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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 

(săptămâna 26 – 29 noiembrie 2018) 

 
Ședința Camerei Deputaților de luni, 26 noiembrie 

 

Camera Deputaților a dezbătut pe articole, luni, 26 noiembrie, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 

Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru 

a include infracţiunile de terorism transfrontaliere Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg 

din 19-20 septembrie 2018COM (2018) 641 (PHCD 82/2018); 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de InvestiţiiConectarea 

Europei cu Asia - Elementele constitutive pentru o strategie a UE JOIN (2018) 31(PHCD 83/2018); 

3. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Naţională a Constructorului (PL-x 538/2018) - lege 

ordinară; 

4. Proiectul de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 570/2018) - lege ordinară; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România (PL-x 544/2018) -

 lege organică; 

6. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.454 din 4 iulie 

2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.836 din 1 octombrie 2018 (PL-x 346/2018/14.11.2018) -

 lege organică; 

7. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun 

de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea 

acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt (PL-x 617/2018) - lege 

organică; 

8. Proiectul de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PL-x 555/2017) - lege ordinară; 

9. Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună (Pl-x 557/2018) -

 lege organică; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii 

Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 416/2018) - lege organică; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2018 privind stabilirea calculului 

tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în 

domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 

Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 452/2018) - lege ordinară; 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-

inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei 

intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei (PL-x 535/2018) - lege ordinară; 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la 

aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 

privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică (PL-x 418/2018) - lege ordinară; 
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14. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 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 (PL-x 35/2018) - lege ordinară; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal (PL-x 

34/2018) - lege ordinară; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (Pl-x 

164/2016) - lege ordinară; 

17. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România (Pl-x 135/2018) -

 lege ordinară; 

18. Propunerea legislativă pentru completarea O.U.G 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 203/2016) 

- lege ordinară. 

 

Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare, un număr de trei proiecte de 

lege, după cum urmează: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 148/2018)- lege 

organică - ; 

2. Propunerea legislativă "Legea zootehniei" (Pl-x 581/2014) - lege organică; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor (Pl-x 297/2018) - lege ordinară . 

 

*** 

 

Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 28 noiembrie  

 

Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, miercuri, 28 noiembrie, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 

Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru 

a include infracţiunile de terorism transfrontaliere Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg 

din 19-20 septembrie 2018COM (2018) 641 (PHCD 82/2018) – 246 voturi pentru, 1 abținere; 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii Conectarea 

Europei cu Asia - Elementele constitutive pentru o strategie a UE JOIN (2018) 31 (PHCD 83/2018) – 253 voturi 

pentru; 

3. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Naţională a Constructorului (PL-x 538/2018) - lege 

ordinară – 214 voturi pentru, 10 împotrivă, 30 abțineri; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România (PL-x 544/2018) -

 lege ordinară – 154 voturi pentru, 73 împotrivă, 27 abțineri; 

5. Proiectul de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 570/2018) - lege ordinară – 253 voturi pentru, 

5 abțineri; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 203/2016) - lege ordinară – 256 voturi pentru; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2018 privind stabilirea calculului 

tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în 

domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 

Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 452/2018) - lege ordinară – 217 voturi 

pentru, 26 împotrivă, 13 abțineri; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-

inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei 
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intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei (PL-x 535/2018) - lege ordinară – 207 voturi pentru, 

45 împotrivă,1 abținere; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la 

aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 

privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică (PL-x 418/2018) - lege ordinară – 

221 voturi pentru, 36 împotrivă; 

10. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 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 (PL-x 35/2018) - lege ordinară – 257 voturi pentru; 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal (PL-x 

34/2018) - lege ordinară – 258 voturi pentru; 

12. Propunerea legislativă pentru completarea art.24 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (Pl-x 164/2016) - lege 

ordinară – 254 voturi pentru; 

13. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului (Pl-x 135/2018) - lege ordinară 

– 169 voturi pentru, 62 împotrivă, 17 abțineri; 

14. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (PL-x 555/2017) - lege ordinară – 252 voturi pentru, 1 împotrivă; 

15. Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitală istorică" a României şi municipiului Alba Iulia "Capitală 

a Marii Uniri" a României (PL-x 571/2018) - lege ordinară – 238 voturi pentru, 7 abțineri; 

16. Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor 

subordonate (PL-x 293/2018) - lege ordinară – 214 voturi pentru, 42 abțineri; 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice (PL-x 327/2018) - lege ordinară – 254 voturi pentru; 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora (PL-x 213/2016) - lege ordinară – 257 voturi 

pentru; 

19. Proiectul de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 429/2018) -

 lege ordinară – 260 voturi pentru; 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 348/2017) - lege ordinară – 149 voturi pentru, 101 împotrivă, 3 abțineri; 

21. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei dăruirii (PL-x 477/2018) - lege ordinară – 135 voturi pentru, 61 împotrivă, 

42 abțineri; 

22. Proiectul de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor (PL-x 432/2018) - lege ordinară 

– 254 voturi pentru, 1 abținere; 

23. Proiectul de Lege pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cărţii în România (PL-x 523/2018) - lege ordinară – 256 

voturi pentru; 

24. Proiectul de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil (PL-x 

357/2016) - lege ordinară – 256 voturi pentru; 

25. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.454 din 4 

iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.836 din 1 octombrie 2018 (PL-x 

346/2018/14.11.2018) - lege organică – 250 voturi pentru, 5 abțineri; 

26. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun 

de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea 

acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt (PL-x 617/2018) - lege 

organică – 210 voturi pentru, 6 împotrivă, 38 abțineri; 

27. Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună (Pl-x 557/2018) -

 lege organică – 248 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri; 
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28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii 

Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 416/2018) - lege organică – 202 voturi pentru, 11 împotrivă, 

40 abțineri; 

29. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 540/2018) - lege 

organică – 168 voturi pentru, 36 împotrivă, 42 abțineri. 

 

Au fost retrimise comisiilor de specialitate, pentru redactarea unor rapoarte suplimentare, în termen de o săptămână, 

două acte normative: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe  

drumurile publice (Pl-x 601/2014) - lege ordinară; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea  

evaziunii fiscale (PL-x 354/2018) - lege organică. