprinderi Mici �i Mijlocii, Mediul de Afaceri �i Turism, 
pentru asigurarea finan�ării activită�ii Departamentului 
pentru Privatizare �i Administrarea Participa�iilor 
Statului, pentru eficientizarea activităţii de privatizare,  în 
vederea  dezvoltării  activită�ii economice cu capital 
majoritar de stat în domeniul energiei. 

S - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
ECON �i  IND 
 pt. raport 
comun 

 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 16.10.2014 
(496/R/ 2014) 

10 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. c-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012  

11 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2010 şi a contului general de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. (poz. c-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului 
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012 



 
4

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

12 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual 
de execu�ie a bugetului de stat, a contului anual 
de execu�ie a bugetului Fondului na�ional unic 
de asigurări sociale de sănătate �i a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2011.   
(poz. c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execu�ie a bugetului de stat, a 
contului anual de execu�ie a bugetului Fondului na�ional 
unic de asigurări sociale de sănătate �i a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

13 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execu�ie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2011 �i a contului general anual 
de execu�ie a bugetului asigurărilor pentru 
�omaj pe anul 2011. (poz. c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 �i a contului 
general anual de execu�ie a bugetului asigurărilor pentru 
�omaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

14 

PLx  
186/2014 

 
L 

699/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (poz. b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, 
cu modificările şi completările ulterioare în sensul egalizării 
vîrstei standard de pensionare pentru femei şi bărbaţi,  prin 
creşterea vîrstei de penionare la femei de la 63 de ani la 65 
de ani. 

S  - Adoptată pe 
07.04.2014 

 
CD - OZ Plen 
MUN 
  

Raport depus pe 
19.06.2014  de 
respingere  a 
cererii de 
rexaminare 
(351/R  2014) 

15 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execu�ie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2012 �i a contului general anual 
de execu�ie a bugetului asigurărilor pentru 
�omaj pe anul 2012.  (poz. c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execu�ie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 �i a contului 
general anual de execu�ie a bugetului asigurărilor pentru 
�omaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 



 
5

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

16 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Continuarea implementării Legii 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

17 

PLx  
335/2014 

 
L 

14/2014 

Proiect de Lege privind economia socială.  
(poz. b-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea domeniului economiei sociale, a cadrului 
general de organizare şi funcţionare a întreprinderilor care 
desfăşoară activităţi în acest domeniu, stabilirea măsurilor 
de promovare a economiei sociale, precum şi stabilirea 
competenţelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale în domeniu. 

S  - Adoptată pe 
18.06.2014 
 
CD - ECON, 
IND, MUN 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
04.09.2014 

18 

PLx  
461/2014 

 
L 

461/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri bugetare în legătură cu activitatea 
Autorităţii pentru Administrarea Activelor 
Statului. (poz. a-16) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu 
activitatea autorită�ii pentru Administrarea Activelor 
statului, prin includerea tuturor veniturilor ob�inute din 
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un procent cît 
mai mare a datoriilor institu�iei, datorii provenite din titluri 
executorii. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - ECON  
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
14.10.2014 

19 

PLx  
481/2014 

 
L 

456/2014 

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit 
al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la 
Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional 
Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea 
privată a statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată a judeţului 
Timiş. (poz. a-23) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transferul, cu titlu gratuit al pachetului integral de acţiuni 
deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 
Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din 
proprietatea privată a statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a 
judeţului Timiş �i în administrarea Consiliului Jude�ean 
Timi�, în vederea gestionării procesului de dezvoltare al 
aeroportului, luând în considerare interesele economice ale 
regiunii deservite de acesta.  

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - ECON �i 
IND 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 



 
6
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20 

PLx 
592/2010 

 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. b-47) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări ale  Legii 
nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-
free, Legea nr.86/2006 – Codul vamal al României, OG 
nr.92/2003, Codul de procedură fiscală. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2010 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 

21 

PLx 
458/2012 

 
L 

329/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. (poz. b-26) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin 
transpunerea directivelor europene incidente în domeniul 
valorilor mobiliare şi modificarea subsecventă a Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
29.11.2012 

22 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor 
din sectorul gazelor naturale. (poz. b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi 
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 

23 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, 
care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza 
începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei proceduri 
de evaluare şi selecţie care respectă principiile concurenţei, 
eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
18.04.2013 
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24 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 
a finanţării actelor de terorism. (poz. b-19) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 cu privire la competenţele diferitelor Autorităţi 
europene de supraveghere, precum şi stabilirea precisă a 
autorităţilor naţionale competente în domeniu în scopul 
informării Autorităţilor europene de supraveghere în 
domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG nr. 
93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.02.2014 
 
CD - BUG �i 
JUR pt. raport 
înlocuitor 

 
 
 
TDR: 
18.03.2014 
 

25 

Plx  
663/2013 

 
L 

567/2013 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (poz. b-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: doi deputa�i 
- Cameră decizională: CD 

Completarea  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu un 
nou articol, art. 74¹, articol potrivit căruia persoanele fizice 
ale căror culturi au fost calamitate în proporţie de peste50% 
în anul 2013, să nu plătească impozitul agricol. 

S -  Respins  pe 
16.12.2013 
 
CD - BUG  
 pt. raport  

 
 

 
TDR: 
27.02.2014 

26 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.113/2013 privind unele 
măsuri bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului. (poz. b-27) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul diminuării 
eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie 
termică şi electrică pentru achiziţionarea combustibilului şi 
al necesităţii asigurării consumului de energie electrică. 
 
 
 
 
 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
 
CD - BUG �i 
MUN pt. raport

 
 
 
 
TDR: 
04.03.2014 
 

27 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. b-53) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările �i completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - BUG  
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
20.03.2014 
 

28 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi 
alte măsuri fiscal-bugetare. (poz. b-51) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative dintre care 
amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi Ordonanţa 
Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
precum şi adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptat pe 
23.04.2014 
 
CD - BUG �i 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
15.05.2014 
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29 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele 
măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale 
unor operatori economici din industria de apărare 
şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.  
(poz. b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor 
bugetare înregistrate de unii operatori economici din 
industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale 
principale şi accesorii datorate bugetului general consolidat, 
precum şi reglementarea uno măsuri fiscal-bugetare 
referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni a obligaţiilor 
fiscale datorate de operatorii economici la care statul este 
acţionar unic sau majoritar. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.09.2014 
 

30 
PLx 

413/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2014. (poz. c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, în sensul 
diminuării veniturilor cu suma de 375,8 milioane lei şi 
majorării cheltuielilor cu suma de 517,2 milioane lei, iar 
deficitul bugetar se majorează cu suma de 893, 0 milioane 
lei. 

 
CD +S 
- BUG  
pt. raport 
comun 

TDR: 
14.09.2014 

 
31 

PLx 
414/2014 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2014. (poz. c-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2014. 

 
CD +S 
- BUG 
pt. raport 
comun 

TDR: 
14.11.2014 

32 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. a-24) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 

CD - BUG 
pt.raport 

 

 
 
 
TDR: 
25.09.2014 
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33 

PLx 
460/2014 

 
L 

455/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
accelerarea şi finalizarea procesului de 
soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau 
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile 
Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 
1947 şi pentru modificarea unor acte normative. 
(poz. a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea de măsuri pentru accelerarea �i finalizarea 
procesului de solu�ionare a cererilor formulate în temeiul 
Legii nr. 9/1998. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
 
CD - Retrimis 
pe 19.11.2014- 
BUG �i JUR 
pt. raport 
comun 
suplimentar 
 

TDR: 
26.11.2014 
 

34 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. 

S - Adoptat pe 
17.11.2010 
 
CD - IND  
 pt. raport  
 

 

 
 
 
 
TDR: 
23.12.2010 
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35 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a 
mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de 
revânzare, precum şi a contractelor de schimb.  
(poz. b-43) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 
 
 
Protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi 
revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor 
spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung  privind 
dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, 
precum şi  la ăncheierea şi executarea contractelor de 
schimb. 
 
 
 
 

S  - Adoptat pe  
18.04.2011 
 
CD - IND �i 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
11.05.2011 

36 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 
 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. b-42) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a noilor 
dispoziţii europene în domeniul transporturilor rutiere, 
respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1071/2009  al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile 
care trebuie îndeplinite pentru pentru exercitarea ocupaţiei 
de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) 
nr.1072/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri  
şi ale Regulamentului (CE) nr.1073/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a 
serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de 
modificarea Regulamentului (CE) nr.561/2006 în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României în calitatea 
sa de stat membru al UE. 

S - Adoptat pe 
14.11.2011 
 
CD - IND �i 
TRSP 
 pt. raport 
comun 
 
 

 
 

 
 
 
 
TDR: 
08.02.2013 
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37 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor. 
 (poz. b-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 
 
 
CD -  IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.06.2012 
 

38 

PLx 
398/2013 

 
L 

300/2013 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al 
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie. 
(poz. b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciarenr.138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, urmărindu-se, printre 
altele stabilirea unor măsuri de limitarea modalităţii de 
transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate 
în domeniul privat al statului numai la folosinţa gratuită, 
precum şi a unor măsuri destinate  menţinerii în stare de 
funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate 
în domeniul privat al statuluii. 

S  - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
 

CD - IND, 
AGRI �i MED 
pt. raport 
comun 

 

 
TDR: 
13.03.2014 

39 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole.  
(poz. b-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Stabilirea cadrului juridic de func�ionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea  
originii, comercializarea şi controlul  produselor vitivinicole, 
în acord cu normele europene. 

S  - Respins pe  
08.04.2014 
 
CD - IND �i 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
30.04.2014 
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40 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale. (poz. b-52) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor 
din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor necesare 
astfel încât să fie asigurată decuplarea formării preţurilor în 
cadrul pieţei concurenţiale de formare a preţurilor în cadrul 
pieţei reglementate. 

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 
 
CD - IND.  
pt. raport  

 

 
TDR: 
19.05.2014 

41 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor. (poz. b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor  în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor, în vederea 
clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura o 
transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a 
Directivei 84/450/CEE a Consiliului,  a Directivelor 97/7/CE 
, 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale  
Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului („Directiva privind 
practicile comerciale neloiale”) , din perspectiva 
consolidării acestor reglementări, în raport cu răspunderile 
care revin României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe  
03.06.2014 
 
CD - IND.  
pt. raport  

 
 
TDR: 
24.06.2014 

42 

 
 

PLx 
457/2014 

 
L 

378/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. 
II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi 
a aparatelor consumatoare de combustibil.  
(poz. a-21) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din 
Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în 
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor 
de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, 
aprobată cu modificări �i completări prin Legea nr. 
93/2011, cu încă trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului act normativ. 

 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 

 
CD - IND.  
pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
14.10.2014 
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Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

43 

PLx 
458/2014 

 
L 

403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind 
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea drepturile consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
interven�iile legislative vizând alinierea 
legisla�ieina�ionale de profil la normele europene 
incidente în materie, în contextul îndeplinirii obliga�iilor 
asumate de România, derivate din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. �i 
JUR  
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
14.10.2014 

44 

PLx 
465/2014 

 
L 

495/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii.  
(poz. a-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
CD - IND �i 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 
 

45 

PLx 
466/2014 

 
L 

486/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012. (poz. a-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, cu modificările �i completările ulterioare, 
urmărindu-se ca, până la data de 31 decembrie 2018, 
producătorii de gaze naturale din România sau afilia�ii 
acestora, după caz, să fie obliga�i să încheie tranzac�ii pe 
pie�ele centralizate din �ara noastră, în mod transparent 
�i nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantită�i 
minime de gaze naturale din produc�ia proprie, destinată 
consumului intern.  

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - IND  
pt. raport  

 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 

46 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
(poz. b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizînd, eficientizarea programelor de transport 
rutier public de persoane, stabilirea condiţiilor de obţinere a 
licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, 
modificarea perioadei de valabilitate a licenţelor de 
transport şi a copiilor conforme ale certificatului de 
transport pe cont propriu, precum şi stabilirea unor reguli 
privind fixarea încărcăturii în vehicule. 

S  - Adoptat pe  
17.11.2010 
 
CD - TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
23.12.2010 
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47 

PLx 
661/2013 

 
L 

552/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
13.02.2013 
 

48 

PLx  
110/2014 

 
L 

531/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice.  
(poz. b-46) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, în scopul 
îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie. 

S  - Respins  pe 
03.03.2014 

 
CD - TRSP �i 
JUR  pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
20.03.2014 

49 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. b-15)   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei 
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare. 

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi 
SĂN   
pt. raport comun

 

 
TDR: 
29.11.2012 

50 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice. (poz-20) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările ulterioare, în scopul îmbunătă�irii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 
 
CD -  AGRI �i 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
17.04.2014 

51 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie. (poz. a-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a face 
posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora în 
toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au 
dovedit solu�ia cea mai eficientă pentru protejarea căilor de 
comunica�ii împotriva înzăpezirii, ac�ionănd ca parazăpezi 
biologice. 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 
CD - AGRI �i 
MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
01.10.2014 
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52 

PLx 
480/2014 

 
L 

429/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea preţului mediu 
al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. 
(poz. a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior, potrivit dispozi�iilor art. 202 pct.8 din 
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare, 
în valoare de 101 lei. 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
  
CD - AGRI  
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
28.10.2014 

53 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. b-44) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea sistemului 
instituţional al minorităţilor naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 

 
CD - Retrimis 
pe 18.09.2012 - 
DROM  
pt. raport 

 
TDR: 
25.09.2012 

54 

PLx  
126/2014 

 
L 

2/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.108/2013 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al 
art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea 
şi autorizarea mijloacelor de publicitate. 
 (poz. b-32) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din 
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate . 

 
S  - Adoptat pe 
18.06.2014 
 
 
CD - ADMIN 
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
 
 
TDR: 
08.09.2014 

 

55 

PLx 
233/2013  

 
L 

122/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală.  
(poz. b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea uni nou program naţional de dezvoltare localaă 
în scopul implementării unor proiecte de importanţă 
naţională care susţin dezvoltarea regională prin realizarea 
unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi 
socio-educativă în mediul rural şi urban. 

S - Adoptat pe 
17.06.2013 
 
CD - ADMIN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
10.09.2014 



 
16

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

56 

PLx  
440/2014 

 
L 

374/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală.  
(poz. a-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, cu modificările �i 
completările ulterioare.351 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 

CD - ADMIN 
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
01.10.2014 

57 

PLx  
69/2014 

 
L 

698/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. (poz. b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.14 şi 15 din Legea 540/2002 privind casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul eficientizării procesului  de 
recuperare a debitelor stabilite în sarcina pensionarilor care 
au contractat împrumuturi de la casele de ajutor reciproc. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - MUN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
04.03.2014 

58 

PLx  
456/2014 

 
L 

404/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum 
şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.  
(poz. a-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din 
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, în sensul 
introducerii unor noi categorii de beneficiari �i a unor noi 
domenii în care se poate presta muncă necalificată. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 

CD - MUN 
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
14.10.2014 

59 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor activităţilor de 
cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în plan european 
şi internaţional, posibilitatea accesării finanţării de către 
unităţile de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică, 
schimbarea procedurii de evaluare a institutelor de 
cercetare-dezvoltare, introducerea unui mecanism de 
finanţare pe trei nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
10.04.2012 
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60 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. (poz. 
b-45) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind cazierul 
judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul 
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 
26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul 
schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între 
statele membre.  

S - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
17.03.2014 
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Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

1 

PLx  
351/2014 

 
L 

583/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.48/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. b-37) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completare unor prevederi din Legea 
35/1997  privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului, republicată, completarea 
Ordonanţei de urgenţă 34/2009, cu privire la 
rectiificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea 
227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2012, privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea 16/2013. 

 

CD - Adoptat  pe 
17.09.2014 
 
S  - Jur 

 
 
 
 
 
 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

 

2 

Plx  
124/2014 

 
L 

245/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în scopul asigurării 
funcţionării imediate a Guvernului în noua sa structură, 
astfel cu a fost modificată prin Hotărârea Parlamentului 
nr.1/2014. 

CD - Adoptată pe 
15.04.2014 
 
S  - OZ Plen 

 
 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

3 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.132/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a 
Adulţilor. (poz. a-20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor 
Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării 
Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii 
Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al 
Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), 
precum şi obligaţiile asumate de către cele două 
instituţii în proiectele strategice cu finanţare 
nerambursabilă din fonduri europene. 

CD - Adoptată pe 
17.05.2011 
 
S  - OZ Plen 

 
 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 
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4 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. a-19) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, în 
sensul armonizării acestui act normativ cu prevederile 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. 

CD - Adoptată pe 
18.10.2011 
 
S - ÎNV 
pt.  raport suplimentar 
 
 

 
 
TDR: 
29.05.2012 

5 

PLx 
355/2014  

 
B 

551/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în 
domeniul securităţii sociale între Guvernul 
României şi Guvernul Quebecului, semnată la 
Quebec, la 19 noiembrie 2013. (poz. b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Ratificarea de către România a Înţelegerii în domeniul 
securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul 
Quebecului. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
S  - înregistrat pt. 
dezbatere 

- 

6 

PLx 
358/2014 

 
B 

550/2014 

Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei 
Minamata cu privire la mercur, deschisă spre 
semnare şi semnată de România la Kumamoto, 
la 10 octombrie 2013. (poz. b-38) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, 
adoptată  la Kumamoto, Japonia la 10 octombrie 2013, 
semnată de România la aceea�i dată. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
S - înregistrat pt. 
dezbatere 

- 

7 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al 
art.8 din Legea nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. 
(poz. a-17) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea 
şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin proiect se prevede că 
funcţia de inspector general al Inspectoratului General 
al Poliţiei Române este o funcţie cu rang de secretar de 
stat. 

S - APAR  
pt. raport 
 
 
CD - 

 
 
TDR: 
22.09.2014 
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8 L 
488/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov. (poz. a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ADMIN �i TRSP 
 
 
CD - 

 
 
 
Raport depus-
favorabil 

 

9 L 
494/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004. (poz. a-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - ECON, TRSP 
 
CD - 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

 

10 L 
234/2014 

Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată. (poz. a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S   - BUG 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
10.09.2014 

11 L 
414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
 (poz. a-14) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputa�i + senatori 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - AGRIC 
  
CD - 

Înscris pe 
ordinea de zi 
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12 

PLx  
319/2014 

 
L 

315/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
de urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind 
abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de 
urgentă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare 
locală.  
(poz. b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, 
în sensul abrogării alin.(9) al art.9 referitor la 
obligativitatea avizării obiectivelor de investiţii noi de 
către Consiliul tehnico-economic al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca 
măsură necesară pentru simplificarea procesului 
administrativ de avizare a proiectelor de investiţii locale. 

S - Adoptat pe 
10.06.2014 
 

CD - Adoptată pe 
19.11.2014   

- 

13 

PLx 
364/2014 

 
 

L 
241/2014 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.17/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului institutional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de 
gaze cu efect de sera atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene. (poz. B-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect 
de seră atribuite României  la nivelul Uniunii Europene, 
aprobată prin Legea nr.163/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul repartizării, pentru 
anul 2014, a unor sume obţinute din vînzarea la licitaţie 
a certificate de emisii de gaze cu efect de seră. 

S - Adoptat pe 24.06.2014

 
CD - Adoptată pe 
19.11.2014   
 

- 

14 

PLx 
366/2014  

 
L 

330/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se 
acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură. (poz. b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi 
pentru modificarera art 2 din Legea nr.361/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.139/2007, cu modificările ulterioare, în 
vederea implementării corespunzătoare a aquis-ului şi a 
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, cu privire la aplicarea 
schemelor de ajutoare naţionale tranzitorii pentru 
agricultori în cadrul politicii agricole comune pentru 
anul 2014. 

S  - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD - Adoptată pe 
19.11.2014  

- 
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15 

PLx 
396/2014 

 
L 

377/14 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.32/2014 pentru 
modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind 
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului 
de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din parte Uniunii 
Europene. (poz. b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, 
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, 
înlocuire şi dezvoltare pentru proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 
asistenţşă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene, astfel încât să fie asigurat fluxul necesar 
continuării contractelor în derulare. 

S  - Adoptată pe 
02.09.2014 
 

CD - Adoptată pe 
19.11.2014 
 

- 

16 

PLx  
347/2014  

 
L 

425/2014 

Legea pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. b-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, în 
sensul reducerii cotei de contribuţie de asigurări sociale 
datorată de angajator. 

S  - Adoptată pe 
25.08.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014  

 
 
Legea nr. 
123/2014 

17 

PLx  
390/2014  

 
L 

451/2014 

Proiect de Lege privind scutirea de la plată a 
unor debite provenite din pensii. (poz. b-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 
 
 
 

Scutirea de la plata unor debite provenite din pensii, 

constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina 

pensionarilor aflaţi în evidenţia sistemului public de 

pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

reprezentând sume încasate necuvenit, prin derogarea 

de la prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
01.09.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 

Legea nr. 
125/2014 
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18 

PLx  
389/2014  

 
L 

450/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
complearea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
prcum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
vederea recuperării debitelor înregistrate cu 
titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului. 
(poz. b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia pentru creşterea copiilor, astfel încât, pe 

perioada concediului pentru creşterea copilului, să se 

permită părinţilor primirea/realizarea unor venituri 

suplimentare. În acest sens, pe lângă sumele deja 

reglementate ca excepţie de la suspendarea acordării 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului, se propune şi 

exceptarea de la suspendare pentru părinţii care 

realizează efectiv venituri de până la 1500 lei anual. 

S  - Adoptată pe 
01.09.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 

 
Legea nr. 
126/2014 

19 

PLx 
369/2014 

 
L 

449/14 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012, a Legii petrolului 
nr.238/2004, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 
privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de actionar 
al statului la Compania Naţională de Transport 
al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. şi la 
Societatea Naţională de Transport Gaza 
Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaş şi pentru 
modificarea unor acte normative. (poz. b-4) 

Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, modificarea şi completarea 
Legii petrolului nr.238/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obliigaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al 
statului la Compania Naţională de Transport al Energiei 
Electrice „Transelectrica”- SA şi la Societatea 
Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz”- SA  
Mediaş pentru modificarea unor acte normative. 

S  - Respins  pe  
25.08.2014 
 

CD - Adoptat pe 
17.07.2014 
 
 
 
 
 
 

Legea nr. 
127/2014 

20 

PLx  
434/2014 

 
L 

452/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
precum şi pentru modificarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea 
producerii şi traficului ilicit de substanţe 
dopante cu grad mare de risc. (poz. a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Modificarea �i completarea Legii nr. 227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, 
precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind 
prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de risc, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
128/2014 
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21 

PLx  
438/2014 

 
L 

454/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea 
Standardului Internaţional Lista interzisă pentru 
anul 2014. (poz. a-6) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Standardului internaţional Lista interzisă 
pentru anul 2014, aprobat prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale Anti - Doping nr.283/2013, în 
vederea aplicării unitare a dispoziţiilor privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport de către 
România, ca parte semnatară a Convenţiei 
internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în 
cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 
octombrie 2005, precum şi ca semnatară a Codului 
Mondial Anti – Doping. 

S  - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
129/2014 

22 

Plx  
84/2014 

 
L 

195/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.9/2014 pentru 
aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a instrumentelor 
structurale. (poz. a-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a 
întregii structuri şi a atribuţiilor Autorităţii de 
Management POS CE de la Ministerul Economiei. 

CD - Adoptat pe 
25.03.2014 
 
S  - Adoptată pe 
17.09.2014 

 
 

Legea nr. 
133/2014 

23 

PLx 
346/2013 

 
L 

303/2013 
 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii �i 
Dezvoltării Rurale, precum �i a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia. (poz. b-13) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 
a unor instituţii aflate în subordinea acestuia.   

S - Adoptat pe 
17.02.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
139/2014 

24 

PLx 
342/2014 

 
L 

314/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii. (poz. b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea implementării 
corespunzătoare a aquis-ului comunitar şi a 
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat 
membru al UE, cu privire la transparenţa măsurilor care 
reglementează includerea medicamentelor în domeniul 
de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de 
sănătate, în concordanţă cu prevederile Directivei 
nr.89/105/CE a Consiliului din 21 decembrie 1988 
privind transparenţa măsurilor ce reglementează 
stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi 
includerea acestora  în domeniul de aplicare al 
sistemelor naţionale de asigurări de sănătate. 

S  - Adoptată pe 
23.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
140/2014 
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crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observa�ii 

25 

PLx 
368/2014 

 
 

L 
349/2014 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.29/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă.  
(poz. b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea �i completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţ,aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 362/2009, cu modificările �i completările ulterioare, 
în vederea adoptării unor măsuri pentru optimizarea 
fluxurilor financiare din cadrul programelor 
opera�ionale finan�ate din insrumente structurale. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
141/2014 

26 

PLx 
89/2014 

 
L 

8/2014 
 

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol. (poz. b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modul de desfăşurare a activităţilor economice, de 
valorificare de producătorii agricoli, persoane fizice, a 
produselor agicole proprii şi de exercitare a comerţului 
cu aceste produse. 

S  - Adoptat pe 
24.02.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
145/2014 

27 

PLx  
346/2014  

 
 

L 
375/2014 

 

Proiect de Lege privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la Forumul Internaţional al 
Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică (Forum of Incident Response and 
Security Teams - FIRST) şi la Forumul 
TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din 
domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-
European Research and Education Network 
Association - TERENA) în scopul menţinerii 
participării Centrului Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO 
la aceste două organisme non-guvernamentale. 
(poz. b-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional 
al Echipelor de Răspuns la Incidentele de Securitate 
Cibernetică(Forum of Incident Response and Security 
Teams – FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Esteuropene a 
Reţelelor din domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-
European Research and Education Network Association 
– TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului 
Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-
guvernamentale. 

S - Adoptat pe 
23.06.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
  
 
 
 
 
 
 
 

Legea nr. 
146/2014 
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28 

PLx  
356/2014 

 
L 

581/2014 

Proiect de Lege pentru aderarea României la 
Tratatul între Regatul Spaniei, Republica 
Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor 
de Jos şi Republica Portugheză privind crearea 
Forţei de Jandarmerie Europeană, 
EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 
octombrie 2007. (poz. b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Modul de îndeplinire a procedurilor interne necesare 
pentru aderarea României  la Tratatul For�ei de 
Jandarmerie Europene. 

 

CD - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
148/2014 
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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 �i 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 �i  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu �i 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 APAR 
15. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
16. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
17. Comisia pentru afaceri europene 

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 

( la data de  21 noiembrie 2014) 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 11 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus  19  avize. 

Cele 11 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

  7  

  4 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

     1 
     3 

7  
      

      Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 417 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   57  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  44  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2014.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1414 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 519 

 rapoarte suplimentare 134 100 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 24 

TOTAL     771 643 

 
 
 
 
 
 



                                                                               A N E X A
  

  
 
 
 
            

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  17 - 21 noiembrie 2014 

 
 

I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.484/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2014 
pentru completarea art.8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.11.2014 

Raport de adoptare 
(515/R din 20.11.2014) 

2 

 
PLx.477/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2014 
privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru 
asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR) 
precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.11.2014 

Raport de adoptare 
(516/R din 20.11.2014) 

3 

 
Plx.663/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal – prioritate legislativă 

2 dep. 
respinsă 
de Senat 

19.11.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(517/R din 20.11.2014) 

4 

 
Plx.669/2013 Propunere legislativă pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 

privind Codul Fiscal 

2 dep. 
respinsă 
de Senat 

19.11.2014 
Raport de respingere 

(518/R din 20.11.2014) 

5 

 
PLx.419/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.11.2014 

Raport de adoptare 
(519/R din 20.11.2014) 

 
 



 
 
 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.316/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
– raport comun cu comisia pentru mediu 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

16.09.2014 
Raport de respingere 

(510/R din 10.11.2014) 

2 

 
PLx.566/2008 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 
privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii 
finali a surselor regenerabile de energie 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
01.10.2014 

Raport de adoptare 
(511/R din 17.11.2014) 

3 

 
PLx.268/2011 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie 

9 parlam. 01.10.2014 
Raport de respingere 

(512/R din 17.11.2014) 

 
III. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.149/2012 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării 

terenurilor agricole – raport comun cu comisia juridică 

6 dep. 
adoptat de 

Senat 
04.09.2014 

Raport de respingere 
(376 RS1/R din 

19.11.2014) 

 
IV. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.316/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
– raport comun cu comisia pentru industrii 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.10.2014 
Raport de respingere 

(510/R din 10.11.2014) 

 
 
 
 



 
 
 
V. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
1076/BP 

Scrisoarea Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, 
referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul teritorial 
Braşov, de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Ioan 
Adam. 

 18.11.2014 
Raport de încuviinţare 
a arestării preventive 
(513/R din 18.11.2014) 

2 

 
1136/BP 

Scrisoarea Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, 
referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul 
Teritorial Ploieşti, privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, a 
reţinerii şi arestării preventive a deputatului Roşca Mircea   

 18.11.2014 

Raport de încuviinţare 
a percheziţiei 

domiciliare, a reţinerii 
şi arestării preventive 
(514/R din 18.11.2014) 

3 

 
Plx.162/2013 Propunere legislativă pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţierea 

unor pedepse 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.11.2014 
Raport de respingere 

(516/RS din 
18.11.2014) 

4 

 
PLx.149/2012 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării 

terenurilor agricole – raport comun cu comisia pentru agricultură 

6 dep. 
adoptat de 

Senat 
03.06.2014 

Raport de respingere 
(376 RS1/R din 

19.11.2014) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

 
De ce a ajuns România ţara unde copiii nu mai apucă să se nască? 

 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
Mortalitatea neonatală precum şi morbiditatea fetală, la fel şi naşterile premature continuă să semnalizeze 

problemele serioase, de sănătate, ale populaţiei tinere din România.  
Încă de la începutul anilor  `90, România avea cea mai mare mortalitate maternă şi infantilă din Europa şi una 

din cele mai ridicate din lume. Totuşi, Romania a reuşit prin programe complexe şi integrate să îmbunătăţească starea 
de sănătate a mamelor şi copiilor. Îmbunătăţirea stării de sănătate a mamelor şi copiilor din România este urmarea 
implementării unor programe complexe care au dus la creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor atât la nivelul 
medicinei de familie cât şi al structurilor de specialitate obstetrică-ginecologie şi pediatrie, dar şi a îmbunătăţirii 
condiţiilor de viaţă socio-economice ale populaţiei. Şi totuşi nu este de ajuns... Ţara noastră continuă să figureze în 
topul mortalităţii infantile la nivel european.  

În spitalele noastre, din 1.000 de copii născuţi vii, 9,4 au murit în 2011, potrivit datelor Institutului Naţional 
de Statistică (INS). De asemenea, în România, mor anual în medie 1.900 de bebeluşi, adică unul la fiecare cinci ore. 
Din aceste motive ţara noastră a ajuns să fie considerată ţara unde copiii nu mai apucă să se nască… Vă întrebaţi, 
probabil, care sunt cauzele directe ale mortalităţii la bebeluşi. Mulţi ridică degetul arătător şi-l îndreaptă către 
Ministerul Sănătăţii. Însă, această realitate dezastruoasă a mortalităţii infantile este la fel de complexă precum un 
puzzle.  

Bolile de natură congenitală, adică bolile ereditare şi malformaţiile, dar şi cele apărute după naştere, cum ar fi 
afecţiunile aparatului respirator, ale aparatului digestiv sau bolile infecţioase şi parazitare, care sunt considerate uşor 
tratabile în ţările dezvoltate, sunt principalii vinovaţi. 

De asemenea, deloc de neglijat sunt decesele prin accidente. Ca şi cauze intermediare trebuie să vorbim şi 
despre unele deficienţe ale sistemului sanitar. Este cunoscut şi mult discutat faptul că sistemul sanitar românesc are 
multe probleme, de la subfinaţare, la nivelul de performanţă, lipsa medicilor şi asistentelor medicale, lipsa dotărilor şi 
aparaturii necesare, lipsa igienei din punctele medicale şi lista poate continua. Doar că aici răspunderea se împarte şi 
între factorii decizionali, pe verticală.  

Nu în ultimul rând, de vină pentru moartea bebeluşilor mai sunt sărăcia şi nivelul scăzut de educaţie a 
mamelor, care nu merg la controale în timpul sarcinii şi nu respectă regulile de igienă pentru îngrijirea nou-
născuţilor. 

Stimaţi colegi, potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în ţara noastră, o treime din aceste 
decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe-suport pentru mame şi copii, precum şi prin dotarea 
maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante. Aici intervine rolul părinţilor care 
trebuie să conştientizeze că, având grijă de propria lor sănătate, vor oferi nu doar o şansă mai bună copiilor lor, ci 
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chiar şansa vieţii acestora. Noi, românii, ar trebui să devenim conştienţi că fiecare copil contează, că fiecare dintre ei 
reprezintă speranţa acestei naţiuni.  

Nu vreau să vă sperii, dar  cel mai recent raport Peristat, European Perinatal Health Report, care are ca bază 
sondarea a 29 de ţări europene, arată că la noi şi rata mortalităţii materne este printre cele mai ridicate din spaţiul 
european. Dacă în Islanda nu s-a înregistrat nicio moarte maternă din 2006 până în 2010, în România, Franţa şi 
Marea Britanie, peste 40 de femei mor în fiecare an. 

Totodată, mortalitatea infantilă, în cazul sarcinilor de cel puţin 22 de săptămâni, este deosebit de ridicată în 
România, în ultimii ani. Astfel, 9,8 bebeluşi din 1.000 au murit la naştere, potrivit raportului Peristat. Simpla înşiruire 
a acestor cifre ne dă fiori reci pe şira spinării, cu atât mai dificil este de corijat această realitate, însă asta ţine şi de 
fiecare dintre noi.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Constantin Mazilu 

 
*** 

 
PSD trebuie să rămână unit şi să continue programul de guvernare 

   
În aceste momente, avem nevoie, mai mult ca oricând, de unitate, responsabilitate, echilibru şi, nu în ultimul 

rând, de continuitate, atât în partid, dar mai ales în societate.  
PSD – UNPR - PC au format un guvern care a reuşit obţinerea unor rezultate foarte bune, a asigurat 

economiei româneşti un trend ascendent în ciuda multor critici nejustificate ale opoziţiei, dovedind că are un program 
realist şi coerent, dar şi oameni capabili să-l pună în practică. În acest moment, retragerea de la guvernare ar putea fi 
considerată ca fiind un gest prin care dovedim că nu ne asumăm până la capăt programul cu care ne-am prezentat în 
faţa românilor şi uităm de răspunderea faţă de oamenii care au aşteptări de la noi. Guvernul Victor Ponta are soluţii 
pentru ţară, în ansamblu, dar şi pentru dezvoltarea comunităţilor locale, iar proiectele de care localităţile din România 
au atâta nevoie, trebuie continuate.  

În plan intern, Partidul Social Democrat trebuie să rămână unit, cu fruntea sus, să-şi asume actul guvernării 
ca pe gest firesc de responsabilitate faţă de români.  Această decizie reprezintă garanţia stabilităţii naţionale şi 
continuarea proiectelor de care depinde îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din fiecare localitate. 

 
Deputat 

Ionuţ Săvoiu 
 

*** 
 

Democraţia românească merge mai departe! 
 
 
 
Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
Stimate clege, stimaţi colegi,  
Doamnelor şi domnilor, 
 
Deşi declaraţiile politice reprezintă o constantă a activităţii mele parlamentare, de această dată îmi aleg cu 

ceva mai mare dificultate cuvintele pe de o parte cuprins de emoţie, iar pe de altă parte pentru că vreau ca vorbele 
mele să însemne mai mult decât o altă declaraţie politică. Mi-am propus ca acestea să însumează o scrisoare de 
mulţumire adresată tuturor românilor, atât cei din ţară cât şi aceia aflaţi peste hotare, pentru implicarea şi preocuparea 
de care au dat dovadă în alegerile prezidenţiale, cu precădere în turul al doilea al prezidenţialelor. 

62,04%. Este procentul care a uimit şi a bucurat deopotrivă multă lume. Dincolo de însemn al legitimităţii 
alesului, reprezintă o dovadă a spiritului democratic pe care românii îl preţuiesc şi l-au valorificat în aceste alegeri. 
Este totodată o afirmare a maturităţii poporului român dobândită în cei 25 de ani de tânără democraţie. Îmi doresc ca 
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în următorii ani de consolidare a regimului şi ceilalţi 39,96% dintre români să ajungă să se regăsească în valorile 
statului de drept şi a acelora care le susţin şi le promovează în funcţiile publice. 

Presa internaţională califică rezultatele scrutinului din duminica de 16 noiembrie 2014 drept o surpriză. 
Democraţia românească, însă, nu trebuie să fie privită drept o surpriză, ci o realitate şi o constantă a zilelor noastre, o 
credinţă şi o mândrie a poporului, un privilegiu pe care l-am câştigat cu sacrificiul părinţilor noştri, pe care îl 
apreciem şi îl valorificăm. Nu ne comparăm cu tradiţia altor state în ceea ce priveşte democraţia, dar patima cu care o 
simţim, o trăim şi o exercităm ne poziţionează ca egali. 

Românii, în majoritate, şi-au decis viitorul, iar câştigătorul acestor alegeri nu este un singur candidat, este o 
Românie întreagă, un popor care şi-a dovedit suveranitatea şi preocuparea faţă de rolul şi poziţia sa în raport cu 
instituţiile statului, în raport cu celelalte state europene şi nu numai. 

Îl felicit pe învingătorul Klaus Iohannis şi îi doresc să onoreze cu respect încrederea pe care românii i-au 
acordat-o. Adresez aceste felicitări noului Preşedinte al României, domnului Klaus Iohannis, cu speranţa că nu se va 
lăsa dominat şi copleşit de interese mărunte de partid şi nu se va apleca în faţa greutăţii puterii care vine la pachet cu 
funcţia. Misiunea sa în următorii 5 ani o reprezintă românii. Corecta lor reprezentare pe plan extern, asigurarea 
siguranţei lor, protejarea şi consolidarea Justiţiei româneşti.  

Totodată, doresc să adresez felicitări candidatului PSD-UNPR-PC Victor Ponta pentru curajul şi 
determinarea demonstrate în această campanie şi pentru milioanele de români cărora le-a câstigat încrederea nu prin 
vorbe ci printr-o activitate în interesul acestora, derulată la cârma Guvernului de mai bine de doi ani. Dincolo de 
curaj şi determinare, apreciez demnitatea şi corectitudinea unui om care a ştiut să plece capul şi să recunoască 
victoria adversarului politic. Apreciez sinceritatea, dar mai ales determinarea şi tăria de a conduce mai departe 
România, din funcţia de premier, pe drumul creşterii economice, al reformei şi al echilibrului în exercitarea puterii. 
Milioane de români sunt în continuare alături de el, la fel cum milioane de români aşteaptă de la Klaus Iohannis, noul 
Preşedinte ales, să îşi respecte toate promisiunile asumate în faţa acestora. 

Fără a mai adăuga prea multe cuvinte care pot părea de prisos în faţa voinţei neclintite şi a exemplului de 
exerciţiu civic pe care românii din diaspora l-au ridicat la rang de eroism, închei prin a spune simplu şi răspicat: 
Democraţia românească merge mai departe! 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Andrei Valentin Sava  

 
*** 

 
Inventatorii români şi nevoia lor de susţinere 

 
În declaraţia politică de astăzi vreau să vă vorbesc despre necesitatea tot mai evidentă de a veni în sprijinul 

celor mai curioase şi iscoditoare minţi pe care România le oferă lumii: inventatorii. Anual, sute de inventatori români, 
de diverse vârste, participă la saloanele de inventică de pe întreg globul. Se întorc acasă copleşiţi de diplome, medalii 
şi recunoaştere internaţională. Îi primim cu braţele deschise, ştim ce înseamnă efortul lor, dar totuşi nu găsim timp şi 
mijloace să le oferim mediul fertil de care au nevoie pentru a transforma aceste invenţii în revoluţii tehnologice, în 
afaceri de succes sau exemple pentru viitor.  

Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
În fiecare an auzim despre românii premiaţi la saloanele internaţionale de invenţie şi care, prin activitatea lor, 

ne fac să ne simţim mândri în lume. România este o ţară recunoscută pentru potenţialul ei uman şi pentru inteligenţa 
şi inovaţia cercetătorilor şi inventatorilor ei. Din perspectiva potenţialului putem spune că avem şcoală bună, avem 
sol bun, avem cu ce ieşi în faţă. Totuşi, suntem pe unul dintre ultimele locuri ca brevete de invenţie depuse, şi asta 
din cauza lipsei de fonduri. Este nevoie de programe politice orientate pe atragerea investitorilor din mediul privat 
către domeniul ştiinţei, cercetării şi inovaţiei. Trebuie creat un climat legislativ care să permită apariţia acelui “angel 
investors”, oameni de afaceri zeloşi care vor să obţină tot ce e mai bun de la aceşti inventatori, dar să transforme totul 
într-o afacere din care să câştige şi cercetarea. Lumea se mişcă incredibil de rapid, iar noi trebuie să ştim să ne 
adaptăm la schimbările şi provocările unei geopolitici în permanentă schimbare. 
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Inventica şi inventatorii români trebuie să fie cunoscuţi marelui public. Valorile care susţin ştiinţa şi 
cercetarea românească au nevoie de mai multă promovare şi de mai mult suport financiar. 

Suntem în faţa unui efort de anvergură care presupune implicarea tuturor actorilor şi vectorilor sociali care 
dezvoltă şi susţin inventica românească: studenţi, profesori, mediu academic, cercetători, mass media, autorităţi, 
mediul de afaceri şi, nu în ultimul rând, mediul politic. Avem atât de mulţi inventatori care ar trebui luaţi în seamă. 
Conform datelor oficiale la laboratorul CERN din Geneva lucrează 102  fizicieni români din totalul de 3000. Sunt 
convinsă că şi dumneavoastră ştiţi multe asemenea exemple de cercetători şi inventatori români cu adevărate poveşti 
de succes, apreciaţi şi respectaţi în diverse centre din lume. Important e să începem şi noi să acordăm inovaţiei mult 
mai multă importanţă şi, chiar dacă mai şi pierdem, vom ieşi câştigaţi, per ansamblu.  

Spre exemplu, anul acesta românii care au câştigat marele premiu la Salonul Internaţional de Invenţii de la 
Geneva, pentru OnAirCamera - sistem ce permite utilizatorilor de smartphone să primească, direct pe telefon, imagini 
personalizate din locuri cum ar fi o pârtie de ski, primesc deja comenzi din Elveţia şi Franţa. Invenţia este deja 
validată, tehnic şi comercial, pe două pârtii de ski din România, dar şi la maratoane şi evenimente de ciclism, aşa cum 
susţin inventatorii. 

Astfel de exemple ne arată potenţialul investirii şi dezvoltării acestui domeniu al invenţiei, pentru că 
România are capitalul uman necesar pentru a avea succes. Anual, sute de inventatori şi oameni de ştiinţă români, din 
toate domeniile, se înscriu în concursurile de inventică de pe întreg globul, pentru a demonstra lumii, valoarea 
“minţii” româneşti. Anual, invenţiile lor salvează vieţi, modifică destine, îmbunătăţesc performanţele unor afaceri, 
transformă oameni şi instituţii. Anual, ne dăm seama că pentru ei facem prea puţin. 

Aceşti oameni care, de asemenea, sunt  ambasadorii României în lume trebuie sprijiniţi mai mult. Investiţia 
în domeniul cercetării aduce beneficii atât de factură economică, prin utilitatea marginală a produsului inventat, cât 
mai ales la nivelul imaginii ţării noastre în  lume. Este timpul ca inteligenţa  românească să fie apreciată cum se 
cuvine şi la ea acasă. Minţile noastre luminate trebuie să se simtă apreciate şi încurajate şi în ţara lor. Fac un apel la 
dumneavoastră, stimate colege şi stimaţi colegi, să veniţi în sprijinul unui domeniu ce face cunoscută România în 
lume şi aduce un imens capital de imagine poporului român. Inventatorii români trebuie sprijiniţi şi apreciaţi pentru 
a-şi pune în practică ideile inovatoare şi pentru a contribui astfel la dezvoltarea societăţii româneşti. Este timpul să ne 
apreciem valorile, să oprim exodul creierelor din România şi să folosim capitalul uman autohton la adevăratul său 
potenţial. 

Cea mai mare avuţie a unei ţări constă în minţile luminate pe care le are, iar poporul român a fost 
binecuvântat de Dumnezeu cu inteligenţă şi imaginaţie. Ţine însă de noi să reuşim să valorificăm aceste calităţi, să 
sprijinim iniţiativa privată şi mai ales să oferim inventatorilor români cadrul necesar pentru punerea în aplicare a 
diverselor proiecte care ne fac viaţa mai bună. Sprijinirea acestui sector este şi un semnal pe care îl dăm românilor de 
pretutindeni, care se pot mândri cu reuşitele compatrioţilor lor în întreaga lume. România trebuie să fie cunoscută şi 
apreciată inclusiv pentru inteligenţa oamenilor ei, iar şcoala românească de cercetare să fie cunoscută la adevărata ei 
valoare. 

Vă mulţumesc .  
 

Deputat 
Ana Birchall 

 

*** 
 

România continuă să fie guvernată în sprijinul oamenilor 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 
După o lungă şi obositoare campanie electorală, trebuie să îl felicităm pe preşedintele ales al României, 

domnul Klaus Iohannis. Voinţa poporului a fost suverană şi aceasta este singura unitate de măsură care contează într-
o confruntare electorală cu pretenţii civilizate, într-un stat cu adevărat european. 

Aşteptările românilor de la viitorul preşedinte al României urmează a fi analizate începând cu anul viitor. Nu 
trebuie însă să uităm că învestitura domnului Klaus Iohannis mai are de aşteptat hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, care a amânat ieri, pentru 25 noiembrie, dosarul în care primarul Sibiului a fost declarat în stare de 
incompatibilitate de Agenţia Naţională de Integritate (ANI). Probabil că există un fel de sperietoare faţă de 
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preşedintele ales, având în vedere că informaţia a fost publicată sec pe web-site-ul instanţei supreme, fără a fi precizat 
motivul amânării dosarului. 

Aşadar, până când românii se vor elucida cu privire la activitatea noului preşedinte, România trebuie 
guvernată, iar guvernarea este asigurată, în spiritul constituţional al separării puterilor în stat, de către Executivul 
condus de Victor Ponta. Aşa cum domnul Klaus Iohannis este în acest moment un preşedinte legitim, la fel Guvernul 
României este o instituţie legitimă a statului român, care funcţionează corect, cu sprijinul majorităţii parlamentare 
existente.  

România dovedeşte pe zi ce trece că este o democraţie consolidată, în care instituţiile statului trebuie să 
colaboreze în folosul românilor, indiferent de coloratura politică a celor implicaţi. Cred că toţi românii îşi doresc un 
dialog sincer şi constructiv între premier şi preşedintele ales, iar Victor Ponta a dat dovadă de maturitate, prin 
propunerea clară adresată lui Klaus Iohannis în acest sens. Sunt convins că domnia sa va dori o colaborare corectă, 
instituţională, între Preşedinţie şi Guvern, iar din această cooperare nu au de câştigat decât oamenii, spre binele 
poporului român şi a ţării.  

România are nevoie în continuare, mai mult decât oricând, de stabilitate. Românii au votat în 2012 pentru o 
coaliţie de guvernare, un program de guvernare şi un guvern predictibil, care şi-a făcut până acum datoria faţă de 
români, şi îşi va duce misiunea la bun sfârşit. Nu există nici un motiv ca Executivul condus de Victor Ponta să nu 
continue munca începută pentru a repara nedreptăţile făcute românilor de fostele guverne, cât timp există sprijinul 
coaliţiei parlamentare. Victor Ponta trebuie să rămână în funcţia de prim-ministru şi să ducă, până la alegerile 
parlamentare din 2016, la îndeplinire programul pentru care Guvernul şi majoritatea parlamentară au fost girate de 
români acum doi ani.  

Prioritatea imediată a guvernării coaliţiei formate din PSD, UNPR, PC, UDMR şi Partidul Liberal 
Reformator este adoptarea urgentă a Legii bugetului de stat pentru 2015. Românii trebuie să mai ştie că nu se va 
schimba nimic în perioada următoare, nici cota unică, nici valoarea taxelor şi impozitelor, absolut nimic. Dimpotrivă, 
vom pregăti un buget pentru 2015-2016 care să continue creşterea economică şi măsurile sociale care până acum au 
asigurat dezvoltarea ţării.  

Cred că a venit momentul instaurării unei normalităţi mult-dorite de români. Sunt convins că preşedintele şi 
primul-ministru vor putea colabora sub alte auspicii pe viitor, fără sincope şi erori de comunicare.  

Pentru cetăţenii din Colegiul meu parlamentar, un singur cuvânt: MULŢUMESC! Îi asigur că vor avea în 
mine acelaşi sprijin şi de acum înainte, că voi munci la fel de mult pentru a-i reprezenta cu onoare în Parlament şi a-i 
ajuta în rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă! 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
Fonduri europene pentru infrastructura din educaţie 

 
Nu de puţine ori am atras atenţia asupra importanţei utilizării tuturor oportunităţilor financiare şi a iniţierii de 

proiecte în cât mai multe domenii, care să definească o viziune coerentă pentru dezvoltarea localităţilor. Accesarea 
fondurilor europene face parte dintre din această ecuaţie. In acest context, nu pot să trec cu vederea că rata curentă de 
absorbţie a ajuns la aproape 40%, de 5 ori mai mare faţă de guvernarea PDL, iar pentru finele acestui an este 
prevăzută a ajunge la 50%. Aşa se prezintă situaţia pentru alocarea 2007-2013 a UE, ceea ce ne dă speranţe şi pentru 
noul exerciţiu financiar 2014-2020. 

Modul în care, an de an, ne raportăm la şcoală şi la nevoile ei, eforturile pe care le facem pentru a găsi soluţii, 
mai ales în momentele în care ne lovim de constrângeri bugetare şi, nu în ultimul rând, mulţumirea că am putut oferi 
copiilor noştri condiţii adecvate pentru a se forma, denotă responsabilitate, implicare şi angajament.  

La nivelul judeţului Timiş, în luna octombrie, au fost semnate o serie de contracte de finanţare din cadrul 
celui de-al doilea apel de proiecte, pentru reabilitarea şcolilor din comunele Moşniţa Nouă, Peciu Nou, Pesac şi 
Tomeşti şi din oraşul Sânnicolau Mare. 

Proiectele pentru care au fost semnate contractele de finanţare vizează reabilitarea clădirilor în care îşi 
desfăşoară activităţile instituţiile de învăţământ sau chiar extinderea lor, aşa cum este cazul şcolii din Moşniţa Nouă, 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 22 - 2014  
săptămâna  17 noiembrie  - 21 noiembrie 2014  

 

  

18

inclusiv reabilitarea termică a acestora şi realizarea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice. In total, au fost incluse 
nu mai puţin de 8 unităţi de învăţământ, iar ca urmare a implementării acestor proiecte, se estimează că un număr de 
2271 de elevi vor beneficia de standarde moderne, adecvate procesului educaţional. De exemplu, numai pentru 
comuna Moşniţa Nouă, valoarea totală a finanţărilor nerambursabile pentru cele două proiecte „Extindere Şcoală 
Moşniţa Nouă” şi „Extindere Şcoală Moşniţa Veche” este de peste 1.110.000 lei, implementarea fiind prevăzută a se 
desfăşura pe parcursul a 12 luni.  

Un alt proiect Regio cu relevanţă pentru învăţământul timişean, semnat luna trecută, este „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau”. In cazul de 
faţă este vizată atât reabilitarea întregii infrastructurii a liceului prin măsuri de consolidări şi reparaţii la structură, cât 
şi îmbunătăţirea dotărilor educaţionale, cum ar fi mobilier, echipamente didactice şi echipamente IT, conform celor 
mai noi standarde în domeniu. Astfel, vor fi reabilitate 18 săli de clasă, 5 laboratoare, 5 cabinete, 1 bibliotecă cu sală 
de lectură şi 1 sală de muzică, estimându-se că un număr de 1534 de elevi vor beneficia de rezultatele obţinute prin 
proiect. Valoarea totală a acestui proiectul este de peste 1,5 milioane euro. 

Fondurile nerambursabile pentru proiectele mai sus amintite sunt acordate în cadrul domeniului major de 
intervenţie - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă al Programul Operaţional Regional, acest al 
doilea apel de proiecte dispunând de o realocare de fonduri europene şi de la Bugetul de stat, în valoare de 17,88 
milioane euro pentru Regiunea Vest. 

Totodată, aş vrea să subliniez că, prin axa prioritară 10 - Dezvoltarea infrastructurii educaţionale a 
programului Regio din noua alocare financiară 2014-2020, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest va dispune de un buget 
de 36,64 milioane euro, banii putând fi folosiţi pentru construcţia, reabilitarea, modernizarea, echiparea creşelor, 
grădiniţelor şi şcolilor pentru învăţământul general obligatoriu, dar şi pentru reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
şcolilor profesionale, a liceelor tehnologice şi a infrastructurii educaţionale universitare.  

Nu în cele din urmă, aş vrea să mai adaug că pentru programul „Dezvoltarea carierei didactice” prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Fondurilor Europene, a alocat peste 50 
milioane de euro pentru a sprijini cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar în dezvoltarea 
oportunităţilor de carieră şi a asigurării unui înalt nivel de calificare. Cadrele didactice care vor urma cursuri de 
formare profesională vor primi un stimulent în valoare de 150 de euro, pentru cumpărarea de materiale didactice.  

Cred că investiţia în educaţia rămâne cea mai importantă investiţie pe care orice ţară o face în viitorul său. A 
acorda un plus de atenţie elevilor şi, în egală măsură, cadrelor didactice trebuie să fie o prioritate pentru noi toţi, în 
calitate de factori de decizie, indiferent de apartenenţa politică. 

  
 

Deputat 
Cătălin Tiuch 

 
*** 

 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Australia a găzduit la finele săptămanii precedente reuniunea anuală a formatului G-20, respectiv grupul 

celor mai puternice economii la nivel global. Reuniunea de la Brisbane din 15-16 noiembrie a avut fără îndoială o 
notă distinctă, agenda tradiţională a summit-ului, preponderent economică, fiind alterată de situaţia conflictuală din 
Ucraina care subminează pacea internaţională.  

Intensificarea violenţelor şi confruntărilor armate din estul Ucrainei,   precum  şi riscul major al escaladării 
situaţiei tensionate din zonă, au invalidat                             practic armistiţiul semnat la 5 septembrie la Minsk de 
reprezenţanţii Kievului şi de separatiştii proruşi  privind încetarea focului.  Conflictele violente de la graniţa de răsărit 
a Europei au generat 4.000 de victime până în prezent, fapt ce relevă că ne aflăm în faţa unui conflict militar robust, 
cu potenţial dramatic de escaladare. În vederea asigurării integrităţii teritoriale a Ucrainei, cât şi a respectării 
acordului de la Minsk, Uniunea Europeană a decis extinderea listei persoanelor vizate de sancţiuni pentru implicarea 
lor în conflictul ucrainean la care se adaugă şi noi sancţiuni economice împotriva Rusiei. De asemenea, diplomaţia 
europeană deţine un rol important, urgentarea relansării dialogului cu Moscova reprezentând în continuare o soluţie 
pentru ieşirea din criză. 
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Din perspectiva statutului de membru al Uniunii Europene şi al NATO, obiectivul principal al României în 
relaţia cu Ucraina trebuie să vizeze menţinerea acesteia pe traiectoria realizării obiectivelor europene, ca element 
esenţial pentru consolidarea stabilităţii regionale.  

Este imperativ necesar ca statul român sa încurajeze şi să susţină Ucraina în demersul său european. Prin 
definirea strategiei direcţiilor acţiunii externe şi prin poziţia geografică a sa, România are obligaţia de a acorda toată 
atenţia necesară monitorizării evenimentelor politico-militare din Ucraina.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Bogdan Mihăilescu 

 
*** 

 
O Românie unită vrem! 

 
Stimaţi colegi, 
Duminică a fost o zi foarte importantă pentru România. Rezultatele înregistrate arată, în mod cert, că românii 

nu doresc ca toată puterea politică să fie deţinută doar de o singură formaţiune politică. Este alegerea fiecărui român, 
iar noi o respectăm. 

La guvernare rămâne tot Partidul Social Democrat, împreună cu aliaţii săi. Ştim cu toţii că programul de 
guvernare Ponta, a fost şi este unul benefic pentru întreaga Românie. A fost singurul care a reuşit să aducă stabilitate 
pe plan economic, industrial şi agricol. Sub acest program am reuşit să distrugem o mare parte din răul clădit sub 
guvernarea Boc. 

Este o perioadă grea pentru ţară şi este foarte important ca în aceste momente să nu se ajungă la dezbinare. 
Acum, mai mult ca oricând, fiecare dintre noi, şi când spun asta nu mă refer doar la Guvern, ci şi la Parlament şi 
Preşedinţie, trebuie să fim uniţi şi să construim un zid de bunăstare pentru toţi românii, indiferent de orientările lor 
politice. 

Doresc să îl felicit pe domnul Victor Ponta pentru bunul rezultat obţinut duminică şi să îi mulţumesc pentru 
tot ce a făcut, din 2012 până în prezent, pentru România. În acest moment, Partidul Social Democrat are nevoie de 
unitate. Noi, ca şi colegi, trebuie să rămânem alături de acest om, iar ca români, alături de ţară.  

Prin muncă şi responsabilitate, Guvernul Ponta va continua să lupte pentru a-i da României un viitor mai 
bun, lipsit de ignoranţă, dezbinare şi răutate. Este ţara noastră, aici ne-am născut, aici am crescut, aici şi acum trebuie 
să clădim pacea şi liniştea de care avem nevoie. 
            Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Mihai Weber 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Am fost surprins când am citit în mass-media şi pe site-urile de specialitate cele 341 de observaţii cuprinse pe 

64 de pagini asupra Programul de Dezvoltare Rurală al României pentru perioada 2014-2020, formulate de către 
Comisia Europeană pentru revizuirea acestuia. Dar mirarea mai mare a fost când  oficialii Ministerului Agriculturii 
au declarat că “ţara noastră a primit chiar aprecieri de la Comisia Europeană (CE), Executivul european menţionând 
în cadrul rundelor de negocieri că PDR-ul românesc este de o calitate bună şi că nu sunt observaţii de fond şi greşeli 
de programare.”  

Să declari că 341 de critici sunt de fapt, aprecieri, şi că actualul Program de Dezvoltare Rurală pe perioada 
2014-2020 este de lăudat, mi se pare o lipsă de profesionalism din partea celor responsabili de elaborarea şi apoi 
transmiterea către Comisia Europeană a unei astfel de forme din partea României.  

Consider că “ne furăm singuri căciula” şi adevăraţii perdanţi sunt fermierii români care în proporţie de 97% 
nu vor avea  posibilitatea de a beneficia de măsurile PNDR care vizează promovarea competitivităţii. 

Mai mult, autorităţile române trebuie să examineze cu atenţie posibilităţile de simplificare care ar putea să fie 
avute în vedere şi să demonstreze mai clar măsurile concrete pe care se angajează să le aplice în ceea ce priveşte 
măsurile de debirocratizare care vor fi luate în cadrul sistemului; si aici mă refer la metodele prin care se face 
selecţia, verificarea achiziţiilor, verificarea plăţilor având în vedere că programul nu poate fi modificat în aceşti 7 ani, 
decât de trei ori.  

Realitatea din acest moment este că în mod efectiv, 97% dintre exploataţiile agricole din România  nu vor 
avea posibilitatea de a beneficia de măsurile PNDR.  Deşi, teoretic,  strategia indică drept prioritare fermele mici şi 
mijlocii şi fermele de familie, în practică, acest criteriu conduce la o concentrare foarte mare a fondurilor asupra unui 
mic de exploataţii, excluzându-se în mod efectiv 97% dintre exploataţiile agricole din România de la posibilitatea de 
a accesa aceste fonduri europene. 

Solicit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să facă toate demersurile care se impun pentru ca 
versiunea oficială a PDR din cadrul SFC2014  care se va trimite din nou Comisiei Europene să fie revizuită în mod 
profesionist, iar condiţiile de eligibilitate pentru fermierii români să fie clare şi accesibile, pentru ca ei să poată 
beneficia de cele 8 miliarde de alocate PNDR 2014-2020, la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul naţional, 
ajungându-se în total la aproximativ 9,3 miliarde de euro pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 

 
Deputat 

Adrian Oroş 
 

*** 
 

Alegeri memorabile în municipiul Hunedoara! 
 
16 noiembrie 2014 va rămâne in istoria politică a municipiului Hunedoara ca un punct de inflexiune, ca o 

cotitură făcută de hunedoreni spre forţa progresistă a societăţii romăneşti. 
Pentru prima oară în istoria   postdecembristă, în Hunedoara pierde la votul pentru prezidenţiale candidatul 

"roşu"  ! Statistica este sumbră : cea mai mică diferenţă cu care un candidat social-democrat a învins la Hunedoara a 
fost de cca 5400 de voturi, în turul doi din 2009 ( Geoană în plus faţă de Băsescu). 

Şi totuşi, în cel de-al doilea tur al alegerilor din 16 decembrie 2014, Iohannis a învins în Hunedoara cu o 
diferenţă confortabilă! 
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Iar eu, deputatul hunedorenilor, doresc să aduc în atenţia colegilor, un aspect care a fost foarte puţin valorizat 
în campanie, mai ales înainte de primul tur. Ne-a spus cu discreţie, distincţie şi modestie vorbind despre soţul ei, d-na 
Carmen Iohannis:" Eu cred că toţi cei care îl vor cunoaşte îl vor iubi... "  A părut a fi afirmaţia făcută de o soţie 
îndrăgostită de zeci de ani de soţul ei... În termeni de campanie electorală a fost mai mult decât atât! Eu am constatat 
acest lucru fiind conducător de campanie electorală în cel de al doilea tur, în municipiul Hunedoara. 

Cu exact o săptămână înainte de vot, Klaus Iohannis a participat la un miting la Hunedoara. A vorbit în faţa a 
8000 de oameni, în felul lui:  măsurat, scurt, direct, pe limba lor.Le-a strâns mâinile... Iar oamenii l-au cunoscut...şi l-
au iubit... şi l-au votat! Şi am putut astfel scoate din amorţeală partea aceea de lume hunedoreană care nu s-a prea 
lăsat descoperită, dar despre  care eu  ştiu că există şi, ca hunedoreancă,  sunt mândră de ea ! Pentru Iohannis au 
votat, în turul al doilea, 10000  (!) de hunedoreni mai mult decât în primul tur! Iar în Hunedoara au fost  învinşi 
roşii... Pentru prima oară, după 1989 ! 

Îţi mulţumesc, Klaus Iohannis! 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

Democraţia originală a PSD, de la moftul lui Iliescu, la lozinca lui Ponta 
 
Câţi tineri ar fi trebuit să moară? Câţi copii să-şi şteargă lacrimile din colţul ochilor când privesc poza tatălui 

răpus, prea devreme, de gloanţele regimului comunist? Câte femei să-şi caute încă logodnicii arşi în secret în 
crematoriile securităţii? Câte destine să se mai frîngă pentru ca Victor Ponta să înţeleagă că dreptul la vot nu este o 
lozincă? Au trecut aproape 25 de ani de când Ion Iliescu vorbea despre dreptul de proprietate ca despre un moft. 
Discipolul său vorbeşte astăzi despre un alt drept fundamental, ca despre o lozincă. Noua generaţie de politicieni, al 
cărei exponent emblematic este Victor Ponta, a ajuns mult prea uşor la putere. Ei sunt profitorii unui sistem putred, 
clădit pe minciună şi impostură. Profitorii unui sistem care promovează non-valori şantajabile, oameni care sunt gata 
oricând să-şi vândă sufletul pentru o funcţie sau câţiva bani în cont. Pentru ei votul nu este numai o lozincă ci şi o 
marfă, o şmecherie, o păcăleală, o formalitate. Pentru ei votul este doar ocazia legitimării bătăii de joc faţă de această 
ţară. Când vezi electoratul ca pe o turmă pe care o cumperi cu câţiva lei în plus la pensie sau la alocaţia pentru copii, 
poţi trata votul ca pe o lozincă!  

Dar dacă crezi cu adevărat în valorile morale, creştine, democratice, votul devine esenţa puterii omului de 
rând. Devine dreptul fundamental al plătitorului de taxe şi impozite de a spune NU sau DA. Este departe de a fi o 
lozincă! Votul este esenţa democraţiei!  

Ion Iliescu a definit dreptul de proprietate ca pe un moft. Dar Ion Iliescu are în codul genetic doctrina 
comunistă, el nu se poate schimba, nu poate gândi altfel. Pe când Victor Ponta se vrea tânărul reformator al stângii. În 
realitate, pe Victor Ponta şi pe cei care stau în spatele lui îi încurcă democraţia; statul de drept îi încurcă; justiţia 
liberă îi încurcă. Este firesc, în aceste condiţii, să-i încurce votul liber, oamenii liberi, cugetele libere. Libertatea este 
pentru ei un moft, şi conştiinţa e o bagatelă. Reperele morale ale acestor oameni sunt profund alterate şi ei nu fac 
altceva decât să târască în mocirlă o întreagă ţară ai cărei oameni sunt condamnaţi de multe ori să trăiască ruşinea de 
a fi trataţi ca săracii Europei. 

Este foarte periculos ca un om, care considera dreptul la vot ca fiind o lozincă, să fi  ajuns în fruntea ţării. Era 
periculos ca întreaga putere politică să fie concentrată în anturajul unui singur partid pentru care valorile democratice 
sunt mofturi. De aici până la o dictatură mai mult sau mai puţin mascată nu era decât un pas. Parlamentul devenea o 
maşină de vot. Guvernul - o anexă la cercurile de interese economice din zona politică. Justiţia o maşină de spălat cu 
care ar fi  fost curăţati marii corupţi. Electoratul nu era altceva decât o masă de manevră care, periodic, legitima 
simulacrul de democraţie a regimului Ponta. Iar copiii, nepoţii, strănepoţii noştrii erau din nou generaţii pierdute, 
pentru care bunăstarea ar fi fost doar o lozincă şi fericirea un moft.  

Pentru toate aceste motive de mai sus, azi, îl avem preşedinte pe Klaus Iohannis. 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 
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Clujenii au dat semnalul schimbării profunde în România 
 
Pe 16 noiembrie, românii au dat semnalul schimbării profunde în România. Acest semnal este unul extrem de 

puternic, este un semnal pentru întreaga clasă politică. Ţin, ca de la tribuna Camerei Deputaţilor să le mulţumesc 
tuturor cetăţenilor din ţară şi din afara graniţelor care au ieşit duminică la vot, când s-a înregistrat o prezenţă 
impresionantă la urne, peste 64%, mai mare decât la alegerile prezidenţiale (turul II) din 2000, 2004 şi 2009.  

Şi dacă nu aş fi fost deputat de Cluj, dar pentru că sunt, cu atât mai mult, nu pot trece fără să nu-mi scot 
pălăria faţă de o situaţie deosebită înregistrată în capitala judeţului din care provin. În decembrie 1989, semnalul 
căderii comunismului a venit de la Timişoara. În noiembrie 2014, semnalul schimbării profunde în România, a fost 
dat de cetăţenii din Cluj-Napoca şi prin extensie, de cetăţenii judeţului Cluj. Alături de Timişoara, de acum înainte la 
fel se va vorbi şi de Cluj-Napoca ca oraş fanion al unei radicale schimbări în România.  

Da, din centrul municipiului Cluj-Napoca a pornit şi s-a extins ulterior în multe oraşe din ţară, operaţiunea de 
salvare a României dintr-o nedorită situaţie: acapararea ei integrală de către de către un partid nereformat care 
patronează corupţia şi-i protejează pe corupţi. Un partid care a ridicat minciuna la rang de lege. PSD condus de 
Victor Ponta a avut între 2011 şi 2013 marea şansă de a se reforma, având un partener onest în PNL, dar a refuzat 
această şansă, motiv pentru care liberalii au decis să rupă legăturile dintre cele două partide. 

Victor Ponta şi PSD dacă ar fi câştigat alegerile ar fi dus România înapoi cu cel puţin 15 ani. Şi dovada cea 
mai clară în acest sens o reprezintă faptul că românii din diaspora au fost trataţi din nou, ca în 1990, lipsind doar 
refererirea la faptul că nu au consumat salam cu soia. De această dată s-a încercat să li se îngrădească, prin măsuri 
administrative exercitarea deplină a dreptului de vot. Acest lucru a fost sesizat în premieră de clujeni, care au dat 
dovadă de un extraordinar spirit de solidaritate şi responsabilitate civică şi au organizat cele mai ample proteste 
antiguvernamentale din ultimii 20 de ani din ţară.  

Fără a minimaliza deloc manifestaţiile din Bucureşti şi celelalte oraşe din ţară, trebuie să spun că marile 
proteste de la Cluj au reprezentat factorul esenţial al mobilizării din întreaga ţară, au insuflat încredere tuturor 
românilor că se poate produce o schimbare, chiar împotriva tuturor evidenţelor reprezentate de rezultatele din primul 
tur. Este şi motivul pentru care consider că un simplu „mulţumesc”, sau „felicitări clujeni”, este prea puţin din partea 
mea şi a colegilor mei. 

Sunt convins că preşedintele Klaus Iohannis, în mandatul pe care îl va începe pe 22 decembrie 2014, va 
acţiona în aşa fel încât clujenii să se mândrească că ei au cei care au dat semnalul schimbării, iar toţi românii să se 
felicite pentru alegerea făcută. Nu este o promisiune, este o certitudine.  
 

Deputat 
Adrian Oroş 

 
*** 

  
“Modelul Sibiu” al schimbării a fost preluat de România 

 
 16 noiembrie 2014 va rămâne cu siguranţă o zi importantă în istoria României. Românii din ţară şi din 
diaspora au dat semnalul schimbării profunde în România. Un semnal extrem de puternic, un semnal pentru întreaga 
clasă politică. Vreau ca de la microfonul Camerei Deputaţilor să le mulţumesc tuturor românilor din ţară şi din afara 
graniţelor care au ieşit duminică la urne, când s-a înregistrat o prezenţă impresionantă la vot, peste 64%, mai mare 
decât la alegerile prezidenţiale (turul II) din 2000, 2004 şi 2009.  

Ca deputat de Sibiu nu pot să nu remarc un aspect deosebit: Sibiul, oraşul care a obţinut în premieră pentru 
România calitatea de Capitală culturală europeană este totodată şi primul oraş din provincie, şi totodată primul oraş 
din Ardeal care dă un preşedinte al României. Alegerea lui Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte al României 
reprezintă o mare onoare pentru toţi sibienii, dar în acelaşi timp reprezintă şi un mare merit al lor. Merit care constă 
în faptul că timp de 14 ani l-au ales pe Klaus Iohannis să le conducă destinele în calitate de primar, postură din care 
datorită realizărilor din plan local şi a unei prestaţii deosebite, a devenit un politician cunoscut la nivelul întregii 
Românii şi nu numai, a devenit un model de profesionist la nivel de administraţie în întreaga Românie.   

Sibienii au optat în anul 2000 în plan local pentru schimbare, şi l-au ales primar pe Klaus Iohannis, 
învingând candidaţii celor două mari blocuri politice ale zilei: PDSR şi CDR. Rezultatul scrutinului din 2000 a uimit 
atunci toată România şi a demonstrat că mai sunt locuri în ţară unde „se poate”. 14 ani mai târziu, românii din 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 22 - 2014  
săptămâna  17 noiembrie  - 21 noiembrie 2014  

 

  

23

întreaga ţară şi cei din diaspora au preluat „modelul Sibiu” şi au învins candidatul a două blocuri politice considerate 
ca fiind invincibile: PSD şi Guvern. Ca şi sibienii acum 14 ani şi românii din ţară şi din străinătate au demonstrat că 
şi la nivelul întregii ţări şi în diaspora „se poate”.  

Acesta este şi motivul pentru care sunt mândru că sunt sibian, sunt mândru că sunt liberal partid care a dat 
în premieră un preşedinte şi sunt mândru de toţi românii care au ales schimbarea. 
 

Deputat 
Cazan Mircea Vasile 

 
*** 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 
În data de 16 septembrie, printr-o interpelare adresată în plenul Camerei Deputaţilor, am atras atenţia 

Ministrului de Externe, Titus Corlăţean, că există probleme de organizare a alegerilor prezidenţiale în diasporă. De 
asemenea, am solicitat atunci date complete şi detaliate asupra modului în care vor fi organizate cele două tururi de 
scrutin. Fără a răspunde în mod punctual şi concret solicitării mele, Ministrul Corlăţean a transmis cu dispreţ un 
răspuns de complezenţă în care se spunea: ”Ministerul Afacerilor Externe a întreprins măsurile necesare în vederea 
bunei desfăşurări în străinătate a scrutinului din noiembrie 2014, în conformitate cu prevederile actelor normative în 
materie.” – ceea ce, oricum, s-a dovedit neadevărat. 

Consider că România, ca stat democratic, trebuie să pună la dispoziţia cetăţenilor săi instrumente practice, 
adaptate vremurilor pe care le trăim, pentru exercitarea drepturilor cetăţeneşti fundamentale. Votul prin 
corespondenţă este un instrument democratic esenţial în secolul 21.  

De aceea, vă solicit tuturor să votaţi adoptarea cu celeritate a Proiectului de Lege privind votul prin 
corespondenţă, depus în Parlament de către Partidul Naţional Liberal în septembrie 2014. 

Pentru ca această iniţiativă să beneficieze de o largă susţinere a opiniei publice, am iniţiat, alături de colegii 
mei din TNL, organizaţie al cărei preşedinte sunt, o Petiţie on-line intitulată: Votul prin corespondenţă – esenţial în 
secolul 21. Redau mai jos textul integral al petiţiei care poate fi semnată on-line aici:  

http://www.petitieonline.com/votul_prin_corespondenta_esential_in_sec_21  
Votul prin corespondenţă – esenţial în secolul 21 
Cerem parlamentarilor puterii să respecte Constituţia României şi să voteze alături de reprezentanţii opoziţiei 

parlamentare în favoarea Legii Votului prin corespondenţă, propusă de PNL în septembrie 2014. Această Lege va 
crea condiţiile necesare pentru ca toţi românii, indiferent de locul în care trăiesc în lume, să îşi poată onora cu respect 
şi demnitate obligaţiile care le revin din calitatea de cetăţeni al statului român.  

Petiţia poate fi semnată on-line aici: Atragem atenţia tuturor asupra următoarelor aspecte: 
 Nu dorim altceva decât respectarea Constituţiei, legilor ţării şi a tratatelor internaţionale la care 

România este parte! 
 Nu dorim altceva decât ca cetăţenii români să nu mai fie umiliţi, în nicio circumstanţă, cu atât mai 

mult în momentul în care, în mod responsabil, încearcă să îşi exercite dreptul fundamental la vot! 
 Nu dorim altceva decât ca ziua votului să fie o sărbătoare pentru toţi românii, reflectată în imagini 

care să ne aducă respectul străinilor! 
Motivele punctuale pentru care dorim introducerea votului prin corespondenţă sunt: 
‐ Aprox. 3.000.000 de cetăţeni români trăiesc în afara graniţelor ţării; 
‐ Toţi cetăţenii români, indiferent de locul în care îşi au domiciliul, au aceleaşi drepturi şi obligaţii;  
‐ Cele 294 de secţii de votare organizate în străinătate pentru alegerile prezidenţiale din 2009 şi 2014 

s-au dovedit a fi insuficiente pentru asigurarea dreptului la vot a celor care s-au prezentat la aceste secţii, o parte 
dintre ei neputând vota nici după mai multe ore de aşteptare; 

‐ Numeroşi cetăţeni români nici nu s-au prezentat la secţiile de votare datorită distanţei foarte mari 
dintre localitatea de domiciliu şi cea în care a fost organizată secţia de vot; 

‐ Cu o suplimentare rezonabilă de costuri, Guvernul ar fi putut mări numărul de secţii de votare din 
zonele cu mari aglomerări de cetăţeni români; însă, este, practic, imposibilă organizarea de secţii de vot în absolut 
toate localităţile sau în localităţi situate la distanţe rezonabile pentru toţi cetăţenii români care trăiesc în afara 
graniţelor. 
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Fundamentele pe care ne bazăm solicitarea sunt următoarele:  
”Declaraţia universală a drepturilor omului” - documentul fundamental al drepturilor omului – lansat 

acum aproape 66 de ani, la 10 decembrie 1948, de către cea mai mare organizaţie internaţională din lume – 
Organizaţia Naţiunilor Unite, a cărei misiune este de a asigura respectarea drepturilor omului, pacea mondială, 
cooperarea şi dreptul internaţional, include, la articolul 21, ”dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale 
ţării sale” pentru ”orice persoană”. Astfel, ” (…) Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această 
voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, 
egal şi exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului”. 

Constituţia României proclamă, în articolul 36: ”cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani împliniţi 
până în ziua alegerilor inclusiv”. Dreptul de vot este întărit şi în articolul 20 al Constituţiei, referitor la Tratatele 
internaţionale privind drepturile omului, care spune: ”dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu ”Declaraţia universală a drepturilor omului”, cu pactele 
şi celelalte tratate la care România este parte”. Aşadar, vezi mai sus, ce spune ”Declaraţia universală a drepturilor 
omului” cu privire la vot. 

Nu în ultimul rând, specificăm că articolul 17 din Constituţia României este dedicat cetăţenilor români din 
străinătate şi stipulează faptul că aceştia se bucură de ”protecţia statului român” şi li se cere îndeplinirea obligaţiilor 
ce le revin: ”Cetăţenii români se bucură în străinătate de protecţia statului român şi trebuie să-şi îndeplinească 
obligaţiile, cu excepţia acelora ce nu sunt compatibile cu absenţa lor din ţară”. 

Votul universal are o istorie de cel puţin 121 de ani, acesta fiind introdus pentru prima dată în Noua 
Zeelandă, în anul 1893. Dacă luăm în considerare votul, considerat universal, dar acordat doar bărbaţilor, atunci 
vorbim de o istorie de peste 200 de ani, acesta fiind introdus de către Republica Franceză în 1792 şi de către Elveţia 
în 1848. România a introdus votul universal în 1918, primele alegeri bazate pe acest sistem fiind în 1919. 

Comunicarea în timp real, prin transmiterea instantanee a mesajelor utilizând mijloace de comunicare în 
masă: radio, tv, internet, a creat un context cu totul nou al relaţiilor sociale. Dacă televiziunea şi radioul dau 
posibilitatea unor instituţii, care dispun de mijloace tehnologice impresionante, să transmită mesaje în timp real către 
milioane de oameni, reţelele de socializare au făcut posibil acest lucru pentru orice persoană care dispune de 
minimum necesar: un calculator, o tabletă sau un telefon conectate la internet. Într-o societate redefinită astfel de 
comunicarea instantanee, statul român trebuie să îşi redefinească modalităţile prin care cetăţenii săi îşi pot exercita 
drepturile fundamentale. Una dintre aceste noi modalităţi trebuie să fie şi votul prin corespondenţă. 
 

Deputat 
Florin Alexandru Alexe 

 
*** 

 
Remus Pricopie şi Victor Ponta au umilit profesorii 

 
 
 În prima decadă a lunii noiembrie, perioadă care s-a suprapus campaniei electorale pentru turul II al 

alegerilor prezidenţiale, profesorii din România au fost supuşi unei umilinţe fără precedent, de către ministrul de 
resort, Remus Pricopie, şi evident cu acceptul premierului Victor Ponta. 

Concret, pe 22 octombrie a.c.,  Guvernul anunţa alocarea a 50 milioane de euro, în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial privind Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), pentru programul privind „Dezvoltarea 
carierei didactice”, program ce prevedea ca în jur de 250.000 de cadre didactice din învaţământul preuniversitar şi 
aproape 50.000 de profesori din mediul unversitar să primească suma de 150 euro. 

Joi, 6 noiembrie, ministrul Remus Pricopie anunţa că începând de a doua zi, sumele de bani alocate 
programului mai sus citat ajung în teritoriu urmând ca imediat să fie distribuiţi beneficiarilor. 

Cunosc problemele cu care se confruntă profesorii din România şi consider că respectiva sumă de bani le era 
mai mult decât necesară. Dar momentul la care a fost alocată, exact cu 8 zile înainte de turul II al alegerilor 
prezidenţiale, a fost foarte prost ales pentru că a creat clar impresia că nu este vorba de acordarea unui sprijin pentru 
profesori, ci a unei mite electorale tintite. Nu pot să afirm cu toata certitudinea că aceasta a fost intenţia 
guvernanţilor, pentru că nu am avut acces la documentele interne ale ministerului. Dar ţinând cont de ceea ce s-a 
întâmplat în realitate, nu pot, la fel ca foarte, foarte mulţi români, exclude această posibilitate. Şi nu o pot exclude 
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pentru că este de neînţeles de ce ministrul de resort nu a demarat procedurile, pe 17 sau 18 noiembrie, deci după ziua 
votului. Ştiu că profesorii reprezintă o categorie profesională de înaltă moralitate care nu poate fi cumpărată. Ca orice 
alt cetăţean, şi profesorul are propria sa opţiune politică, opţiune care nu şi-o modifică indiferent de modul în care 
acţionează autorităţile.  Dar fie cu intenţie, adica ministrul Pricopie şi premierul Ponta au gândit totul ca un stimulent 
electoral, fie fără intenţie, dar gafând grav, guvernanţii au creat premizele unei mari umilinţe, fără precedent pentru 
profesori.    

Profesorii nu meritau să treacă prin aşa ceva si am auzit de cazuri in care unii profesori au refuzat sa accepte 
aceasta suma. Nu este însă această umilinţă care trebuie cât mai repede uitată, singura problemă generată profesorilor 
de către ministrul Remus Pricopie şi premierul Victor Ponta. Tot pe 6 noiembrie, ministrul de resort preciza că „nu 
există o condiţionare strictă de a cumpăra cărţi şi a deconta prin facturi, ci este vorba de o sumă forfetară pe care 
profesorii o pot folosi pentru achiziţia de materiale didactice, cărţi, participare la cursuri, conferinţe etc”.  

Absenţa unei metodologii clare privind cheltuirea banilor reprezintă un posibil risc pentru beneficiarii 
programului „Dezvoltarea carierei didactice”, de a fi traşi la răspundere pentru depăşirea legislaţiei fiscale.  

În acelaşi timp, şi aici nu mai este vorba de profesori, mai suntem în faţa unei probleme care ar putea să fie 
de natură penală. Avem următoarea speţă: prin POSDRU în cadrul programului „Dezvoltarea carierei didactice” se 
acordă suma de 50 de milioane de euro, sumă pentru care emitentul nu cere documente justificative, deconturi de 
exemplu. De unde putem şti dacă într-adevăr toţi banii prevăzuţi de respectivul program au ajuns la beneficiari, dacă 
nu există documente justificative? În România au mai existat demnitari de rang înalt sau de rangul doi care au comis 
fraude cu fonduri europene nerambursabile. Absenţa documentelor justificative privind cheltuirea banilor de către 
beneficiari generează suspiciuni în ceea ce priveşte corectitudinea ministrului de resort, Remus Pricopie şi a şefului 
său pe linie de guvern, Victor Ponta. Aceasta este doar una din promisiunile facute de ministrul Pricopie in perioada 
campaniei electorale si il rog sa revina asupra fiecareia, anulandu-le acum, pe cele care nu au o sustinere financiara 
sau o fundamentare clara pentru ca nu ne putem permite sa inducem in eroare pe cei care le iau drept certitudini. Sa 
nu uitam ca prichindeii din clasa I nu au nici acum pe masa mult asteptatul Abecedar... 
 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
Domnule Ponta, un minim gest de respect şi de normalitate v-ar îndemna să prezentanţi românilor Bugetul pe 

anul 2015 şi să-i demiteţi pe toţi cei responsabili de organizarea votului în diaspora 
 
În urma declaraţiei de duminică noapte a premierului Ponta, prin care şi-a recunoscut înfrângerea, ne 

aşteptam cu toţii ca acesta să facă un gest de onoare şi să se retragă de la guvernare, mai ales ca urmare a modului 
dezastruos în care a organizat aceste alegeri în afara graniţelor ţării. 

În schimb, am văzut un Victor Ponta hotărât să continue guvernarea, de aceea îi solicit să se prezinte de 
urgenţă în Parlament cu Proiectul de buget pe anul 2015.  

Premierul Ponta are datoria ca în maxim o săptămână să supună dezbaterii Parlamentului, Bugetul ţării, mai 
ales că termenul prevăzut de lege, de 15 noiembrie a expirat.  

Victor Ponta are ocazia să dovedească că toate promisiunile făcute românilor în această campanie electorală, 
măriri de pensii, de salarii şi indemnizaţii  sunt sustenabile şi nu au fost doar praf în ochii electoratului, pentru a le 
obţine votul. 

Fără alte tertipuri şi inginerii financiare, Guvernul PSD în frunte cu Victor Ponta trebuie  să prezinte negru pe 
alb în viitorul Buget toate creşterile de venituri promise românilor. 

Domnul Ponta să nu uite că toate aceste măsuri promise au fost acompaniate, la momentul respectiv, de 
promisiunea menţinerii aceluiaşi nivel de impozitare. 

Totodată, Victor Ponta mai are de făcut un act de decenţă şi de respect faţă de românii din diaspora, care să –
i spele parţial obrazul de ruşinea cu care s-a acoperit  şi să-i demită pe toţi cei responsabili de organizarea votului din 
străinătate: 

Acestea sunt doar două gesturi de onoare pe care le mai poate face Victor Ponta pentru a  şterge imensa 
ruşine de care s-a acoperit, atât în faţa românilor de pretutindeni, cât şi în faţa cancelariilor  europene care au văzut 
români umiliţti la uşile ambasadelor şi consulatelor în toate marile oraşe ale Europei. 
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În lipsa acestor acţiuni de decenţă poilitică din partea lui Victor Ponta, consider cu tărie că  acest Guvern şi- 
a-pierdut orice urmă de legitimitate. 
 

Deputat 
Bogdan Radu Ţîmpău 

 
*** 

Am încredere că domnul Klaus Iohannis va fi cu adevărat, 
Un Preşedinte al tuturor românilor! 

 
 
Stimaţi colegi, 
 
În primul rând doresc să le mulţumesc tuturor sucevenilor pentru că au ieşit într-un număr atât de mare la vot, 

pentru că ei sunt cei care au dărâmat mitul că Moldova este o zonă roşie. Dragii mei suceveni, victoria vă aparţine, 
sunteţi parte a schimbării istoriei în România! Voi toţi aţi demonstrat pe 16 noiembrie că v-aţi săturat de ţara lui 
"merge şi aşa", că v-aţi săturat de corupţie şi nedreptăţi, dar şi că vă doriţi o Românie a lucrului bine făcut! 

După 25 de ani de la Revoluţie, românii au demonstrat cu adevarat că puterea votului lor este mai presus 
decât orice partid şi orice forţă politică. 16 noiembrie 2014 va rămâne o zi consemnată în istoria României ca una în 
care ţara s-a înscris pe drumul valorilor occidentale şi a lăsat în urmă modul complet nociv de a face politică. 

Pe 16 noiembrie, românii au ales Klaus Iohannis, au ales întărirea statului de drept, domnia legii, 
consolidarea unei societăţi juste, în care statul este în slujba cetăţeanului, şi nu invers. 

Am încredere că noul Preşedinte al României, domnul Klaus Iohannis, va fi preşedintele tuturor românilor, 
va fi un preşedinte liber, care îi va reprezenta pe toţi românii, atât din ţară, cât şi din afara graniţelor. 

Alegerea lui Klaus Iohannis ca şef al statului dă României o şansă ca ea să fie privită cu totul altfel în Europa 
şi, totodata, oferă cetăţenilor o şansă de a trăi într-o Românie a lucrurilor bine făcute. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ştefan Alexandru Băişanu 

 
*** 

 
136 de ani de la alipirea Dobrogei la patria-mamă 

 
O zi importantă pentru istoria ţării noastre, cu o semnificaţie specială pentru Dobrogea, este cea de 14 

noiembrie 1878, când Regele Carol I proclama alipirea Dobrogei la patria-mamă.  
În urmă cu 136 de ani, România a preluat administraţia Dobrogei de Nord de la Rusia, când trupele române 

au trecut Dunărea spre a lua în posesie noua provincie. Pe 14 noiembrie 1878, Dobrogea a reintrat, oficial, în 
componenţa statului român modern. Congresul de pace de la Berlin, din iunie - iulie 1878, a recunoscut dreptul 
istoric al României asupra Dobrogei. Pacea venea după războiul purtat între anii 1877 şi 1878 între Imperiul ţarist şi 
Imperiul otoman, al cărui principal scop a fost reorganizarea Ţărilor Balcanice. România a intrat în acest război 
pentru a-şi cuceri, pe câmpul de luptă, independenţa proclamată în ziua de 9 mai 1877. Dobrogea şi Delta Dunării au 
intrat în componenţa statului român, însă, în schimbul lor, Rusia a luat statului român cele trei judeţe din sudul 
Basarabiei: Cahul, Bolgrad şi Ismail.  

Pregătirile pentru unirea Dobrogei cu România au început pe la mijlocul lunii octombrie 1878, când a fost 
promulgată şi o lege pentru reintegrarea Dobrogei. Unirea tuturor românilor într-un singur stat naţional de 295.000 
km2 cu 18,5 milioane de locuitori şi stăpânirea unui litoral de 460 km între gura Nistrului şi Ecrina au adus Dobrogei 
o prosperitate deosebită, cum o demonstrează nivelul dezvoltării sale generale din perioada interbelică. 

În dimineaţa zilei de 14 noiembrie 1878, Domnitorul Carol I, după ce a călătorit o noapte întreagă, a ajuns la 
Brăila. Acolo a fost primit de Ion C. Brătianu, generalul G. Angelescu - comandandul Diviziei militare ce urma să 
intre în Dobrogea, prefectul judeţului, primarul Brăilei şi consilieri locali, precum şi numeroşi cetăţeni ai oraşului. Cu 
acest prilej, s-a dat citire celor două importante documente: Proclamaţia către dobrogeni şi un Înalt ordin de zi către 
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armată. La final, Carol I a străbătut oraşul Brăila în fruntea trupelor militare şi în aplauzele cetăţenilor. După 
festivităţi, oficialităţile, împreună cu Principele Carol I şi prim-ministrul Ion. C. Brătianu, s-au îmbarcat pe 
vasul „Ştefan cel Mare” şi au debarcat în Dobrogea, la Ghecet, unde au fost întâmpinaţi de numeroşi dobrogeni: 
români, turci, tătari şi bulgari. 

În Proclamaţia către dobrogeni, viitorul rege Carol I spunea: „Locuitori de orice naţionalitate şi religie, 
Dobrogea – vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân – de astăzi face parte din România. Voi de acum atârnaţi de un 
Stat unde nu voinţa arbitrară, ci numai legea dezbătută şi încuviinţată de naţiune hotărăşte şi o cârmuieşte. Cele mai 
sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii: viaţa, onoarea şi proprietatea sunt puse sub scutul unei Constituţii pe care 
ne-o râvnesc multe ţări străine. Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de legile 
noastre şi nimeni nu le va putea lovi, fără a-şi primi legitima pedeapsă. Armata română, care intră în Dobrogea, nu 
are altă chemare decât a menţine ordinea şi, model de disciplină, de a ocroti paşnica voastră vieţuire. Salutaţi dar cu 
iubire drapelul român, care va fi pentru voi drapelul libertăţii, drapelul dreptăţii şi al păcii”.  Mesajul Domnitorului 
către dobrogeni se încheia aşa: „Iubiţi ţara la a cărei soartă este lipită de acum şi soarta voastră”.  

 Extrem de valabilă şi în zilele noastre, Proclamaţia poate fi considerată ca fiind, în aceeaşi măsură, o 
afirmare a deciziilor prin care statul român lua în stăpânire Dobrogea, o asigurare a respectării legilor ţării, a religiei 
minorităţilor din această provincie şi a proprietăţilor, a ordinei şi disciplinei, dar şi un îndemn la colaborare cu 
autorităţile statului român. 

 
Deputat 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
 

România normală a început odată cu alegerea lui Klaus Iohannis ca Preşedinte al României 
  
Stimaţi colegi, 
 
După o campanie dificilă, dar, mai ales, anormală pentru o ţară democratică, din foarte multe puncte de 

vedere, românii au fost cei care au dat semnalul schimbării profunde în România, alegându-l pe Klaus Iohannis 
Preşedinte al României dovedind astfel că toate tertipurile manipulatoare utilizate de către PSD nu au avut absolut 
niciun efect ci, dimpotrivă, au acţionat ca un adevărat bumerang. 

Acest rezultat al alegerilor prezidenţiale reprezintă, în primul rând, voinţa comună a milioane de cetăţeni de a 
arăta că prin credinţă şi hotărâre nimic nu este imposibil. Astfel, prin votul oamenilor, România a ales, fără echivoc, 
drumul valorilor occidentale. 

Le mulţumesc tuturor braşovenilor pentru faptul că au înţeles să-şi exercite un drept civic fundamental, 
votând într-un număr atât de mare, dar, totodată,  doresc să le mulţumesc şi românilor din diaspora pentru efortul 
depus, în condiţiile în care Guvernul Ponta a organizat cu superficialitate scrutinul din diaspora, dovedind lipsă de 
respect faţă de toţi cetăţenii români atât pe 2 noiembrie, cât şi pe 16 noiembrie, români care au stat ore în şir la cozi 
interminabile pentru a-şi exercita un drept fundamental, acela de a vota. Este nevoie de o analiză serioasă a ceea ce s-
a întâmplat în străinătate la cele două scrutine de alegeri, iar cei responsabili trebuie să suporte consecinţele 
organizării catastrofale a acestora în diaspora. 

Am convingerea că odată cu câştigarea alegerilor prezidenţiale de către Klaus Iohannis, avem garanţia că 
drepturile tuturor românilor vor fi de acum încolo întotdeauna respectate! Mai mult decât atât, România se va putea 
aşeza la masa liderilor europeni, din nou,  cu capul sus, deoarece, în calitate de Preşedinte al României, Klaus 
Iohannis va fi promotorul valorilor occidentale şi a întăririi relaţiilor dintre România şi ţările europene democratice. 
Ca şef al statului român, Klaus Iohannis va dovedi că România este un partener serios, credibil şi de cursă lungă. 

România normală a început! 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Mihai Aurel Donţu 

 
*** 
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 Interpelări 
 
 
 

 
 

Adresată: domnului Victor Ponta, Prim Ministrul României 
De către  :deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: situaţia votului din Diasporă 

 
Stimate Domnule Prim Ministru, 

 Având în vedere că aţi afirmat recent, referindu-vă la nefericita situaţie din diasporă, că " trebuie să 
schimbăm legea şi partea logistică ţinând cont de ceea ce s-a schimbat din punct de vedere demografic", doresc să 
îmi comunicaţi care sunt schimbările pe care doriţi să le efectuaţi pentru ca situaţia din 2 şi 16 noiembrie să nu se mai 
repete. 

 De asemenea, doresc să aflu dacă după analizarea tututor problemelor semnalate de românii din 
străinătate care nu au putut vota, intenţionaţi să sancţionaţi responsabilii şi dacă da, care vor fi acele sancţiuni. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc. 

 
*** 

 
Adresată:  doamnei Ioana Petrescu, ministrul  Finanţelor Publice 
De către  : deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: bugetul pe 2015 
 

Stimată Doamnă Ministru,  
 Deşi mai este puţin până la finele anului, România nu are încă un buget pentru 2015, dar variantele 

care se întrevăd nu sunt îmbucurătoare.  
 Dată fiind importanţa predictibilităţii fiscale, vă rog rog să îmi comunicaţi de ce nu a fost prezentat 

până acum bugetul pe 2015, dacă intenţionaţi să măriţi taxele şi impozitele, să modificaţi cota unică de impozitare şi 
să introduceţi noi taxe. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc 
 

*** 
 

 
Adresată: domnului Ioan Rus,  ministrul Transporturilor 
De către  :deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: autostrada Iaşi- Tg. Mureş 

 
Stimate Domnule Ministru, 

 Moldova a fost prea mult timp izolată de vestul ţării, iar lipsa unei autostrăzi este un fapt regreatabil, 
care blochează relaţiile comerciale şi inhibă crearea de noi locuri de muncă.  

 Prin Master Planul General de Transport al României, dumneavoastră şi Guvernul din care faceţi 
parte, aţi semnat ca Iaşul şi Moldova să rămână fără autostrada care să ne lege de Vestul României şi Europei până în 
2022. Acest fapt a fost sancţionat de către ieşeni şi restul moldovenilor, prin votul din data de 16 noiembrie.  

 În aceste condiţii, doresc să- mi comunicaţi , având în vedere că Master Planul de Transport va fi 
aprobat până la sfârşitul acestui an, aveţi vreo intenţie să  introduceţi  autostrada Iaşi- Târgu Mureş  în acest 
document şi dacă nu, care sunt motivele care stau la baza acestei decizii.   
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Solicit răspuns scris . 
Vă mulţumesc. 
 

*** 
 
 

Adresată:  domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către  : deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: Clarificări privind regularizarea Râului Nicolina 

  
 Stimate Domnule Ministru, 

În data de 17 februarie 2014 am depus o interpelare şi  pe 24 septembrie 2014, o întrebare cu privire 
la situaţia râului Nicolina, râu ce necesită urgent lucrări de regularizare. Pe 17 martie 2014 am primit răspuns că s-a  
propus alocarea de fonduri pentru întocmirea de studii de fezabilitate şi am revenit cu întrebarea prin  care 
doream să aflu care este stadiul respectivei propuneri. 

Din nefericire, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice nu mi-a furnizat până la momentul de 
faţă un răspuns ferm la întrebarea adresată acum aproape 2 luni. 

Prin urmare, vă rog să-mi comunicaţi dacă aceste fonduri destinate demarării procedurii  legale de 
achiziţie a serviciului de proiectare pentru întocmirea Studiului  de Fezabilitate s-au alocat, care este suma şi mai ales 
care este data de începere a lucrărilor de regularizare ale râului Nicolina. 

 Solicit răspuns scris. 
 Vă mulţumesc. 

*** 
 

 
Adresată: domnului Victor Ponta, Prim  Ministrul României 
De către  :deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: bugetul pe 2015 

  
 Stimate Domnule Prim Ministru, 
  Vă adresez şi dumneavoastră aceeaşi întrebare pe care i-am adresat-o doamnei Ministru Ioana 

Petrescu. Deşi mai este putin până la finele anului, Romania nu are încă un buget pentru 2015, dar variantele care se 
întrevăd nu sunt îmbucurătoare.  

 Dată fiind importanţa predictibilităţii fiscale, vă rog rog să îmi comunicaţi de ce nu a fost prezentat 
până acum bugetul pe 2015, dacă intenţionaţi să măriţi taxele şi impozitele, să modificaţi cota unică de impozitare şi 
să introduceţi noi taxe. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc. 
 

*** 
 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Victor Ponta, Prim Ministrul României 
 

Autostrada Iaşi - Tg. Mureş 
 
 Stimate Domnule Prim-Ministru, 
 Moldova a fost prea mult timp izolată de vestul ţării, iar lipsa unei autostrăzi este un fapt regretabil, 

care blochează relaţiile comerciale şi inhibă crearea de noi locuri de muncă.  
 Prin Master Planul General de Transport al României, dumneavoastră şi Guvernul pe care îl 
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conduceţi aţi semnat ca Iaşul şi Moldova să rămână fără autostrada care să ne lege de Vestul României şi Europei 
până în 2022. Acest fapt a fost sancţionat de către ieşeni şi restul moldovenilor, prin votul dat în data de 16 
noiembrie.  

 În aceste condiţii, doresc să-mi comunicaţi, având în vedere că Master Planul de Transport va fi 
aprobat până la sfârşitul acestui an, aveţi vreo intenţie să  introduceţi  autostrada Iaşi- Târgu Mureş  în acest 
document şi dacă nu, care sunt motivele care stau la baza acestei decizii.  

Solicit răspuns scris . 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Anton Doboş 

 
 

 
 
 .  
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 

 Declaraţii politice 
 

Jocul democratic şi românii din diaspora 
 

Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Declaraţia mea de azi se intitulează JOCUL DEMOCRATIC ŞI ROMÂNII DIN DIASPORA şi este 

determinată de profunda indignare a multor cetăţeni români faţă de modul defectuos în care Guvernul României - 
condus de domnul Victor Viorel Ponta - a organizat  alegerile prezidenţiale din acest an. Aceasta în condiţiile în 
care existau semne clare, după desfăşurarea primului tur al alegerilor prezidenţiale – despre dezastrul organizatoric 
care ne-a făcut de ruşine în multe capitale şi oraşe europene mari. Am asistat stupefiat, ca majoritatea românilor, la 
scene de coşmar - în care concetăţenii români din Diaspora care voiau să-şi exercite un drept constituţional 
fundamental, erau agresaţi şi gazaţi la solicitarea adresată jandarmilor de către şefii de misiuni diplomatice - scene 
filmate parcă în timpul revoltei muncitorilor de la Braşov din 1987, înăbuşite în forţă de Ceauşescu!!!...  

Încă o dată dle Prim-ministru ne-aţi arătat dublul standard cu care trataţi cetăţenii români din afara graniţelor 
ţării... Aceloraşi români cărora le promiteţi locuri de muncă în ţară, aceloraşi români cărora le promiteţi o Românie 
cu o democraţie şi un stat de drept consolidate, în care să se întoarcă!...Iată că aţi încercat orice şi aţi reuşit, din 
nefericire pentru prestigiul României în străinătate, să le limitaţi dreptul constituţional de exprimare al votului - 
fundamentul de bază al democraţiei!... 
  Consider inacceptabilă restrângerea posibilităţii de vot pentru românii din Diaspora, în condiţiile în care 
aceste persoane reprezintă, de multe ori, ambasadori mult mai eficienţi pentru imaginea României în lume decât 
personalul numit de actuala putere. Mai mult decât atât, aceşti oameni susţin prin munca lor cinstită familiile rămase 
în ţară, statisticile demonstrând că banii trimişi de ei în România, depăşesc investiţiile străine directe!!! Ne-aţi arătat 
acum modul în care dumneavoastră îi percepeţi pe românii din străinatate: utili doar pentru realizarea echilibrului 
economic, prin care încercaţi să mascaţi guvernarea ineficientă din ultimii ani şi lipsa încrederii investitorilor străini 
în Cabinetul Ponta! Când aceştia trebuie să săncţioneze prin vot greşelile Guvernului pe care-l conduceţi, preferaţi să 
îngrădiţi cât mai mult această posibilitate încălcând legile electorale ale acestei ţării şi art. 36 din Constituţia 
României - ce garantează dreptul la vot al tuturor cetăţenilor, indiferent de reşedinţă sau domiciliu. 

Nu pot să nu interpretez acest gest decât ca unul de adversitate la adresa românilor din afara graniţelor 
în condiţiile în care cei din diaspora s-au remarcat prin opţiunile de dreapta. Consider inuman tratamentul pe care l-
aţi aplicat celor plecaţi din ţară: i-aţi obligat să călătorească sute de kilometri pentru a-şi putea exprima votul, i-aţi 
forţat să stea cu orele la cozi în faţa secţiilor de vot, aţi desfiinţat secţiile din oraşele cu comunităţi mari de români şi 
aţi mutat multe secţii de vot din locul tradiţional cunoscut de români obligându-i la cheltuieli de închiriere a noilor 
locuri de desfăşurare. Cu alte cuvinte, aţi utilizat toate tertipurile administrative şi legislative, pentru a le restrânge 
concetăţenilor noştri din Diaspora posibilitatea de a vota! Iar acestea au dat roade - având în vedere că mii, poate 
chiar zeci de români nu au reuşit să voteze după multe ore de aşteptare, înfruntând intemperiile vremii.  

Am solicitat - în repetate rânduri - înfiinţarea mai multor secţii de vot în Diaspora, dar aţi ignorat solicitările 
mele sau ale colegilor mei de partid, oferind doar argumente puerile! Vă reamintesc cum s-au manipulat aceleaşi 
norme legale la referendumul pentru demiterea preşedintelui din 2012 - când aţi mărit intervalul de vot (secţiile au 
fost deschise până la ora 23!), iar, în 2014, unele secţii de vot - cum a fost cea din Munchen - s-au închis chiar inainte 
de ora 21, contrar prevederilor din legea electorală. 

Deci, când estimaţi un rezultat favorabil pentru dumneavoastră, faceţi tot posibilul pentru a-l obţine, însă 
când votul românilor este de sancţionare a politicii falimentare a PSD-ului dumneavoastră, încălcaţi orice regulă de 
bun-simţ şi normalitate democratică pentru a vă limita pierderile! 
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În ceea ce mă priveşte, am atras atenţia în repetate rânduri asupra necesităţii reformării consulatelor şi a 
misiunilor diplomatice din Diaspora, atât prin declaraţii politice cât şi prin  iniţiative legislative în acest sens, care, 
din păcate, au fost respinse! După cum au demonstrat şi  evenimentele din primul tur al alegerilor prezidenţiale, 
din 2 noiembrie 2014, acţiunile multor funcţionari ai misiunilor diplomatice au contravenit flagrant 
intereselor concetăţenilor noştri din diaspora, pe care aceştia sunt plătiţi să-i sprijine şi să le acorde asistenţă. 

De aceea, lansez un apel către toţi colegii deputaţi să sprijine înfiinţarea unei comisii parlamentare de 
anchetă asupra desfăşurării votării în circumscripţiile electorale din străinătate, care să audieze toate persoanele 
responsabile de blocarea dreptului constituţional de vot a zeci de mii de cetăţeni din Diaspora, pe care, cu loialitate şi 
onoare, îi reprezint în Parlamentul României. O cosmetizare a evenimentelor grave întâmplate nu este deajuns! 
Demisia domnului ministru Corlăţean nu este de ajuns, pentru că nu-i doar “Iuda” vinovat!... Nici demisia domnului 
ministru de 8 zile, Meleşcanu nu este de-ajuns. Şi dvs sunteţi responsabil dle Premier Ponta, în solidar cu membrii 
cabinetului dvs şi angajaţii M.A.E.. Măcar slugile dvs care şi-au dat demisia de onoare au dovedit mai multă bărbăţie 
ca domnia voastră!... 

Reamintesc, în final, că în vederea modificării legislaţiei, pentru a nu se mai întâmpla pe viitor astfel de 
violări ale drepturilor constituţionale fundamentale, nu trebuie sa reinventăm roata întrucât în Parlamentul României 
există deja o iniţiativă legislativă privind votul prin corespondenţă şi votul electronic încă, şi  care trebuie pusă pe 
ordinea de zi. 

În încheiere aş dori să mai solicit înfiinţarea unei comisii în Parlamentul României care să revizuiască legea 
electorală tocmai pentru ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple. 

Dumnezeu să Binecuvinteze România şi  pe români oriunde s-ar afla ei. 
Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

Deputat 
Mircea Lubanovici 

 
*** 

 
Nu avem buget dar am dat pomeni electorale fără acoperire! 

 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Mediul de afaceri din România, şi nu numai, este extrem de îngrijorat de o nouă creştere a taxelor în anul 

2015, mai ales că atât proiectul de Cod Fiscal cât şi Bugetul pe 2015 au fost amânate până după alegerile 
preziden�iale. 

Recent doamna ministru Ioana Petrescu a  anunţat că nu există nici măcar un draft al acestuia, iar proiectul 
Codului Fiscal, care stă la baza construirii noului buget, nu este încă definitivat,si probabil că  nu constientizaţi că 
romănii nu au nevoie de estimări, ci de situaţii şi analize concrete de care depind viitorul lor. 

Legea prevede clar ca bugetul să fie prezentat în Parlament până la data de 15 noiembrie, şi cred că nu aveţi 
nici o scuză, că va fi sau nu Ponta Preşedinte, va fi sau nu Ponta premier, va fi sau nu PSD-ul la guvernare, ţara are 
nevoie de buget, mai mult decât oricând, mai ales că promisiunile guvernului nu vor putea fi susţinute, iar dacă acest 
lucru se va întâmpla, cei taxaţi pentru ele vor fi tot românii, care au dreptul să aibă Bugetul adus la termen în faţa 
Parlamentului . 

Iar răspunsul l-am avut în data de 16 noiembrie, când poporul român a decis ca preşedintele României să fie 
domnul Kluas Johannis, iar domnul Ponta , care a recunoscut înfrângerea, a promis că va prezenta  un nou buget în 
timp util. Deci se poate! 

Stimaţi colegi,  
Intr-un raport publicat recent,Comisia Europeană a dat un avertisment  Guvernului României,raport din care 

reiese clar  că fără creşterea taxelor sau reducerea cheltuielilor în anul viitor , deficitul va urca la 2,8% din PIB, iar 
măsurile fiscale  pe care Guvernul Ponta le va lua  vor afecta populaţia ţării, şi aşa sărăcită. 

De asemenea  suntem extrem de curioşi să vedem  cum veţi acoperi cele peste 15 miliarde de lei, suma ce 
include reducerea deficitului bugetar, creşterea pensiilor, a salariilor şi a indemnizaţiilor, pentru că aţi atras într-un 
joc periculos medicii, profesorii,pensionarii, mamele etc., cărora le-aţi promis măriri de salarii,pensii,indemnizaţii. 
Anul viitor vom stii cum vor sta lucrurile, adevărata politică socială a PSD-ului nu a fost niciodată prosperitatea, o 
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viaţă mai bună pentru cei cărora le-a  cerut votul  ci umilinţa şi sărăcia, aşa că acum după ce aţi pierdut alegerile 
prezidenţiale vă dau un sfat: demisionaţi din funcţia de premier şi lăsaţi pe alţii să guverneze România. 

 
Deputat  

Man Mircea 
 

*** 
 

 
Mulţumesc oşeni! Mulţumesc sătmăreni! Mulţumesc români din ţară şi diasporă! 

 
 

Stimaţi colegi, 
 
Pe data de 13 august vă spuneam: „Iohannis îl va învinge clar pe Ponta în turul al doilea”. Le-am promis 

sătmărenilor şi tuturor românilor că erbicidăm minciuna, frica, presiunile şi impostura PSD. Le-am promis românilor 
că dăm ţării un preşedinte european, cu care să ne mândrim şi cu care să facem lucrurile bine. Pe 16 noiembrie m-am 
ţinut de cuvânt. Datorăm mult meritelor lui Klaus Iohannis şi strategului Vasile Blaga. Vă mulţumesc amândorura! 
Vă mulţumesc că aţi unit dreapta şi că aţi creat Noul PNL. A fost o luptă pe cinste pentru România care ne-a făcut 
cinste! Acum la muncă cu românul-neamţ. „România lucrului bine făcut” are nevoie de toţi la lucru. 

O victorie strālucitoare! Mulţumesc oşeni! Mulţumesc sătmăreni! Mulţumesc români din ţară şi diasporă! 
Klaus Iohannis este Preşedintele României! 

În Negreşti Oaş am câştigat detaşat. În colegiul Oaş am câştigat detaşat. În judeţul Satu Mare am câştigat 
detaşat, cu 65%. Pentru prima dată judeţul Satu Mare este pe locul 9 în ţară. În ţară am câştigat detaşat. În diaspora 
am câştigat detaşat.  

Vreau să mulţumesc fiecăruia şi fiecăreia din echipa mea. Aţi fost fenomenali. Efortul a fost retribuit cu un 
rezultat cu care ne mândrim foarte tare. Bravo Petre Mureşan, Romeo Nicoara, Ileana Blidar şi toţi ceilalţi! 

Votul celor 6 milioane de români reprezintă încrederea lor şi obligaţia noastră de a trece la fapte.  
ACL Diaspora a semnalat chiuluri în masă din partea reprezentanţilor PSD, UNPR, PC sau PPDD din 

birourile secţiilor de votare din străinătate. Prin astfel de acţiuni, accesul românilor din diaspora la exercitarea 
dreptului constituţional la vot a fost şi mai îngreunat. Guvernul are datoria de a analiza situaţia creată de îngreunarea 
votului în diaspora şi să-i tragă la răspundere şi să-i demită pe cei care s-au ocupat de organizarea alegerilor în 
străinătate. 

Se impune revenirea la normalitate. Se impune România lucrului bine făcut.  
Vă mulţumesc. 

 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 De ce tace economia? 600 de mii de locuri de muncă pierdute, 410 de mii de firme închise şi în insolvenţă 

sub PSD 
 

 
ADEVĂRUL. Sub Guvernul PSD condus de Victor Ponta: 

 peste 410 de mii de firme şi-au închis porţile şi au intrat în insolvenţă; 
 am pierdut circa 600 de mii de locuri de muncă/angajaţi cu vârsta între 15 şi 64 de ani - România a înregistrat 
cea mai mare scădere a populaţiei ocupate din Europa. 
 numărul şomerilor a crescut cu 16 mii de persoane; 
 rata sărăciei şi a excluziunii sociale sunt mai mari şi în 2012, şi în 2013 sub PSD, decât în anul 2011.  
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Concluzie: Creşterea sărăciei este adevărata politică socială a PSD.  
 Iată dovezile: sursele oficiale de date ale ONRC şi statistica europeană EUROSTAT. 
  

ONRC: peste 337 de mii de firme şi-au închis definitiv porţile la care se adaugă alte peste 73 de mii firme intrate 
în insolvenţă.  
Total: 410.720 firme închise şi în insolvenţă: 

Suspendări – 58.444 firme: http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=249 
Radieri – 209.822 firme: http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=251 
Dizolvări – 69.369 firme: http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=250 
Societăţi intrate în insolvenţă – 73.085 firme:  http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=252 

 
POPULAŢIE OCUPATĂ:  

Număr persoane ocupate (15-64 ani): 
Q2 2012: 8,9 mil. 
Q2 2014: 8,3 mil. 
Diferenţa Q2 2012 - Q2 2014: 600 mii persoane angajate. 
Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_egan&lang=en 

 
ŞOMERI:  

Numărul de şomeri (LFS): 
Q2 2012: 632.000 
Q3 2014: 648.000 
Diferenţa Q2 2012 – Q3 2014: +16.000 şomeri. 
Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_nb_q&lang=en 

 
SĂRACIE şi EXCLUZIUNE SOCIALĂ: 

2011: 40,3% 
2013: 40,4% 
Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=en 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
  

*** 
 

Sărăcia este adevărata politică socială a PSD 
 

 
Stimaţi colegi, 
 
Ceauşescu a promis 100 de lei acum 25 de ani pentru a continua regimul comunist. Ponta a promis acum tot 

100 de lei pentru cadrele medicale, sperând că va continua regimul neo-comunist. De ce jigneşte românii atât de 
tare?! Pomenile electorale au curs. Ponta ne ascunde că taxează mult şi taie investiţiile, inclusiv cofinanţările pentru 
banii europeni. În anul 2015, românii vor deconta din plin greşelile electorale ale lui Ponta de azi. 

REVOLTĂTOR: Doamna ministru Plumb a dormit în păpuşoi până acum. În plină campanie electorală 
anunţă ce ne mai „dă” Victor Ponta. 2 ani şi jumătate nu a avut timp să rezolve problemele sociale. Ascunde că e 
vorba de banii plătiţi de români prin taxe şi impozite, nicidecum de banii lui Ponta. 

Doamna ministru Plumb nu ştie că: România a pierdut 5 poziţii în lume în clasamentul prosperităţii. O 
confirmă  Indicele Prosperităţii. 

Doamna ministru Plumb nu ştie că: România a înregistrat cea mai mare scădere a locurilor de muncă din 
Europa. În ultimii 2 ani avem cu 600 mii locuri de muncă mai puţin (Trimestrul 2 din anul 2012 – Trimestrul 2 din 
anul 2014). 
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Doamna ministru Plumb nu ştie  că:  Rata şomajului în rândul tinerilor până în 25 de ani a crescut cu Ponta 

la guvernare, de la 22,6% în 2012, la 23,7% în anul 2013, conform Eurostat. 
Habarnistul Ponta nu ştie că: în România sunt mii de pensii sub 350 lei. 502 mii pensionari au pensia 

medie a agricultorilor de 343 lei în luna septembrie 2014. Dintre aceştia 44 mii de pensionari de urmaşi au pensia 
medie de 159 lei, 3,5 mii agricultori cu invaliditate grad II au pensia medie de 219 lei şi alţi 500 de agricultori cu 
grad de invaliditate I au pensia medie de 180 lei.  

Pensia socială minim garantată de 350 lei pentru foştii agricultori din CAP de către guvernul PDL este o 
măsură aplicată încă din anul 2009. Pentru ceilalţi pensionari guvernul Ponta a eşuat să ofere o soluţie pentru 
creşterea veniturilor necesare traiului de zi cu zi. 

Doamna ministru Plumb nu ştie că: Fondurile publice de pensii şi de sănătate sunt pe deficit, deficite care 
se adâncesc cu fiecare an, dar declară că e „aiurea” să aplici contribuţiile de asigurări de sănătate pentru pensiile între 
740 şi 1.000 de lei. De la vorba PSD la faptă e distanţă de la pământ la cer. PSD nu a eliminat aceste contribuţii de 
când e la guvernare, ci le-a aplicat şi pe veniturile pensionarilor din arende sau chirii. Guvernul Ponta a eliminat 
multe medicamente din lista celor compensate, a înjumătăţit numărul controalelor gratuite pentru pensionari şi a 
redus zilele pentru biletele de tratament cuvenite anual pensionarilor. 

ADEVĂRUL: Creşterea sărăciei dovedită prin fapte este adevărata politică socială a PSD. Rata sărăciei şi a 
excluziunii sociale sunt mai mari şi în 2012, şi în 2013 sub PSD, decât în anul 2011. O dovesc datele oficiale ale 
biroului european de statistică. Creşterea sărăciei este adevărata politică socială a PSD, dovedită prin fapte.  Îi întreb 
pe doamna Plumb şi guvernul Ponta de ce creşte sărăcia sub guvernul PSD. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 

 
Cred că a sosit timpul pentru o Românie normală, a respectului şi a decenţei 

 
Stimaţi colegi, 
 
Duminică am votat, la fel cum au votat toţi sătmărenii şi românii, pentru binele nostru, al tuturor. Ce mă 

doare foarte tare este că de la primele ore ale dimineţii de duminică Guvernul a dat încă o dată dovadă de batjocură la 
adresa românilor din diaspora. Sunt foarte mulţi sătmăreni care muncesc sau care studiază afară şi care fac cozi cu 
orele. Sunt doi studenţi în Canada care au facut 127 km pe jos pe o vreme cumplită, pe un ger odios, ca să ajungă la 
secţia de vot. Acolo au riscat să găsească o surpriză nefericită, şi anume un boicot al prezenţei în secţiile de vot al 
reprezentanţilor partidelor prietene cu guvernarea, PSD, UNPR, PP-DD, PC. S-a întâmplat în foarte multe secţii din 
diaspora, ceea ce a blocat masiv viteza cu care s-a votat. 

Am votat ardeleneşte, am votat pentru o Românie a lucrului bine făcut, am votat aşa cum au votat majoritatea 
românilor. După 25 de ani de democraţie, după 75 de ani de la al Doilea Război Mondial, după 100 de ani de la 
declanşarea Primului Război Mondial, cred că a sosit timpul pentru o Românie normală, a respectului, a educaţiei, a 
decenţei. Este dreptul românilor să voteze şi este foarte important să-şi exercite acest drept. 

Demisia lui Teodor Meleşcanu din funcţia de ministru al Afacerilor Externe este praf  în ochi la adresa 
românilor. Trebuie luate în considerare acţiuni ferme pentru a evita repetiţia acestor greşeli în viitor. Trist este că 
Victor Ponta nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru eşecul său în alegerile prezidenţiale. Nu-şi depune nici 
mandatul de preşedinte al PSD, deşi aşa a promis, nu demisionează nici de la Guvern din cauza organizării 
dezastruoase a alegerilor din Diapora. 

O primă victorie pentru Klaus Iohannis a fost astăzi, 18 noiembrie a.c. Cu un preşedinte român, cu atitudine 
de neamţ, lucrăm nemţeşte. Rapid şi eficient. Legea amnistiei şi graţierii, care statea de un an în sertarele comisiei 
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juridice, a fost respinsă astăzi. Actuala majoritate este de acord cu cererea făcută de Klaus Iohannis, câştigătorul 
alegerilor prezidenţiale, şi le mulţumesc pentru votul dat. 

Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
România lucrului bine făcut 

 
 

16 noiembrie 2014 este ziua în care PSD şi Victor Ponta, candidatul său la alegerile prezidenţiale au suferit 
cea mai usturătoare înfrângere din 1996 până în prezent. Cu atât mai mare cu cât PSD domina şi controla din punct 
de vedere logistic ţara, avea tot, absolut tot, şi nu s-a dat în lături de la dorinţa  de a cuceri puterea absolută.  

Votul de duminică a fost pro-Iohannis, şi mai ales  unul majoritar anti-Ponta, anti-PSD. A fost un val de 
revoltă şi de ură, o teamă terifiantă că ţara va încăpea complet pe mâna partidului-stat, care guvernează prin tupeu, 
minciună şi dispreţ. O contribuţie importantă la înfrîngerea PSD a fost şi sentimentul apăsător că ani buni nu vom 
mai putea scăpa de ei, că după ce vor pune mâna pe întreaga putere vor folosi orice mijloc pentru a sugruma justiţia, 
a-şi elibera penalii şi anihila opozanţii. Plus nesiguranţa în raport cu orientarea occidentală, într-un context 
internaţional extrem de complicat şi riscant. Un rol fundamental l-a avut premeditarea cinică prin care au reuşit să 
blocheze votul din diaspora. Acesta a fost duşul rece, declanşatorul. Candidatul Victor Ponta şi echipa lui au împins 
lucrurile dincolo de limita acceptabilului şi suportabilului.  

În această campanie electorală pe Victor Ponta nu l-au ajutat nici revărsarea deşănţată de pomeni, legile 
schimbate prin ordonanţe de urgenţă, campaniile de linşare mediatică a lui Klaus Iohannis, de o josnicie fără 
precedent. Prin toate acţiunile sale, PSD a reuşit să inducă groaza că România se va întoarce cu vreo 20 de ani în 
urmă. 

S-a votat împotriva lor cu sete, cu ură, cu un spirit de revanşă pentru toate cele înghiţite în aceşti doi ani şi 
jumătate. S-au răsculat nu doar românii din diaspora, dar mai ales generaţia tînără, care într-o proporţie covîrşitoare a 
fost prezentă la vot. 

O revoltă împotriva murdăriilor şi minciunilor aruncate sistematic în spaţiul public de trusturile de presă 
aservite. Este o victorie a spaţiului liber, a democraţiei şi a valorilor occidentale împotriva manipulării de tip kaghe-
bist.  

Degeaba a racolat PSD prin celebra ordonanţă de urgentă sute de primari, degeaba s-a bazat pe turismul 
electoral, degeaba a limitat votul în străinătate, degeaba s-a fălit că „e român“, implicînd şi Biserica Ortodoxă în 
campania electorală. 

Totul părea aranjat, pregătit, organizat pentru ca noul chiriaş al Cotrocenilor să se numească Victor Ponta. Şi 
iată că într-o zi totul a fost dat peste cap de forţa unui fenomen natural, care, precum o viitură, a măturat toate 
ambiţiile lui Ponta şi ale PSD. Klaus Iohannis, candidatul ACL a devenit preşedintele României într-o manieră atât 
de decisivă, încât Ponta s-a recunoscut învins încă înainte de a apărea primele rezultate oficiale. Viitura aceasta  a 
fost provocată de cei peste un milion de votanţi care s-au adăugat între turul întâi şi turul doi şi care în mare 
majoritate au votat cu candidatul ACL Klaus Iohannis.  
  Aroganţa şi suficienţa puterii lui Ponta au fost elementele decisive, declanşatoare pentru înfrângerea lui 
Victor Ponta, mai ales atunci când Guvernul României s-a folosit de toate  mijloacele posibile pentru a nu permite ca 
românii din diaspora să-şi exercite un drept fundamental-dreptul de vot. Televiziunile au transmis materiale cu cozi 
enorme dinaintea reprezentanţelor României. Mesajul a fost clar: puterea vrea să limiteze dreptul de vot al celor care 
nu o agreează. Puterea îşi bate joc de cetăţeni. 

La două zile de la anunţarea oficială a rezultatului alegerilor prezidenţiale, PSD se confruntă cu una dintre 
cele mai grave crize din existenţa sa, a pierdut pe propria mână şi caută să salveze ce se mai poate. Victor Ponta a 
anunţat că  este de acord cu adoptarea legislaţiei pentru votul din diaspora, respingerea amnistiei şi graţierii, aviz fa-
vorabil pentru toţi cei cărora DNA cere urmărirea sau arestarea  A cerut, citez: „decenţă şi tăcere“, dar şi reformarea 
partidului. Un lung şir de promisiuni marca PSD deşi campania electorală s-a încheiat de mult.  
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Victor Ponta şi PSD au pierdut pe mâna lor. Şi vor pierde în continuare.Pentru că România a ales să spună 

un nu hotărât imposturii, dispreţului, hoţiei arogante şi exercitării discreţionare a puterii.  
În anul 2014, românii au ales un altfel de presedinte. Românii au votat pentru un preşedinte care să le 

garanteze o Românie normală, o Românie a respectului şi bunului simţ o Românie a prosperităţii, o Românie curată 
şi decentă, o Românie puternică, o Românie europeană, o Românie a lucrului bine făcut.  

 
 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
România sub guvernarea Ponta este ţara absurdului ! 

 
 

Domnule  Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 

Importanţa alegerilor prezidenţiale din acest an s-a văzut, chiar cu “ochiul liber”. Din disperarea de a câştiga 
a domnului Victor Viorel Ponta şi a celor din jurul său, care au fost direct sau indirect implicaţi în acestă campanie. 

Chiar dacă acest Guvern a stabilit printr-o Ordonanţă de Urgenţă în anul 2012 conţinutul „mitei electorale”, 
ordonanţă prin care sunt interzise în mod explicit cadourile electorale,  PSD-ul şi domnul Ponta au gasit alte căi de a 
ademeni alegătorii să îi voteze. Fiind la guvernare au împărţit în stânga şi dreapta , facând rău acestei ţări, aceste 
pomeni electorale nu reprezintă altceva decât nişte bombe economice pentru România anilor următori. 

Lista pomenilor electorale parcă nu se mai termină. Au indexat pensiile,  au majorat pensiile recalculate, au 
crescut salariul minim pe economie , ceea este un lucru bun, au indexat salariile profesorilor şi al medicilor, au creat 
un fond de stimulare pentru profesori dar au dat şi bani pentru dezvoltarea lor profesională ( din bani europeni), au 
majorat salariile angajaţilor din Sănătate, au majorat alocaţiile pentru copii proveniţi din medii defavorizate etc. Dar 
să  nu uităm nici banii alocaţi primarilor puterii, nici bani daţi bisericilor dar şi alimentele date către milioane de 
oameni defavorizaţi, alimente care provind din bani europeni,  coincidenţă, date tot  în timpul campaniei electorale. 
Mă întreb de ce aceste măsuri au fost luate în an electoral, de ce nu le-au pus în practică în anii anteriori, dacă 
guvernau aşa de bine iar economia duduia?  

Aţi mulţumit domnule Ponta  anumite categorii sociale dar aţi sacrificat viitorul acestei ţări. Aţi sacrificat 
investiţiile şi implicit locurile de muncă, aţi introdus noi impozite şi le-aţi majorat pe cele deja existente, aţi făcut 6 
rectificări bugetare negative. De ce atât de multe rectificări negative ? Datorită proastei încasări a veniturilor bugetare 
dar şi a creşterii alarmante a evaziunii fiscale. 

Oare nu aţi văzut ceea ce  se întâmplă  în această ţară ? Investiţiile au fost tăiate, iar sumele destinate acestora 
s-au dus în alte direcţii, mii de firme au  intat în faliment, numărul şomerilor a crescut  iar SARACIA a pus 
„ghearele” pe noi. 

Lozinca PSD-ului nu a fost niciodată bunăstarea poporului sau  o viaţă mai bună, ci  amăgirea acestuia prin 
pomeni, pomeni şi iarăşi pomeni. 

Dar poporul român este cel care a decis, poporul şi mai ales tinerii care au ieşit în număr mare la vot în ţară şi 
în străinătate. Democraţia există şi a învins. 

 
 

Deputat  
Vasile Iliuţă 

 
*** 
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ACL a depus plângere penală împotriva preşedintelui PSD de Satu Mare, Mircea Govor, şi cere candidatului 

Ponta demiterea sa. În orice ţară europeană o asemenea înregistrare termină irevocabil o carieră politică 
 
 

Stimaţi colegi, 
Ponta a „performat” politic în guvernarea sa prin MITĂ ELECTORALĂ, CORUPŢIE, ŞANTAJ şi ABUZ. 

Ponta şi echipa sa au dat semnalul clar că pierd alegerile cu ceva timp timp înainte de al doilea scrutin. 
ACL a depus plângere penală împotriva lui Mircea Govor şi a cerut premierului Victor Ponta demiterea sa 

imediată. Altfel, Ponta girează acţiunile mafiote şi rămâne capul mafiei PSD locale. 
Abuzul grav de serviciu, şantajul, instigarea şi lista lungă de infracţiuni electorale săvârşite de preşedintele 

PSD din Satu Mare, Mircea Govor, este un caz „exemplar” despre ceea ce face PSD la nivel local. Mircea Govor 
riscă o pedeapsa în instanţă de până la 7 ani. 

ACL Satu Mare a cerut protecţia funcţionarilor publici, a profesorilor din şcoli, a pădurarilor şi a tuturor 
instituţiilor publice locale ameninţate brutal, atât de grosolan, de Mircea Govor. Niciunul nu merită să plătească cu 
libertatea pentru infracţiunile electorale la care sunt chemaţi şi supuşi de Mircea Govor.  

În orice ţară europeană o asemenea înregistrare termină irevocabil o carieră politică. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Mulţumesc oşeni! Mulţumesc sătmăreni! Mulţumesc români din ţară şi diasporă! 
 

Stimaţi colegi, 
Pe data de 13 august vă spuneam: „Iohannis îl va învinge clar pe Ponta în turul al doilea”. Le-am promis 

sătmărenilor şi tuturor românilor că erbicidăm minciuna, frica, presiunile şi impostura PSD. Le-am promis românilor 
că dăm ţării un preşedinte european, cu care să ne mândrim şi cu care să facem lucrurile bine. Pe 16 noiembrie m-am 
ţinut de cuvânt. Datorăm mult meritelor lui Klaus Iohannis şi strategului Vasile Blaga. Vă mulţumesc amândorura! 
Vă mulţumesc că aţi unit dreapta şi că aţi creat Noul PNL. A fost o luptă pe cinste pentru România care ne-a făcut 
cinste! Acum la muncă cu românul-neamţ. „România lucrului bine făcut” are nevoie de toţi la lucru. 

O victorie strālucitoare! Mulţumesc oşeni! Mulţumesc sătmăreni! Mulţumesc români din ţară şi diasporă! 
Klaus Iohannis este Preşedintele României! 

În Negreşti Oaş am câştigat detaşat. În colegiul Oaş am câştigat detaşat. În judeţul Satu Mare am câştigat 
detaşat, cu 65%. Pentru prima dată judeţul Satu Mare este pe locul 9 în ţară. În ţară am câştigat detaşat. În diaspora 
am câştigat detaşat.  

Vreau să mulţumesc fiecăruia şi fiecăreia din echipa mea. Aţi fost fenomenali. Efortul a fost retribuit cu un 
rezultat cu care ne mândrim foarte tare. Bravo Petre Mureşan, Romeo Nicoara, Ileana Blidar şi toţi ceilalţi! 

Votul celor 6 milioane de români reprezintă încrederea lor şi obligaţia noastră de a trece la fapte.  
ACL Diaspora a semnalat chiuluri în masă din partea reprezentanţilor PSD, UNPR, PC sau PPDD din 

birourile secţiilor de votare din străinătate. Prin astfel de acţiuni, accesul românilor din diaspora la exercitarea 
dreptului constituţional la vot a fost şi mai îngreunat. Guvernul are datoria de a analiza situaţia creată de îngreunarea 
votului în diaspora şi să-i tragă la răspundere şi să-i demită pe cei care s-au ocupat de organizarea alegerilor în 
străinătate. 

Se impune revenirea la normalitate. Se impune România lucrului bine făcut.  
Vă mulţumesc. 

 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
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Onorat Prezidiu, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

 Am ajuns în momentul în care actuala putere va trebuie să răspundă tuturor promisiunilor pe care le-a făcut 
în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale. În condiţiile în care guvernul a optat pentru reducerea CAS cu 
cinci puncte procentuale, pentru majorarea pensiilor şi pentru acordarea de cadouri baronilor locali în schimbul 
loialităţii, iată că acum aşteptăm cu toţii să vedem care sunt sursele de finanţare pentru aceste măsuri darnice. Până în 
acest moment Guvernul Ponta a refuzat să îşi asume responsabilitatea prin elaborarea Bugetului de Stat pe 2015, 
declarând întotdeauna că economia ţării poate susţine toate aceste măsuri.  
 Să nu uităm, stimaţi colegi, că România se află în situaţia în care trebuie să reducă deficitul bugetar de la 
2,2% din PIB  la 1,4%, iar veniturile la buget se vor reduce o dată cu scăderea taxei pe stâlp de la 1,5% din valoarea 
activelor la 1%. Să vă reamintesc că Fondul Monetar Internaţional a recomandat României să nu pună în pericol 
progresele realizate în ultimii ani în privinţa ţinerii sub control a cheltuielilor? Mai mult decât atât, îngrijorări 
asemănătoare au fost pronunţate şi de Comisia Europeană, care a estimat că Guvernul trebuie să găsească suplimentar 
o sumă de 10 miliarde de lei, altfel deficitul bugetar ar urca 2,8% din PIB. 
 Având în vedere toate aceste date, cum veţi reuşi, stimaţi guvernanţi, să echilibraţi cheltuielile cu veniturile? 
În campania electorală, aţi afirmat ori de câte ori aţi putut că nu veţi creşte taxele şi nici nu veţi reduce cheltuielile. 
Consider că prezentarea Bugetului de Stat pe 2015 va demonstra cu adevărat responsabilitatea actualului Guvern şi 
modul în care poate respecta promisiunile şi generozitatea din campanie!   

 
Deputat 

Mircea  Lubanovici 
 

*** 

 
Diaspora sărbătoreşte victoria! 

 
 
Onorat Prezidiu, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Doresc pe această cale să îl felicit pe domnul Klaus Iohannis pentru victoria fără echivoc pe care a obţinut-o 

duminică împotriva contra-candidatului său. Cred cu tărie că duminică românii au ales din convingere o Românie a 
schimbării, o Românie în care justiţia funcţionează fără suspiciuni, iar politicienii lucrează în interesul cetăţenilor.  

Ce a însemnat votul puternic de duminică? O declaraţie împotriva ipocriziei, a corupţiei şi a demagogiei, 
împotriva atacurilor la persoană şi la familie prin care unii politicieni aleg să se valideze. Consider că mobilizarea 
românilor la vot a arătat că au înţeles că puterea lor stă în unitate, iar votul – dreptul fundamental al democraţiei – 
poate sancţiona acest mod arogant de a face politică pe care PSD-ul l-a pomovat. 

Am arătat cu toţii că suntem mândri că suntem români prin prezenţa ridicată la vot, prin statul la cozi în faţa 
secţiilor de votare, prin protestele împotriva modului deplorabil în care s-au organizat alegerile pentru românii din 
diaspora. Am arătat cu toţii că suntem mândri că suntem români optând pentru varianta europeană de dezvoltare a 
ţării noastre în defavoarea naţionalismului de faţadă, vizibil doar în platourile de televiziuni şi mai puţin în fapte! 

Să nu uităm, stimaţi colegi, că votul pentru noul preşedinte al ţării a însemnat un vot pentru decenţă şi 
normalitate, un vot pentru asanarea clasei politice, un vot pentru o justiţie eficientă! 

 Respingerea a proiectului de lege privind amnistia şi graţierea a fost aşadar un prim act de normalitate 
democratică pe care cetăţenii români l-au cerut cu determinare! Este evident că atât noi, cât şi colegii parlamentari 
din Senat, trebuie să rezolvăm cu celeritate toate cererile pentru ridicarea imunităţii parlamentarilor implicaţi în 
dosare de corupţie. Doar în acest mod putem demonstra că lucrăm într-adevăr în interesul românilor, şi nu al celor de 
grup! 

Iar înainte de a încheia, doresc să îmi exprim în faţa dumneavoastră mândria nemărginită pe care o simt faţă 
de diaspora, care a demonstrat, poate mai mult ca niciodată, că rădăcinile sunt rădăcini, iar speranţa de schimbare în 
bine a României este o legătura care nu va putea fi ruptă niciodată. Vă las cu un mesaj al unei romance de exceptie 
care trăieşte în SUA: 
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“Mi s-a spus de când m-am hotărât să votez că nu are rost să mă agit să votez pentru că oricum nu mai stau 
în România şi nici nu voi mai merge acolo atât de des ca în ultimii ani. Dar am facut-o cu atâta speranţă în mai bine 
pentru că atât de bine mă simt când merg în oraşul meu, atât de frumoasă mi se pare ţara mea şi atât de mult îmi 
doresc să crească şi să se îndrepte către o ţară cu mai multe oportunităţi de a avansa pe cont propriu fără corupţie, 
fără "pile". Eu sper că astăzi va fi prima zi înspre această direcţie. Am votat din acelaşi motiv pentru care am donat 
bani spitalului de oncologie unde a fost tratată mama în România: nu pentru că mă va ajuta pe mine personal 
cândva, ci pentru că sper că va ajuta pe cineva, cândva… în ţara mea... Fără speranţă în mai bine nu vine nici o 
schimbare, nu-i aşa? Bravo România!” 
                                                                                 

Deputat 
Mircea  Lubanovici 

 

*** 

 
Datele finale ale INS legate de dinamica PIB din trimestrul trei le vom afla abia în 2015 şi pot varia de 

actualele „date semnal” cu +/- 0,4% 
 
 

 
Stimaţi colegi, 
La 45 de zile de la încheierea trimestrului trei, INS face publice datele SEMNAL legate de dinamica PIB, 

conform metodologiei europene. Acestea sunt date rapide sau flash, cum le spun europenii. Acurateţea acestor date 
este mică, deoarece se bazează pe un număr mic de informaţii. 

Peste alte 20 de zile, vom avea datele provizorii I ale creşterii PIB în trimestrul al treilea al acestui an, date cu 
o acurateţe mai ridicată. 

Peste încă 30 de zile (adică peste 50 de zile de azi începând) vom avea datele provizorii II, cu date rectificate 
şi desigur o acurateţe semnificativ sporită. 

Abia anul viitor, adică în anul 2015 vom afla datele definitive legate de dinamica PIB în cel de-al treilea 
trimestru, date care pot varia cu pană la +/- 0,4%. 

Pentru dinamica PIB a ţărilor europene în al treilea trimestru al acestui an vedeţi: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14112014-AP/EN/2-14112014-AP-EN.PDF  

Avem însă o certitudine: Sub guvernarea Ponta, România a căzut anul acesta în clasamentul global al 
prosperitatăţii de pe locul 55, deţinut anul trecut, pe locul 60 anul acesta, conform Legatum Prosperity Index. Ceea ce 
ne-a tras în jos, sunt economia şi capitalul social: 
 Cheltuielile cu investiţii au scăzut cu aproape 15%  în primele 9 luni ale anului 2014 faţă de aceeaşi perioadă 
a anului precedent. 
 Volumul lucrărilor de construcţii s-a diminuat cu 11,7% în primele 9 luni din anul 2014 faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent. 
 Cifra de afaceri din activitatea de servicii prestate populaţiei a scăzut în luna septembrie anul acesta cu 7,3% 
faţă de aceeaşi lună a anului trecut.  

Vezi dovada aici: http://www.prosperity.com/#!/ şi aici:  http://www.prosperity.com/#!/ranking    
Vă mulţumesc. 

 
 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 
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Noiembrie 2014 – românii au dat o lecţie de democraţie 

 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
 
Duminică, 16 noiembrie 2014, două treimi dintre români s-au prezentat la urne şi au demonstrat Europei 

întregi şi unei părţi dintre politicieni că VOTUL LOR NU ESTE O LOZINCĂ! 
După douăzeci şi cinci de ani de la Revoluţia decembristă, românii au demonstrat că puterea politică se află 

la poporul român şi numai el, poporul, decide cui o va delega. Ziua de 16 noiembrie 2014 nu înseamnă nu numai 
victoria candidatului ACL în alegerile pentru preşedinţia ţării şi o şansă în plus dată modernizării României, ci 
reprezintă victoria principiilor democratice asupra practicilor abuzive, mincinoase şi autoritare ale celor care se 
autodeclarau „mândri că sunt români”, batjocorindu-i şi minţindu-i în acelaşi timp pe români. 

Stimaţi colegi. 16 noiembrie 2014 reprezintă semnalul clar şi dur al schimbării, pe care nu l-a dat nici clasa 
politică, nici partidele politice, ci însuşi electoratul român. Astfel, turismul electoral, mita electorală, pomenile 
electorale, ameninţările sau intimidările partidului de guvernământ nu mai au nici o valoare pentru electoratul din 
România, pentru că românii au înţeles că în cabina de vot sunt doar ei, buletinul de vot şi ştampila, iar în joc se află 
viitorul lor şi al copiilor lor.  

Duminică românii, din ţară şi din diaspora, au decis că România trebuie să se schimbe, iar acest lucru trebuie 
să înceapă chiar cu funcţia de preşedinte al republicii. Duminică, românii au decis că democraţia, statul de drept şi 
independenţa justiţiei trebuie consolidate atât pentru ei, cât şi pentru copiii lor. Duminică, românii au arătat întregii 
clasei politice cum pot să se mobilizeze şi cât de dur pot să sancţioneze pe cei care derapează de la valorile 
democraţiei. Tot duminică, Guvernul PSD nu s-a dezminţit şi şi-a arătat adevărata faţă şi adevăratul respect pentru 
milioanele de români din diaspora batjocorindu-i şi obligându-i să stea la cozi interminabile pentru a-şi exercita un 
drept fundamental, dreptul de a alege.  

Stimaţi colegi. Chiar dacă rezultatele alegerilor au arătat deja câştigătorul detaşat al acestei competiţii, acest 
lucru nu trebuie să însemne că batjocura la care au fost supuşi românii din străinătate trebuie dată uitării. Toţi cei 
responsabili, de la prim-ministru, ministru de externe şi până la ultimul ambasador trebuie să răspundă potrivit legii 
penale în vigoare. Chiar dacă alegerile au trecut, clasa politică din România trebuie să modernizeze de urgenţă 
legislaţia electorală şi, la următoarele alegeri, toţi românii din afara frontierelor să poată vota.  

Duminică, 16 noiembrie 2014, marele câştigător al alegerilor a fost democraţia românească! Duminică, 16 
noiembrie 2014, românii din diaspora au dat cea mai frumoasă lecţie de civism, cea mai dură lecţie de democraţie şi 
cel mai bun argument pentru faptul că le pasă de ţara lor şi că vor să se întoarcă cât mai curând acasă! Pentru ei, ca şi 
pentru cei peste 11 milioane românii care au votat în ţară, 16 noiembrie 2014 reprezintă un nou început atât pentru 
modernizarea ţării, cât şi pentru modernizarea clasei politice româneşti. Cine nu a înţeles acest mesaj clar va fi 
sancţionat din nou, la următoarele alegeri, de acelaşi deţinător al puterii, de către poporul român.  

Vă mulţumesc români, oriunde v-aţi afla şi oriunde aţi votat. Eu, personal, am înţeles mesajul dat de voi în 
duminica democraţiei româneşti. 

 
Deputat 

Cătălin-Florin Teodorescu 
 

*** 

 
Românii şi-au luat România înapoi 

 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
 
Ziua de 16 noiembrie 2014 va rămâne în istoria românilor şi a României drept ziua în care cetăţenii români 

şi-au luat ţara înapoi, democratic, prin vot, din mâinile unui partid stat, tot mai nociv, tot mai periculos pentru 
democraţia românească, care aducea tot mai mult aminte de regimul abandonat în decembrie 1989. Ziua de 16 
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noiembrie 2014 va fi înscrisă în manualele de istorie ale elevilor ca ziua în care poporul român şi-a exercitat 
suveranitatea prin vot, alegând pentru un viitor mai bun, pentru democraţie, pentru consolidarea statului de drept şi 
pentru trimiterea celor cu apucături totalitare la coşul de gunoi al istoriei. Ziua de 16 noiembrie 2014 a arătat clasei 
politice din România că atunci când poporul doreşte schimbarea, acesta se mobilizează şi vine să-şi exercite direct 
puterea. 

Vă rog să-mi permiteţi să mulţumesc tuturor românilor care duminică au venit la vot. Le mulţumesc fraţilor 
noştri români, plecaţi la muncă în străinătate, care, în ciuda frigului, a ploii sau a cozilor de kilometri determinate de 
deciziile aberante ale Guvernului PSD, au votat pentru ei şi pentru familiile lor rămase acasă, în România. Le 
mulţumesc fraţilor noştri români de peste Prut pentru care votul a fost un adevărat prilej de sărbătoare. 

Stimaţi colegi. Peste mai puţin de o lună comemorăm un sfert de secol de la căderea comunismului şi de la 
opţiunea definitivă pe care a luat-o poporul român pentru democraţie şi stat de drept. Cum altfel ar fi sărbătorit mai 
frumos poporul român eroii Revoluţiei române decât printr-o veritabilă lecţie de democraţie aplicată celor care au 
sufocat sistemul instituţiilor statului de drept. Românii au înţeles importanţa momentului şi au mulţumit prin vot 
tuturor victimelor din tristul decembrie 1989. 

Cred cu putere că opţiunea covârşitoare a românilor pentru „România lucrului bine făcut” va reprezenta 
ruptura definitivă a politicii româneşti de politica strâmbă a ultimilor douăzeci şi cinci de ani. Minciuna, impostura, 
furtul şi incompetenţa au fost dur sancţionate de români cu ajutorul ştampilei. Sper că cei care au fost în stare să dea 
şi „foc ţării” doar ca să-l facă preşedinte pe primul minicinos al ţării au învăţat cea mai dură lecţie: românii nu mai 
pot fi minţiţi şi chiar dacă mult prea mulţi români trăiesc de pe o zi pe alta, românii au arătat că votul lor nu mai este 
de vânzare, oricâte pomeni electorale li se vor vântura prin faţă.  

Vă mulţumesc români pentru votul vostru. Vă mulţumesc români pentru că aţi înţeles că de votul vostru 
depinde nu doar democraţia românească, ci şi soarta copiilor României. Vă mulţumesc români din diaspora pentru 
lecţia de civism dată tuturor şi am toată încrederea că România vă va oferi locurile de muncă dorite aici, acasă, în 
România, pentru a nu mai sta departe de familii şi de ţară. Vă mulţumesc români de pretutindeni! 

 
Deputat  

Ioan Balan 
 

*** 
 

ACL susţine renegocierea cu Comisia Europeană a nivelului majorat al accizei la pălincă şi revenirea la 
nivelul dinaintea Guvernului PSD 

 
Stimaţi colegi, 

 
Acciza la pălincă majorată cu o treime la guvernare, dar „eliminată” în campanie, este culmea tupeului şi 

minciunii PSD. 
PSD, prin Govor şi Bura, a promis eliminarea accizei la pălincă în anul 2012, la alegerile parlamentare. 

Dovada  http://www.satmareanul.net/2012/12/02/candidatii-usl-vor-sustine-eliminarea-accizelor-la-palinca/   
Am avertizat ca e o minciună gogonată. Dovada  http://www.informatia-zilei.ro/sm/andreea-paul-usl-minte-

nu-poate-elimina-acciza-la-palinca/  
În realitate, anul următor, Guvernul PSD condus de Ponta creşte cu exact o treime acciza la palincă, fără să o 

fi cerut Comisia Europeană sau vreo altă instituţie internaţională. A fost voinţa exclusiva şi foamea de bani la buget a 
PSD. A fost vorba de încălcarea gravă şi contrariul unei promisiuni electorale. Dovada  
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/guvernul-stoarce-bani-alambicul-tuica-romanilor-vor-plati-gospodarii-
acciza-rachiu-incepand-1-septembrie-1_521b7879c7b855ff56162262/index.html  

Am avertizat că decizia este greşita şi că loveşte în peste 40 de mii de gospodării ale căror venituri provin din 
producerea şi comercializarea pălincii şi a produselor tradiţionale derivate. Dovada  
http://www.amosnews.ro/andreea-paul-usl-uitat-ca-promis-eliminarea-accizei-la-tarie-si-o-mareste-de-la-1-
septembrie-cu-o-tr  şi http://www.informatia-zilei.ro/sm/andreea-paul-ponta-loveste-in-palinca-de-oas-si-in-40-de-
mii-de-palincari-din-tara/  
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În pragul alegerilor prezidenţiale, au venit la Satu Mare domnii Ponta, Zgonea, Dragnea şi alături de acelaşi 
Govor au promit ştergerea accizei la pălincă, după alegeri. Dovada   http://portalsm.ro/2014/11/valeriu-zgonea-
promite-eliminarea-accizei-la-palinca-dupa-schimbarea-lui-basescu/  

Tot o minciună gogonată. S-a dovedit de atâtea ori că diferenţa dintre vorbele şi faptele PSD echivalează cu 
diferenţa de la cer la pământ. Totuşi, cât timp credeţi ca îi puteţi păcăli pe producătorii de pălincă? 

Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 
 

Ziua internaţională a Diabetului 
 
 

Stimaţi colegi, 
 

În fiecare an, la data de 14 noiembrie, aniversăm Ziua Internaţională a Diabetului. 
Acest eveniment are ca scop să ofere o mai bună informare persoanelor care suferă de diabet, reprezentând şi 

o manieră de implicare şi de informare a publicului, în general – cei care au persoane apropiate care suferă de această 
boală, publicul larg, profesioniştii din domeniul sănătăţii şi autorităţile publice. 

Ziua Mondială a Diabetului este marcată de peste 230 de asociaţii membre ale Federaţiei Internaţionale a 
Diabetului (FID), în peste 170 de ţări şi teritorii, statele membre ONU.  

Ziua Mondială a Diabetului a fost marcată pentru prima oară la 14 noiembrie 1991, din iniţiativa Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi a Federaţiei Internaţionale a Diabetului. A devenit zi oficială a Naţiunilor Unite în 
2007, prin adoptarea Rezoluţiei 61/225 la 20 decembrie 2006. Diabetul constituie de mult timp un domeniu de 
preocupare pentru OMS, iar relaţiile oficiale între OMS şi FID datează din 1957.  

Data de 14 noiembrie este, totodată, ziua de naştere a fiziologului şi farmacologului canadian Frederick 
Banting (1891-1941), cel care a studiat secreţia internă a pancreasului şi a introdus insulina în terapie, în octombrie 
1922. Insulina a fost descoperită în 1921 de dr. Nicolae Paulescu şi a însemnat miracolul salvării unui număr enorm 
de vieţi omeneşti în ultimii 80 de ani.  

Diabetul este o boală cronică care apare atunci când pancreasul nu produce suficientă insulină sau când 
organismul nu poate utiliza eficient insulina pe care o produce. Hiperglicemia sau nivelul ridicat de zahăr din sânge 
este un efect al diabetului zaharat necontrolat. De-a lungul timpului, diabetul poate afecta inima, vasele de sânge, 
ochii, rinichii şi nervii. O dietă sănătoasă, activitatea fizică regulată, menţinerea unei greutăţi corporale normale şi 
evitarea consumului de tutun pot preveni sau întârzia instalarea diabetului de tip 2.  

Conform datelor Federaţiei Internaţionale de Diabet, la nivel mondial, numărul persoanelor afectate de diabet 
se apropie de 400 de milioane, iar anual, în rândul acestora se înregistrează 5 milioane de decese. În cazurile de 
diabet de tip 2, se estimează că, printr-o alimentaţie corectă şi exerciţii fizice, poate fi împiedicată sau întârziată 
apariţia diabetului până la 70% din cazuri, până la nivelul anului 2035, însemnând 150 de milioane de persoane. 
Numărul diabeticilor la nivel mondial era de 382 de milioane în 2013 şi se estimează că va ajunge, în anul 2035, la 
600 de milioane. La nivelul anului 2013, peste 79.000 de copii au dezvoltat diabetul zaharat de tip 1, iar peste 21 de 
milioane de născuţi-vii au fost afectaţi de diabet în timpul sarcinii.  

Conform unui studiu preliminar efectuat în luna mai 2013 de către Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi 
Boli Metabolice, numărul diabeticilor din ţară a crescut cu 30% în ultimii doi ani, iar majoritatea celor care suferă de 
această afecţiune au peste 45 de ani. FID estimează pentru România un număr de 1.708.700 la nivelul anului 2030.  

România are un Program Naţional de Diabet (actualizat în 2013), care urmăreşte îmbunătăţirea stării de 
sănătate, creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor, precum şi asigurarea accesului la tratament.  
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Doresc să trag un semnal de alarmă, cu ocazia acestei zile, cu privire la importanţa pe care o reprezintă 
respectarea acestui Program Naţional de Diabet, deoarece cu toţii avem cunoştinţe şi rude care sunt lovite de această 
boală care, personae care au nevoie de astfel de programe care să îi sprijine în lupta cu astfel de boli. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Minciunile PSD-ului cu privire la agricultori 

 
Stimaţi colegi, 

 
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 

care a intrat în vigoare pe 3 noiembrie 2014, a urmărit crearea unui cadru juridic care să asigure sprijinirea micilor 
producători agricoli. Însă, în realitate, aceasta nu oferă soluţii clare şi eficiente pentru eliminarea unor piedici reale cu 
care se confruntă astăzi micii producători din România. 

Prin noile reglementări, Guvernul Ponta a pus noi poveri pe umerii producătorilor agricoli autohtoni. După ce 
a introdus impozitul agricol sau taxa pe construcţiile speciale, în loc să faciliteze comercializarea produselor 
autohtone româneşti, Guvernul PSD a transformat producătorii agricoli în adevărate victime ale procesului birocratic, 
prin noile formalităţi şi taxe suplimentare aplicabile acestora.  

Legea nr. 145/2014 reglementează modul de valorificare de către producătorii agricoli persoane fizice a 
produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse. 
Astfel, producătorii sunt obligaţi să deţină o serie de noi documente pentru comercializarea produselor agricole: 
 certificatul de producător, utilizat în prezent, va fi înlocuit cu un atestat de producător (va include informaţii 
despre denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, producţiile estimate a fi 
obţinute, producţiile estimate a fi destinate comercializării). Atestatul de producător va fi valabil un an calendaristic 
de la data emiterii şi va fi vizat semestrial, prin aplicarea stampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, 
municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz. 
 carnetul de comercializare, care va putea fi asimilat unui chitanţier. Practic, atunci când vor vinde produse, 
producătorii agricoli vor trebui să elibereze cumpărătorilor o filă din carnetul de comercializare. De asemenea, 
producătorii vor avea obligaţia să înscrie în carnetul de comercializare la sfârşitul fiecărei zile produsele agricole şi 
cantităţile aferente vândute în ziua respectivă. 
 Atestatul de producător se va elibera, la cerere, persoanelor fizice, după ce autorităţile vor verifica, atât pe 
baza datelor din registrul agricol, cât şi pe baza celor din teren, dacă există suprafeţele de teren, respectiv efectivele 
de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător. După aceea, primarul va elibera atestatul de 
producător în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative 
profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi 
judeţean. 
 În condiţiile în care atestatul de producător înlocuieşte certificatul de producător, prevederile recent intrate în 
vigoare stabilesc că certificatele emise în temeiul HG nr. 661/2001 pot fi utilizate până la expirarea perioadei de 
valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 
145/2014, adică până la data de 1 mai 2015. 
 Carnetul de comercializare se va utiliza exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum şi 
pentru produse apicole. 
 La fel ca şi atestatul de producător, carnetul de comercializare se va elibera la cerere de către primarul pe a 
cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate 
comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, dar după verificarea existenţei atestatului de 
producător, precum şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării. În 
carnet vor fi incluse şi informaţii privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, 
pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv 
pe specii de animale, care să reflecte producţiile estimate a fi destinate comercializării. 
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 Producătorii agricoli persoane fizice care vor deţine un atestat de producător şi un carnet de comercializare 
vor putea să-şi vândă produsele în spaţii distincte, care vor fi amenajate în acest sens în pieţe. Procentul de alocare a 
spaţiilor de vânzare distincte va fi de minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente. 
 Producătorii agricoli vor fi obligaţi să afişeze la locul de vânzare eticheta de produs, care va conţine 
informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare. 
 Comercializarea produselor agricole fără atestat şi chitanţă se sancţionează cu amendă. Noile reglementări 
prevăd şi o serie de sancţiuni pentru producătorii care nu vor ţine cont de regulile privind atestatul de producător şi 
carnetul de comercializare. 

Stimaţi colegi, 
Aplicarea dispoziţiilor acestei legi reprezintă un nou episod al indiferenţei Guvernului PSD faţă de adevăratele 

probleme cu care se confruntă agricultorii în România, aşa cum, graţie incompetenţei aceluiaşi Guvern, suntem 
singurul stat din Uniunea Europeană care percepe impozit pe subvenţia UE, pe bani europeni. 

Mai mult, ca şi cum situaţia agricultorilor nu ar fi fost deja dezastruoasă, la sfârşitul lui 2013, Guvernul Ponta, le-
a făcut “cadou” celebra ordonanţă pe construcţiile speciale care se traduce prin impozituri apăsătoare asupra celor 
care deţin sau construiesc silozuri, ferme, iazuri, chiar dacă pentru construirea acestora se folosesc banii europeni. 
Astfel, toate impozitele nou introduse de PSD pentru agricultură afectează un milion de fermieri, atât crescători de 
animale, cât şi cultivatori. Şi mai strigător la cer este faptul că banii luaţi de la agricultori nu sunt daţi nici la spitale, 
nici la şcoli, ci sunt băgaţi în cheltuieli cu aparatul de stat, se duc în salarii şi în birocraţie. 

Stimaţi colegi, 
În ritmul acesta, cu taxe şi impozite suplimentare şi poveri birocratice, Guvernul PSD nu a făcut altceva decât să 
frâneze dezvoltarea sustenabilă a sectorului agricol în ţara noastră, sector care, de altfel, are cea mai mare contribuţie 
la PIB în România. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Dispoziţiile privind OUG 65/2014 – pomană electorală pentru persoanele cu venituri reduse 

 
Stimaţi colegi, 

 
În plină campanie electorală, Guvernul Ponta a continuat seria pomenilor electorale făcute anul acesta, 

încercând să cumpere votul celor cu venituri reduse.  
Astfel, după mărirea venitului minim garantat de la 1 ianuarie 2014 guvernanţii au crescut alocaţia de 

susţinere a familiilor cu venituri reduse.  
Deşi principala argumentaţie a fost aceea că se urmăreşte creşterea natalităţii, Ordonanţa adoptată de 

Guvernul Ponta nu are în vedere cele mai importante măsuri pentru sprijinirea familiilor cu copii: indemnizaţia 
pentru creşterea copilului şi alocaţia de stat pentru toţi copiii. Se măresc numai alocaţiile pentru sprijinirea familiilor 
care au venituri reduse şi copii, dar nu se spune nimic de acele familii în care soţii au o carieră şi aducerea pe lume a 
unui copil ar însemna o diminuare a veniturilor.  

Ordonanţa adoptată de Guvern este o bătaie de joc faţă de scopul asumat, cel al creşterii natalităţii, şi prin 
faptul că maschează, de fapt, noi alocări discreţionare de fonduri. Astfel, aceasta stabileşte că ” în anul 2014, 
începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) 
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite 
ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor statului ce derivă din condiţionalităţile la 
acorduri internaţionale, din programe din domeniul cooperării internaţionale, din domeniul minier, din domeniul 
dezvoltării locale şi locuinţelor, precum şi pentru constituirea stocurilor rezervă de stat.” Oare despre ce proiecte din 
domeniul dezvoltării locale şi locuinţelor este vorba? Cele gestionate de şeful baronilor PSD, domnul Dragnea?  
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Tot prin această ordonanţă care vizează natalitatea se stabileşte şi posibilitatea ca, de la 1 ianuarie 2015, 
autorităţile locale să acorde poliţiştilor locali normă de hrană. O nouă categorie pe care Guvernul Ponta încearcă să o 
cumpere. 

Stimaţi colegi, 
Voind în mod deliberat să arate românilor adevărata faţă a acestui Guvern, prin prevederile cuprinse în 

ordonanţă se abrogă un articol dintr-o lege votată numai în urmă cu o lună de zile în Parlament de majoritatea PSD 
prin care trebuiau recalculate salariile de bază şi celelalte elemente de salarizare pentru acele categorii unde Curtea de 
Conturi a descoperit nereguli. Aceasta nu este altceva decât o păcăleală pentru aceşti funcţionari dat fiind faptul că 
oricând există riscul ca cei de la Curtea de Conturi să spună că sumele sunt nejustificate şi trebuie returnate.  

Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat  

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Sesiunea de lansare şi promovare a Proiectului „Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest 
Oltenia şi Nord-Vest!” - un eveniment extrem de important pentru comunitatea arădeană  

 
 

Stimaţi colegi, 
 

Deşi am fost în campanie electorală, nu pot să nu laud şi să fiu mândră că în regiunea în care trăiesc şi am 
fost aleasă ca deputat a avut loc un eveniment extrem de important pentru comunitate, şi anume deschiderea Sesiunii 
de lansare şi promovare a Proiectului „Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-
Vest!”, derulat de Fundaţia World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română. Festivitatea s-a desfăşurat, cu 
binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la CENTRUL 
CULTURAL - PASTORAL ,,SF. IERARH NICOLAE” al Parohiei Arad- Bujac.  

Proiectul, care se va derula în perioada aprilie 2014 - octombrie 2015, are ca obiectiv menţinerea în sistemul 
de educaţie a 1325 de persoane expuse riscului de abandon şcolar, precum şi dezvoltarea unor acţiuni prin care 318 
persoane să-şi reia studiile. 

Stimaţi colegi, 
Pe această cale, îi felicit din toată inima pe iniţiatorii acestui proiect cu atât mai mult cu cât el vine tocmai în 

sprijinul copiilor aflaţi în situaţii dificile şi de risc. Cred, de asemenea, că preluarea de către Biserică a unui rol social 
activ este deosebit de benefică pentru societatea noastră. Biserica este, de altfel, cea care se regăseşte de multe ori 
mult mai aproape de comunitate decât noi, politicienii, este cea care cunoaşte greutăţile semenilor şi care poate 
contribui semnificativ la recâştigarea încrederii şi a demnităţii oamenilor în societate. 

Susţinerea unui parteneriat solid între stat şi biserică este una dintre valorile cele mai importante care mă 
animă în cariera politică, ca reprezentat al familiei politice de dreapta. 
Creştinismul este alături de cultura greco-latină, unul dintre fundamentele Europei de astăzi. 

 Acesta a fost un catalizator care a reuşit să menţină unite popoarele bătrânului continent european, cum ne 
place să îl numim, în ciuda disensiunilor de tot felul apărute de-a lungul istoriei. În România, de multe ori Biserica 
este acuzată şi pusă la zid, fie pentru o prea mare intruziune în viaţa personală, fie pentru lipsă de implicare socială. 
Toate acestea se întâmplă tocmai pentru că, într-adevăr, ne lipseşte un cadru de reglementare care să stabilească 
parametrii de funcţionare a activităţilor sociale derulate în cadrul Bisericilor sau pe lângă acestea de diferite 
organizaţii apropriate.  

Una din direcţiile în care trebuie să acţionăm în Parlament este promovarea unei legislaţii care să permită 
externalizarea serviciilor de asistenţă socială de la instituţiile locale către organizaţii non-guvernamentale sau 
organizaţii ale cultelor religioase. 

Stimaţi colegi, 
Consider, de asemenea, că trebuie să promovăm şi parteneriatul stat-biserică prin adoptarea unui proiect 

legislativ în cadrul Parlamentului, care să urmărească definirea un parteneriat strategic în domeniul asistenţei sociale 
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între Stat şi Biserică, atât cu scopul de a mobiliza energiile şi resursele cultelor religioase din România, pentru 
realizarea de programe sociale, cât şi pentru a da o mai pronunţată dimensiune spirituală a asistenţei sociale.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Unde e bugetul pe anul 2015 ? 

 
Stimaţi colegi, 

 
Doresc să reiterez solicitarea făcută premierului Ponta şi ministrului Rovana Plumb de a prezenta de urgenţă 

proiectul de buget pe anul 2015 înainte de a intoxica opinia publică cu tot felul de promisiuni fără acoperire.  
Ultima promisiune de acest gen este cea legată de creşterea cu 15,98%, de la 1 ianuarie 2015, a cuantumului 
indemnizaţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi, măsură anunţată propagandistic de premierul Ponta şi ministrul 
Plumb şi lansată în dezbatare publică. 

Pe tot parcursul campaniei electorale am vorbit de pomelnicul de promisiuni fără acoperire al guvernului 
Ponta şi de un semn evident al panicii care a cuprins PSD-ul în perspectiva pierderii alegerilor prezidenţiale din 
noiembrie.  
Iată că acum, după alegeri, când PSD-ul a pierdut alegerile, nu pot să nu mă întreb dacă toate aceste promisiuni 
rămân doar pe hârtie, în condiţiile în care Ponta nu respectă prevederile legale privind prezentarea bugetului pentru 
anul 2015. Frica lui Ponta de a prezenta bugetul pe 2015 în Parlament este un semn evident că este conştient că îi 
minte pe români când le promite câte-n lună şi în stele pentru anul viitor.  

Aşa cum au explicat şi alţi colegi ai mei, în 2015 România trebuie să acopere o gaură de 15 miliarde de lei ca 
urmare a guvernării dezastruoase din ultimii 2 ani şi jumătate şi a pomenilor anunţate de Ponta în ultimele luni.  

Stimaţi colegi, 
Condamn ipocrizia guvernului Ponta în raport cu persoanele cu dizabilităţi din România, în condiţiile în care 

această categorie vulnerabilă a lipsit total din preocupările premierului în ultimii 2 ani şi jumătate. Ponta şi Plumb 
dau dovadă de tupeu şi ipocrizie când se arată preocupaţi de soarta persoanelor cu dizabilităţi doar în campania 
electorală. 

 În condiţiile în care Ponta raporta stahanovist rate de creştere economică nemaiauzite în Europa, 
indemnizaţiile persoanelor cu dizabilităţi au rămas la nivelul din 2008, iar de atunci şi până acum indicele de creştere 
a  preţurilor de consum a fost de 127,84% conform datelor INS, fapt care ar fi trebuit să se reflecte într-o creştere mai 
mare a indemnizaţiilor decât cea anunţată de guvern în proiectul lansat în dezbatere publică.  

Creşterea anunţată de ministrul Plumb, de la 202 lei la 234 lei pentru persoanele cu handicap grav şi de la 
166 lei la 192 lei pentru persoanele cu handicap accentuat aminteşte din nou de pomenile disperate pe care Nicolae 
Ceauşescu le anunţa românilor înainte de a fi înlăturat de la putere. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Legea amnistiei şi a graţierii trebuie respinsă !!! 

 
Stimaţi colegi, 

 
Chiar de săptămâna trecută reprezentanţii Grupurilor parlamentare ale PDL şi PNL au cerut introducerea pe 

ordinea de zi a plenului a proiectului de lege privind amnistia şi graţierea pentru a putea fi respins. 
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Aceasta reprezintă o bună ocazie pentru Victor Ponta de a demonstra în cadrul plenului că nu are un limbaj 
dublu şi că într-adevăr nu doreşte să ia vreo decizie care să reprezinte un atac la Justiţie, mai ales după ce problema 
amnistiei şi graţierii a apărut în stenograme. 

Noi, deputaţii ACL, dăm ocazia deputatului Victor Ponta să aibă o atitudine fermă ca să nu mai asistăm la un 
nou episod de dedublare de personalitate, prin care una face ca premier, alta face ca deputat, alta face ca preşedinte 
de partid. 

După ce am constatat că majoritatea parlamentară întârzie să ia o decizie cu privire la  iniţiativa legislativă 
privind amnistia şi graţierea, care trebuia să aibă raport din partea Comisiei juridice cel târziu până la data de 1 
februarie 2014, am venit în întâmpinarea afirmaţiilor acestora în mediul public şi avem speranţa ca în acestă 
săptămână să tranşăm aceasta problemă în Parlament. 

Stimaţi colegi, 
Au trecut multe luni bune şi Comisia juridică, controlată de actuala majoritate, abia a luat ieri o decizie pe 

acest subiect. 
Parlamentarii ACL sunt gata să voteze respingerea proiectului de lege. Dar aşteptăm de data aceasta ca şi 

PSD-ul, în frunte cu Victor Ponta, să fie de acord cu solicitarea noastră şi să respingă legea amnistiei şi graţierii. 
În cazul în care PSD va evita acest lucru, atitudinea lor va reprezenta exemplul cel mai clar că PSD susţine legea 
amnistiei şi graţierii, pentru că în acest fel Victor Ponta trebuie să-şi recompenseze toţi baronii din PSD care fură pe 
rupte, de la voturi până la păduri. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Victoria istorică a lui Klaus Iohannis este o sărbătoare a democraţiei. Mulţumesc arădenilor pentru susţinerea 

masivă a valorilor Dreptei ! 
 

Stimaţi colegi, 
 

Dincolo de victoria extraordinară şi fără drept de apel a lui Klaus Iohannis, alegerile de duminică au un 
învingător detaşat: poporul român doritor de democraţie. Duminică am avut cea mai mare prezenţă la vot din ultimii 
18 ani. Asta înseamnă că de la marea victorie din 1996 a opoziţiei democratice împotriva PDSR-ului continuator al 
PCR, nişte alegeri prezidenţiale nu au mai stârnit atâta conştiinţă civică. Este semnalul clar că românii s-au săturat de 
comunişti şi de cei care îşi doreau ca prin Victor Ponta să impună un regim discreţionar de putere în România. 
Privesc cu speranţă şi încredere momentul istoric de duminică, pentru că ne poate duce spre un „mâine” aşa cum ne 
dorim, european, occidental. Democraţia românească a învins din nou, iar tinerii şi românii care muncesc în 
străinătate în special au dovedit că le pasă de cum este construit viitorul în ţara noastră. 

Stimaţi colegi,  
Această sărbătoare a democraţiei nu putea fi posibilă dacă PSD şi Ponta nu arătau dispreţul deplin pentru 

categorii întregi de români cărora li s-a îngrădit dreptul constituţional la vot. Ce au făcut Ponta şi PSD împotriva 
românilor care muncesc din greu în străinătate şi care prin contribuţiile lor anuale de 5-6 miliarde euro la buget sunt 
cei mai importanţi investitori „străini”, este o ruşine naţională, un motiv suficient pentru a fi debarcaţi de la putere. 
Imaginile cu zecile de români din diaspora stând la cozi inumane ca pe vremea comunismului pentru a-şi exercita 
dreptul la vot au făcut înconjurul Europei şi reprezintă o pată imensă pe obrazul actualei guvernări.  Aceşti români 
merită tot respectul nostru pentru ceea ce au făcut şi fac pentru noi, cei care am rămas în ţară. Noul preşedinte Klaus 
Iohannis îşi va respecta promisiunea de a susţine o lege pentru votul prin corespondenţă pentru românii din 
străinătate. Rezultatul final al votului arată clar că actuala guvernare şi simbolul său de minciună şi dispreţ Victor 
Ponta sunt compromişi. Ponta şi PSD au pierdut legitimitatea morală de a mai conduce România după ce şi-au bătut 
joc în ultimul hal de 3,5 milioane de români care muncesc în străinătate şi după ce au fost sancţionaţi de votul masiv 
al românilor. Victor Ponta trebuie să îşi dea demisia din fruntea Guvernului, aşa cum a făcut şi Teodor Meleşcanu, 
pentru că şi-a bătut joc de românii din străinătate, aşa cum ar trebui să facă şi miniştri ca Rovana Plumb şi Ioana 
Petrescu care şi-au permis în această campanie să se transforme în agenţi electorali ai lui Ponta, transformând bugetul 
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României în puşculiţa de campanie a premierului. Această revoluţie a votului de duminică ne dă speranţa că românii 
nu vor permite niciunui preşedinte şi niciunui guvern să deraieze de la direcţia europeană a ţării. Vreau să le 
mulţumesc cu această ocazie tuturor tinerilor care au mers ca niciodată în număr impresionant la vot, tuturor 
românilor care au crezut în schimbare şi în Klaus Iohannis şi tuturor militanţilor ACL care nu şi-au pierdut niciodată 
speranţa în victoria forţelor binelui 

Mai ales, la Arad am demonstrat din nou că Dreapta unită reprezintă voinţa cetăţenilor şi că un PSD arogant, 
corupt şi sfidător nu va găsi niciodată aderenţi aici. Am obţinut aproape 66% din voturile arădenilor, adică două 
treimi din electoratul arădean i-au acordat încrederea lui Klaus Iohannis şi echipei ACL care l-a susţinut. Aradul în 
particular şi Ardealul în general au dovedit încă o dată că ştiu să se mobilizeze pentru binele ţării şi că vor lupta 
mereu până la capăt pentru a nu lăsa România pe mâna Stângii nereformate, continuatoare a comuniştilor. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
 
 

Inaugurarea autostrăzii Orăştie-Sibiu fără a fi rezolvată problema alunecărilor de teren este un atentat la 
siguranţa circulaţiei  

 
 
 

Stimaţi colegi, 
 

Am fost cu toţii martori, în campania electorală care tocmai s-a încheiat, nu doar la minciuni şi promisiuni 
fără acoperire a guvernanţilor, în frunte cu Victor Ponta, dar şi la adevărate bravuri de inconştienţă, care, dincolo de 
disperare, arată şi indiferenţa guvernanţilor pentru siguranţa cetăţenilor din România. 

Aşadar, în această disperare că are toate şansele să piardă alegerile prezidenţiale, în campania electorală 
Ponta a ajuns să calce în picioare până şi independenţa unor instituţii ale statului. După ce INS a prezentat cifrele aşa 
cum i le dictase la televizor Ponta în urmă cu 2 zile, a venit rândul CNADNR să joace după cum cântă premierul, 
astfel că a acceptat deschiderea circulaţiei pe autostrada Sibiu-Orăştie fără a fi rezolvate alunecările de teren din zona 
Aciliu. Răspunsul directorului Neaga că va sta în permanenţă o maşină în zonă care să cureţe pământul care se scurge 
de pe pantele debleului dovedeşte heirupismul şi inconştienţa. Cum va face faţă respectiva maşină în cazul unei ploi 
torenţiale sau a unor ninsori puternice? Cred că după ce au întârziat oricum această lucrare un an şi jumătate puteau 
să aştepte până când normele de siguranţă erau respectate, nu să deschidă tronsonul circulaţiei chiar înainte de 
alegeri.  

Nu este pentru prima oară când condamn modul în care au fost realizate lucrările la Aciliu şi am atras în 
nenumărate rânduri semnale de alarmă cu privire la stabilitatea terenului şi modul în care aceasta ar putea afecta 
siguranţa circulaţiei în zonă şi, implicit, vieţile cetăţenilor. Dar se pare că, fiind campanie electorală, Victor Ponta a 
fost mai interesat să livreze praf în ochi electoratului, decât siguranţa acestuia. 

Stimaţi colegi, 
Am mai remarcat în această campanie şi festivismul cu care a fost anunţată depunerea ofertelor pentru 

revizuirea studiului de fezabilitate pentru Sibiu-Piteşti, în condiţiile în care dacă în 2012 guvernul Ponta nu ar fi 
anulat licitaţia cu acelaşi obiect, anul acesta deja am fi avut lucrări începute pentru autostrada Sibiu-Piteşti.  

Aşadar, după ce timp de doi ani de zile premierul şi prietenul său Şova au blocat realizarea autostrăzii Sibiu-
Piteşti, Ponta a început să se laude că s-au depus oferte pentru revizuirea studiului de fezabilitate şi în 2018 deja va fi 
gata drumul expres şi în faza a doua autostrada. Dacă sunt aşa siguri pe termenul acesta de ce nu se regăseşte el şi în 
Masterplanul general de transport, acolo unde Sibiu-Piteşti este amânată după 2021? La un calcul simplu al 
termenelor pentru semnarea contractului, realizarea studiului şi licitarea lucrărilor de execuţie, observăm că abia în 
2018 ar putea începe lucrările. Este incredibil că aveam bani 85% gratis de la UE pentru Sibiu-Piteşti, iar o parte din 
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aceşti bani deja se pierd din cauza amânărilor. Probabil însă banii europeni, miliardele care se pierd, nu sunt buni 
pentru PSD pentru că nu se pot fura. 
 Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

  
Premierul Ponta trebuie să prezinte public câţi bani europeni pentru autostrăzi se pierd din cauza 

incompetenţei prietenului său Şova 
 

  Stimaţi colegi, 
 

Am avertizat în nenumărate rânduri că prin întârzierea noilor proiecte de autostrăzi în mandatele domnului 
Şova de  ministru al marilor proiecte şi al transporturilor, România va pierde cel puţin 1 miliard de euro din fondurile 
europene. Iată că acest fapt a fost confirmat şi de Comisia Europeană, care ne-a confirmat că pentru autostrada Sebeş-
Turda nu vor mai putea fi folosiţi bani europeni din alocarea 2007-2013 întrucât nu va fi finalizată înainte de 31 
decembrie 2015. Aceeaşi situaţie riscă să o aibă şi loturile 2,3 şi 4 din autostrada Lugoj-Deva care au termene 
contractuale de finalizare în 2016, după ce ministrul Şova a binevoit să semneze contractele la un an şi jumătate după 
lansarea licitaţiei. 

De aceea, am solicitat premierului Ponta să clarifice care va fi sursa de finanţare pentru autostrada Sebeş-
Turda în condiţiile în care Comisia Europeană afirmă că proiectul nu mai poate fi finanţat din fondurile europene 
alocate perioadei 2007-2013. 

Mai mult, tot în cursul campaniei electorale, când credeau că atenţia cetăţenilor este îndreptată numai asupra 
promisiunilor neacoperite cu care aruncau în stânga şi în dreapta, guvernanţii au discutat un nou memorandum secret 
cu tema ”Finalizarea proiectelor de infrastructură şi de mediu care depăşesc termenul final de eligibilitate pentru 
finanţarea alocată de Uniunea Europeană”.  

Premierul şi ministrul fondurilor europene ar trebui să facă public acest memorandum discutat în Guvern şi 
despre care ştim doar că ”propune un calendar de acţiuni prin care să se urgenteze demersurile de finalizare a 
investiţiilor în perioada de eligibilitate şi, de asemenea, pentru proiectele care au un grad mare de risc de 
nefinalizare, să se analizeze posibilităţile de fazare sau de transferare a acestor proiecte în perioada de tranziţie, în 
aşa fel încât să poată fi continuate după data de 31.12.2015”.  

Stimaţi colegi, 
Nu mai poate fi ţinut la secret faptul că pierdem din banii alocaţi pentru infrastructura de transport pentru că 

în loc să vină cu proiecte bine pregătite, Ponta şi Şova au stat să coloreze harta cu autostrăzi pentru baroni. De altfel 
şi prin proiectul viitorului Program Operaţional pentru Infrastructura Mare, care stabileşte finanţările din fonduri 
europene pentru 2014-2020, se recunoaşte că 1,45 miliarde euro vor trebui utilizaţi pentru proiectele nefinalizate în 
perioada 2007-2013. Adică în loc să facem noi proiecte va trebui să rupem din bani pentru a le finaliza pe cele 
întârziate de Şova, protejatul lui Ponta. 
 Vă mulţumesc. 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

Ponta vrea să păcălească Comisia Europeană! Să refacă tot Masterplanul dacă vrea cu adevărat să 
construiască Sibiu-Piteşti în regim de autostradă! 

 
Stimaţi colegi, 

 
Aflat într-o mincinoasă şi disperată campanie electorală în ultima lună, premierul Ponta a ajuns chiar să 

promită nu de mult timp uitata autostradă Sibiu-Piteşti, însă doar pe hârtie, în Programul Operaţional de Transport, 
pentru că în realitate va construi doar un drum expres. 
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Ponta a ajuns, aşadar, să se încurce în propriile minciuni. În martie  le promitea muncitorilor de la Dacia că în 
2015 deja încep lucrările la autostrada Sibiu-Piteşti, însă în campanie electorală le-a promis că tronsonul Sibiu – 
Piteşti se va chema autostradă totuşi, dar la un moment neprecizat, dat fiind că lucrările vor începe tot pentru drum 
expres. 

Stimaţi colegi, 
Dacă în 2012 guvernul Ponta nu ar fi anulat licitaţia pentru revizuirea studiului de fezabilitate şi întocmirea 

cererii de finanţare pentru fondurile europene, anul acesta deja am fi avut lucrări începute pentru autostrada Sibiu-
Piteşti. Dacă Ponta chiar îşi dorea Sibiu-Piteşti la nivel de autostradă, nu ar mai fi început Sebeş-Turda, ci ar fi 
concentrat resursele din actuala perspectivă financiară pentru autostrada care trece munţii. Devălmăşia guvernelor 
Ponta a disipat fondurile în lipsa unor obiective clare. 

Mai mult, Ponta încearcă din greu să păcălească din nou Comisia Europeană în faţa căreia România s-a 
angajat prin Acordul de Parteneriat 2014-2020 să finalizeze coridorul Rin-Dunăre, fostul coridor IV, prin realizarea 
autostrăzii Sibiu-Piteşti. Licitaţia pentru revizuirea studiului de fezabilitate, relansată abia anul acesta în mai, deja a 
fost amânată de mai multe ori din cauza insistenţei premierului pentru a realiza legătura de autostradă prin Braşov, în 
detrimentul rutei Sibiu-Piteşti.  

De aceea, îi cer premierului Ponta să nu mai saboteze economia naţională şi utilizarea fondurilor europene 
pentru transport şi să accepte realizarea autostrăzii între Sibiu şi Piteşti. Ponta trebuie să prezinte de urgenţă 
Masterplanul refăcut cu Sibiu-Piteşti la nivel de autostradă! Vorbele nu sunt suficiente, avem nevoie şi de calculul 
economic refăcut în Masterplan. Avem bani europeni pentru această autostradă, efortul de la bugetul de stat va fi doar 
de a asigura cofinanţarea, iar lucrările pot fi finalizate în acest exerciţiu bugetar 2014-2020, cu beneficii enorme 
pentru economia României. 
 Vă mulţumesc. 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
Instaurarea stării de normalitate 

 
Votul nu este o lozincă ci un drept fundamental al oricărui cetăţean liber al acestei ţări, indiferent unde se află 

– în România sau în afara graniţelor ţării. Evenimentele care au avut loc de curând la alegerile prezidenţiale, dincolo 
de organizarea defectuoasă, de rea-voinţa autorităţilor care au organizat procesul de votare, de umilinţa la care au fost 
supuşi românii din străinătate care au dorit să voteze, trebuie să constituie punctul de plecare al modernizării 
sistemului electoral. Este o datorie a politicienilor de a răspunde prompt nevoii unui cadru legislativ adaptat secolului 
XXI care să vină în întâmpinarea unei societăţi aflate în permanentă evoluţie si proces de modernizare pentru că 
democraţia este un proces viu, in permanentă schimbare si o continuă cucerire de noi libertăţi si noi drepturi.  

Partidul Democrat Liberal a dorit să facă acest lucru încă din anul 2007 când a depus o propunere legislativă 
privind introducerea votului electronic care a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, dar nu a primit 
susţinerea premierului de atunci, Călin Popescu Tăriceanu. Încă de acum 7 ani am încercat să creăm instrumente 
legale pentru o  mai bună şi mai largă exprimare a votului de către alegători, indiferent dacă este vorba de cetăţeni 
aflaţi în străinătate la momentul alegerilor sau de cetăţeni din ţară dar care, din diverse motive, nu se pot deplasa la 
secţiile de vot.  Am revenit, noi PDL, cu o propunere şi în anul 2011 şi încă una recentă. Pentru că nu încetăm 
niciodată să sperăm că toate forţele politice din Parlament vor înţelege necesitatea introducerii de metode de vot 
alternative, care să faciliteze procesul electoral şi voinţa politică să fie îndreptată spre drepturile cetăţeanului şi nu 
pusă în slujba intereselor electorale obscure de partid. Alegerile nu se organizează pentru politicieni, ci pentru 
oameni, acest lucru trebuie să îl accepte PSD o dată pentru totdeauna. Comportamentul lor discreţionar reprezintă o 
ameninţare la adresa democraţiei si dacă nu reuşim să venim rapid cu o alternativă, dezastrul actual va lua proporţii 
catastrofice.      

Anul 2014 se încheie cu imaginea românilor aşteptând în frig la coadă la democraţie, aşa cum altă dată 
aşteptau la carne, la lapte, la pâine. Încăpăţânarea lor de a vota în ciuda condiţiilor inumane este o lecţie importantă 
pe care au dat-o guvernului socialist. Iar acum este rândul nostru să le arătăm că am înţeles revolta lor, că suntem 
alaturi de ei, că PDL nu se dezminte niciodata atunci când vine vorba de modernizare, progres, dar nici în ceea ce 
priveşte respectul faţă de cetăţean şi faţă de drepturile lui.  
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Este datoria statului român să se asigure că fiecare cetăţean care doreşte să voteze poate face acest lucru, într-
un mod cât mai simplu şi mai puţin costisitor, indiferent dacă este vorba de cetăţenii aflaţi în ţară sau în străinătate. 
Se poate vota prin corespondenţă în: Austria, Germania, Irlanda, Italia, Luxembourg, Slovacia, Spania, Belgia, 
Estonia, Franţa, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia şi Suedia. Votul prin procură este 
reglementat în Belgia, Franţa, Marea Britanie, Olanda şi Suedia. În Estonia, Franţa şi Olanda se poate vota electronic. 
Partidul Democrat Liberal are ca principal scop înscrierea României în linia ţărilor Uniunii Europene cu o legislaţie 
electorală modernă şi deschisă spre nevoile democraţiei secolului XXI. 

 O prezenţă mai mare la vot, un acces mai bun la centrele de votare, nu reprezintă altceva decât normalitate în 
democraţie. Este nevoie să oferim un cadru legal pentru acestă normalitate. Indiferent de ce modalitate de exprimare 
a votului vom considera a fi mai bună – vot prin corespondenţă, vot prin procură, vot electronic - este datoria noastră 
să transpunem în lege nevoile cetăţenilor, astfel încât niciun cetăţean să nu mai fie ignorat, uitat sau umilit! Şi să nu 
uităm că fiecare instituţie a statului şi fiecare politician are datoria de a garanta românilor protecţia absolută a 
drepturilor şi libertăţilor fiecăruia dintre ei. 

 
Deputat 

Ioan Oltean 
 

*** 
 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
 
 
Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 

 
Intensificarea controalelor RAR 

 
Domnule Ministru, 
 
Inspectorii Registrului Auto Român au efectuat la nivelul judeţului Suceava, în primele zece luni ale anului 

controale în trafic la peste 1.300 de autovehicule. Dintre acestea, peste 60% nu au îndeplinit condiţiile tehnice. Mai 
mult, din autovehiculele verificate 49% prezentau importante neconformităţi în legătură cu siguranţa rutieră: 
disfuncţii ale sistemelor de iluminare şi semnalizare, coroziuni avansate ale caroseriei, pneuri uzate, sisteme de 
frânare sau de control al direcţiei cu mari defecţiuni. După cum bine cunoaşteţi, potrivit Poliţiei Rutiere, între 
principalele cauze ale accidentelor rutiere din România o reprezintă starea tehnică defectuoasă a autovehiculelor, în 
special a celor cu o vechime mare de 8 ani. Faţă de această situaţie, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele 
precizări: 
‐ având în vedere expansiunea pieţei second-hand de autovehicule, care tot mai frecvent sunt înmatriculate 
în statele vecine, intenţionaţi să sprijiniţi RAR pentru a intensifica controalele în trafic şi a aplica sancţiunile 
corespunzătoare? 
‐ intenţionaţi să propuneţi RAR creşterea rigorilor tehnice atunci când se efectuează inspecţia tehnică 
periodică şi dacă monitorizaţi modul în care inspectorii RAR efectuează aceste inspecţii? 
    Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă asigur de înalta mea consideraţie, 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 
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Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Administraţiei şi Internelor        
 

Semnele rutiere 
 

Domnule Ministru,  
 

 Orice conducător auto ştie ce înseamnă în Codul Rutier semnul de circulaţie “Crucea Sfântului Andrei”: 
trecere la nivel cu calea ferată, fără barieră. La semnalul luminos roşu, intermitent-alternativ, şoferul trebuie să 
oprească înainte de semn şi să aştepte trecerea trenului. Dintotdeauna, acest semn a dat bătăi de cap şoferilor, 
lăsându-i pe mulţi fără permis, iar unii au provocat accidente grave. Mulţi oameni şi-au pierdut viaţa nerespectându-l 
sau fiind victime ale celor care nu l-au respectat. 
 Din păcate, în Romania foarte multe reţele de cale ferată s-au închis devenind inoperabile, dar semnul rutier 
“Crucea Sfântului Andrei” a rămas în vechiul loc. 
 Acest lucru generează confuzie, aşteptare, conducătorii auto neştiind dacă să aştepte sau să meargă mai 
departe. 
 
 În acest sens, vă solicit, Domnule Ministru, să dispuneţi în zonele în care reţelele de cale ferată sunt închise 
instalarea unui semn care să marcheze ca inactiv semnul de circulaţie “Crucea Sfântului Andrei”. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc. 

Deputat 
  Mircea Lubanovici 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 
 Declaraţii politice 
 

 
 

Guvernul Ponta trebuie să-şi ducă crucea până la capăt! 
 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
 În mod firesc, preşedintele ales duminică trebuie felicitat, votul fiind o expresie fidelă a dorinţei majorităţii 
românilor. În acelaşi context însă, consider că Guvernul Victor Ponta trebuie să îşi continue activitatea, deoarece 
măsurile liberale adoptate în ultima perioadă au fost extrem de benefice pentru viaţa lor de zi cu zi. În ultimii doi ani 
şi jumătate, Executivul condus de primul-ministru Victor Ponta a reuşit să repare numeroasele nedreptăţi făcute de 
guvernările anterioare românilor. Cele mai umilitoare au fost tăierile de pensii şi salarii, închiderile de şcoli şi spitale, 
decizii care încă îi afectează pe oameni, mulţi dintre ei nerevenindu-şi nici acum din situaţiile extrem de dificile prin 
care au trecut în timpul guvernărilor girate de regimul Băsescu.  
 Actualul Guvern a redat românilor şi salariile şi pensiile şi demnitatea care le-au fost luate cu forţa de 
samavolnicele conduceri anterioare. România este acum stabilă, iar în ultima perioadă au fost luate măsuri cu 
evidentă amprentă liberală, precum reducerea CAS la angajatori cu 5 procente, creşterea salariului minim pe 
economie, majorarea şi indexarea anuală a pensiilor, mărirea alocaţiilor de sprijin familial. De asemenea, guvernul 
condus de Victor Ponta şi sprijinit de majoritatea parlamentară PSD-UNPR-PC-PLR a adoptat decizii privind 
îmbunătăţirea mediului de afaceri, prin atragerea unor noi investitori străini, încurajarea competitivităţii şi dezvoltării 
IMM-urilor, stimularea unei concurenţe reale, reducerea TVA la pâine şi produse de panificaţie. Astfel, au fost create 
premisele ca la sfârşitul acestui an numărul salariaţilor cu contracte de muncă să fie egal cu cel al beneficiarilor 
de pensii, obiectivul fundamental al Guvernului fiind de a inversa raportul dintre forţa de muncă activă şi pensionari. 
Egalizarea numărului salariaţilor cu cel al pensionarilor, fapt fără precedent în ultimii ani, a fost posibilă deoarece nu 
au mai existat valuri de pensionări anticipate şi nici restructurări în administraţie, sănătate şi educaţie. În acest 
moment, numărul persoanelor cu contracte de muncă este egal cu cel al pensionarilor, de circa 5.280.000 persoane 
din fiecare categorie, în timp ce raportul era, până la învestirea Guvernului Ponta, de 6 milioane de pensionari la 4 
milioane de angajaţi. 

Acestea sunt doar câteva dintre măsurile benefice luate de actualul Guvern pentru îmbunătăţirea vieţii 
românilor. Sunt sigură că avem nevoie de continuitate în guvernare, iar majoritatea parlamentară actuală va constitui 
o garanţie considerabilă a faptului că România va cunoaşte o nouă etapă a dezvoltării, deoarece românii trebuie să 
facă progrese importante din punct de vedere al gradului de bunăstare. Aşa cum a demonstrat până acum, actualul 
Executiv este îndreptăţit să ia deciziile corecte pentru un viitor luminos al copiilor noştri şi un trai decent al 
vârstnicilor, pentru a ne recâştiga demnitatea şi respectul, atât faţă de noi înşine, cât şi ca naţiune, raportat la celelalte 
state din Uniunea Europeană.   

 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
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Sistemul bancar şi fiscalitatea excesivă sunt frânarii economiei româneşti! 

 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Cu foarte multe ocazii, mi-am exprimat rezervele cu privire la susţinerea sinceră a mediului de afaceri, în 

special a IMM- urilor de către sistemul bancar, tocmai pentru că am contact permanent cu acest subiect. Acest 
sentiment, această convingere mi se consolidează pe măsură ce contactul meu cu oamenii de afaceri din colegiul nr.6 
Bacău, se permanentizează din ce în ce mai mult. Audienţele pe care le organizez în ziua de joi, a fiecărei săptămâni, 
îmi aduc în atenţie gravele probleme ale capitaliştilor români în relaţie cu instituţiile bancare! 

Majoritatea punctelor de vedere converg către concluzia descurajantă a tuturor celor care au deschis o 
afacere, că sistemul bacar românesc nu susţine în nici un fel continuarea afcerilor şi nici dezvoltarea acestora! Este o 
concluzie periculoasă din moment ce, majoritatea întreprinzătorilor se plâng de dobânzile ridicate la credite, de lipsa 
simetriei juridice între creditor şi creditat, de limitarea plafoanelor destinate dezvoltării unei companii, ca să nu mai 
vorbim de practica instituţiilor bancare a 4 (patru) nivele de garantare a unui credit bancar necesar continuării 
activităţii (capital de lucru) sau dezvoltării afacerii. Este vorba aici de garantarea creditului prin ipotecă imobiliară, 
prin implicarea FNGCIMM prin avalizarea personală a unor documente bancare (bilete la ordin, CEC-uri, etc) şi prin 
contractele de fidejusiune pentru penalităţi şi majorări! 

Investitorul român, sau străin constată foarte uşor în aceste condiţii că unitatea bancară nu este nicidecum un 
partener de afaceri (care de regulă preia o parte a riscului unei afaceri) ci mai degrabă un vânător de întreprinzători 
mai puţin informaţi, din lipsa unei consultanţe juridice de specialitate, un specialist în plasarea capitalului cu profit 
maxim şi risc zero, un doritor al preluării comportamentului agenţiilor imobiliare, adică un „cămătar” cu legea în 
mână!!! Este aspră comparaţia, dar realităţile din economia  românească o să ajungă băncile din urmă aşa cum afirma 
un investitor în cadrul audienţelor săptămânale. Evident este faptul că eu, în calitate de deputat, nu pot interveni în 
relaţiile dintre un client investitor şi unitatea bancară, dar problematica supusă atenţiei mele de către aceşti investitori 
mă determină să intensific demersurile specifice unui parlamentar de a modifica legislaţia care reglementează relaţia 
investitorilor cu instituţiile bancare, tocmai pentru a evita ocazia de a fi martorul „dictaturii băncilor în economia 
românească” aşa cum nu demult se exprima cineva!  

Şi ne mai plângem că nu sunt bani la bugetul naţional, că nu avem suficiente resurse pentru educaţie , 
sănătate sau armată, dar oricum percepţia investitorului român este aceea că „băncile sunt stat în stat” şi nu ştim dacă 
vom putea modifica această tristă percepţie a celor care au avut curajul să deschidă o afacere şi să să mai facă câteva 
locuri de muncă! Locuri de muncă generatoare de taxe şi impozite la bugetul de stat. Iar dacă la această sumbră 
imagine, se alătură „haiducia fiscală” practicată de stat, nu trebuie să ne mai mire de ce numărul firmelor ce se închid 
este cu mult mai mare decât a celor nou înfiinţate. 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
 

U.S.L.2.0. 
 
 

Prin prezenta declaraţie politică, doresc să salut reactivarea Uniunii Social Liberale sub noua titulatură U.S.L. 
2.0, o mare mişcare populară ce a avut rolul, încă de la înfiinţare, de a sprijini cetăţenii şi a răspunde nevoilor 
acestora.   

Încă din 2011, Uniunea Social Liberală a militat pentru intrarea în normalitate. După 10 ani în care clanul 
Băsescu a polarizat ţara şi a dus-o în pragul sărăcirii, a disperării, este momentul ca Uniunea Social Liberală să vină 
cu o alternativă şi cu un aport menit să ducă tara pe drumul performanţei. Uniunea Social Liberală reprezintă şansa 
României pentru o perioadă de construcţie şi de unitate naţională.  
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Indiferent cine va fi preşedintele României, nu văd niciun impediment ca acesta sa nu colaboreze cu Uniunea 
Social Liberală, proiect ce a fost apreciat de cetăţeni la ultimele alegeri parlamentare, votat fiind cu un procent 
covârşitor de 70%. 

Proiectul U.S.L. trebuie să funcţioneze în continuare şi să-şi respecte angajamentul asumat în 2012 în faţa 
cetăţenilor iar proiectul de guvernare ar trebui să fie unul bazat pe viziunea şi strategia Uniunii Social Liberale.  

Proiectul U.S.L. a fost o stare de spirit, un proiect anti-sistem care a redat speranţa românilor şi sper ca şi pe 
viitor, U.S.L. 2.0 să ducă mai departe proiectele asumate, pentru o Românie a normalităţii.  

 
Deputat 

Claudiu -Andrei Tănăsescu 
 

*** 
 

Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
Anul acesta, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Capitală, a fost disponibil un total 

de 1.450 de locuri pentru tinerii care doresc o viitoare carieră ca doctori. Dintre aceştia, 920 au avut oportunitatea de 
a primi un loc bugetat. De asemenea, concurenţă foarte mare a fost înregistrată şi la Universităţile de Medicină din 
Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu sau Timişoara, unde elevii s-au bătut chiar şi 10 pe un loc bugetat.  

Totuşi, condiţiile în care lucrează mare parte a absolvenţilor acestor facultăţi sunt cel puţin dificile. Spitalele 
româneşti suferă de un mare handicap, în special în ceea ce priveşte echiparea. Medicii care lucrează „la stat” 
primesc un salariu foarte mic pentru munca pe care o prestează. În unele compartimente salariul este mult sub 1000 
de RON pe lună. Într-adevăr, în mediul privat oferta salarială este mai atractivă şi condiţiile de lucru sunt mai bune, 
însă oportunităţile de a-ţi găsi un loc de muncă aici sunt mult mai reduse.  

Totuşi, anual, zeci de mii de tineri aleg să păşească pe holurile facultăţilor de profil dintr-un motiv simplu: 
posibilitatea de a lucra în afară.  

Tocmai reputaţia foarte bună a facultăţilor de medicină din România a permis ca peste 20.000 de medici 
români să plece în străinătate, în ţări precum Marea Britanie, Canada sau Franţa, unde există un deficit de personal în 
sistemul de sănătate. Medicii români sunt ademeniţi să plece din ţară de oferta salarială şi de condiţiile de muncă ce 
depăşesc ca beneficii impedimentul că vor trebui să se adapteze unei alte ţari. Iar cel care are cel mai mult de suferit 
în această ecuaţie este statul român, care a plătit pentru pregătirea celor 20.000 de medici aflaţi în străinătate aproape 
230 milioane de euro.  

Consider că soluţia optimă pentru această problemă o reprezintă o reformă în sanatate, ce poate fi pusă în 
practică şi poate avea loc, dar doar dacă şi cerinţele medicilor noştri sunt ascultate şi aplicate. Am încredere că între 
autorităţi şi sindicatele ce se ocupă în domeniul sănătăţii poate exista un dialog constructiv pentru ca aceste reforme 
să se producă şi să aibă un efect benefic atât asupra statului român, breasla medicilor români, cât şi pentru toţi 
cetăţenii României. 

Sper ca generaţiile viitoare, poate chiar cele câteva mii de tineri care au intrat în acest an la Medicină, să 
beneficieze, după anii de studii, de condiţiile pe care le merită pentru a-şi asigura un trai bun pentru un medic în 
România. Astfel încât să nu mai fie nevoiţi să ia calea străinătăţii. 
 

Deputat 
Paul Dumbrăvanu 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 
 Declaraţii politice 

 
 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 
 Fiind prima şedinţă a Parlamentului de după campania electorală, doresc să clarific în numele comunităţii 
germane din România două aspecte aduse în discuţie de către reprezentanţii PSD în campania electorală, cu referire 
la etnia noastră - când spun PSD mă refer desigur şi la celelalte formaţiuni aliate. 
 În primul rând, diferiţi membrii PSD, din păcate unii dintre ei chiar senatori, deputaţi sau miniştrii au afirmat 
că Forumul Democrat al Germanilor din România ar fi continuatorul organizaţiei naziste - Grupul Etnic German. Au 
făcut aceasta speculând în mod mizerabil o sentinţă a unei instanţe din Sibiu care a restabilit dreptul de proprietate al 
FDGR asupra unui imobil intabulat în Cartea Funciară în mod abuziv, în numele Grupului Etnic German în anii 40'. 
 Aceşti politicieni ai PSD au acreditat în mod ticălos ideea că FDGR ar fi continuatorul Grupului Etnic 
German în general, deşi ştiau foarte bine că FDGR are un statut aprobat de către o instanţă din România, că este 
reprezentat în parlament, guvern, respectiv administraţia locală, că a fost de la Revoluţie încoace partenerul de dialog 
al tuturor guvernelor României şi ale Republicii Federale Germania şi a susţinut în mod activ intrarea ţării noastre în 
Uniunea Europeană şi în NATO. Din fericire, oamenii de bună credinţă din această ţară, în primul rând românii care 
convieţuiesc cu noi în relaţii de frăţie de peste 800 de ani, au sancţionat această minciună grosolană, rezultatele 
scrutinului din Banat şi Transilvania fiind o dovadă în acest sens. 
 A doua mare minciună, vehiculată din păcate inclusiv de către candidatul PSD, a fost legată de retrocedarea 
unor imobile către Forumul Democrat al Germanilor din România şi către Biserica Evanghelică C.A.  din România. 
Monstruozitatea  constă în faptul că ştiau foarte bine că restituirea către comunităţi etnice si culte se face în baza unei 
legi adoptate în Parlament la propunerea guvernului Năstase. Aceasta prevede că decizia privind aceste restituiri de 
imobile este luată de către o comisie specială care funcţionează pe lângă Guvernul României şi nu la nivelul 
primăriilor. Exemplul dat, Muzeul Naţional Brukenthal retrocedat proprietarului de drept, Biserica Evanghelica C.A. 
din România, este expresia nesimţirii supreme. În cazul Muzeului Brukenthal funcţionează un parteneriat public-
privat  între Statul Român reprezentat prin Ministerul Culturii şi Biserică, aceasta punând în mod gratuit la dispoziţia 
muzeului atât clădirea cât şi colecţiile de o valoare inestimabilă care îi aparţin. 
 În final doresc să-i asigur pe toţi colegii mei parlamentari din PSD care nu s-au dedat la asemenea minciuni 
şi calomnii care au făcut în mod onest şi legitim campanie electorală în favoarea candidatului lor de întregul meu 
respect. În egală măsură pe aceia care au minţit cu neruşinare, au denigrat cu bună ştiinţă comunitatea germană din 
România şi l-au atacat în mod mizerabil la persoană pe Klaus Iohannis îi asigur de profundul meu dispreţ faţă de ei, 
ca oameni şi ca politicieni. 
 Sper ca această campanie electorală, cea mai dezgustătoare de după 1989, să fi fost şi ultima de această 
factură şi că în viitor toţi politicienii se vor comporta civilizat şi îşi vor apăra în mod corect interesele politice. 
 

Deputat 
Ovidiu Ganţ 

 
*** 

 
Ziua “marelui nu”, 28 octombrie 1940 – “simbol al revoltei pentru apărarea libertăţii” 

mesajul ministrului adjunct al afacerilor externe din Republica Elenă, 
 E.S. domnul KYRYAKOS GERONTOPOULOS 

 
Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 În dubla calitate de preşedinte şi deputat al UNIUNII ELENE DIN ROMÂNIA, am deosebita plăcere şi 
onoare să vă aduc la cunoştinţă mesajul de suflet al ministrului adjunct al afacerilor externe din Republica Elenă, E.S. 
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domnul KYRYAKOS GERONTOPOULOS, adresat diasporei elene, cu prilejul comemorării eroilor greci căzuţi în 
cel de-al doilea Război Mondial. 

Ziua în care Grecia a intrat în cel de-al doilea Război Mondial este cunoscută sub numele de „MARELE NU” 
spus de poporul elen fascismului sau „ZIUA DEMNITĂŢII”. 
 

„Dragi compatrioţi, 
Ziua de 28 Octombrie deţine un loc special în îndelungata istorie a Naţiunii Elene semnificând patriotismul, 

spiritul de sacrificiu şi eroismul poporului elen, împotriva fascismului, a barbarismului şi a aroganţei. 
Marele „NU” din 1940 şi lupta pe care a dus-o poporul elen cu o voinţa de neclintit, a dat speranţă 

naţiunilor lumii într-un moment în care fascismul învingea. O faptă care încă şi astăzi continuă şi constituie pentru 
toate popoarele lumii simbol al revoltei pentru apărarea valorilor libertăţii şi demnităţii. 

Grecia este chemată astăzi să valorifice învăţămintele şi moştenirile trecutului glorios, să întărească 
unitatea naţională şi buna convieţuire. 

Cu perseverenţă, stăruinţă şi conştiinciozitate, ţara noastră reuşeşte în mod constant, mobilizând toate 
puterile ei naţionale creatoare, să deschidă din nou drumul dezvoltării, al progresului şi al perspectivei, cu 
înţelepciune, curaj, cunoaştere de sine şi fermitate. 

În această luptă, o poziţie marcantă o deţine diaspora elenă. 
Această parte puternică şi creatoare a Naţiunii dovedeşte în fiecare zi şi prin orice mijloc dragostea 

neîntreruptă pentru patria mamă. Această dragoste funcţionează ca un catalizator pentru formarea mediului de 
solidaritate şi concordie naţională. 

Cu aceste gânduri să cinstim eroii noştri şi să privim cu optimism viitorul.” 
Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
În acest context istoric, doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul că şi anul acesta, ca de fiecare dată, grecii din 

România se alătură diasporei elene şi îşi comemorează cu mândrie eroii căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial sub 
deviza „MARELUI NU” spus fascismului. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Dragoş Gabriel Zisopol 

 
*** 

 
28 octombrie 1940,  Ziua "marelui nu" spus de poporul elen fascismului 

 
Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Ziua Marelui “NU”, 28 octombrie 1940, cunoscută la nivel mondial ca “Ziua Demnităţii”, este ziua când grecii 
de pretutindeni comemorează eroii căzuţi în lupta antifascistă din cel de-al doilea război mondial. 

După prăbuşirea frontului francez, Italia fascistă începe prin provocări succesive, să pregătească atacul 
împotriva Greciei. în acest context, în noaptea de 27 spre 28 octombrie 1940, ambasadorul Italiei la Atena îi prezintă 
un ultimatum prim-ministrului elen loannis Metaxas prin care guvernul italian cerea să i se permită armatei fasciste 
italiene să ocupe câteva poziţii strategice în Grecia. 

Răspunsul negativ al prim-ministrului loannis Metaxas “Deci aceasta înseamnă război” a consfinţit “Marele 
NU” spus de poporul elen fascismului dar şi începutul războiului în ziua de 28 octombrie 1940. 

După lupte acerbe şi pierderi foarte mari, armata elenă reuşeşte să învingă definitiv Italia fascistă. 
În acest context, în zorii zilei de 6 aprilie 1941, ambasadorul german în Grecia declară război Republicii Elene. 
Pe 20 aprilie 1941, după înfrângerea rezistenţei Iugoslaviei, nemţii ocupă Salonicul, ca în data de 27 aprilie a 

aceluiaşi an să cotropească Atena, unde aveau să rămână până la finele celui de al doilea Război Mondial.Cu toate 
acestea rezistenţa poporului elen a continuat pe întregul teritoriu al Greciei. 

Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
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Ocupaţia fascistă a produs pagube incomensurabile poporului elen şi tuturor celor care s-au opus sub o formă 
sau alta doctrinei politice pe care naziştii au impus-o multor popoare, printre care şi poporului român. 

Cu speranţa că istoria ne-a învăţat cât este de important să păstrăm principiile şi idealurile moştenite de la 
înaintaşii noştri, în fiecare an, la 28 octombrie, membrii UNIUNII ELENE DIN ROMÂNIA, comemorează cu 
demnitate eroii greci căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial. 

Cu acest prilej permiteţi-mi să urez un călduros "LA MULŢI ANI" GRECILOR DE PRETUTINDENI şi nu în 
ultimul rând FORŢELOR ARMATE ROMANE care pe data de 25 octombrie au aniversat victoria finală pentru 
eliberarea Transilvaniei de nord de sub ocupaţia hortistă, în 1944. 

Vă mulţumesc! 
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Dragoş Gabriel Zisopol 

 


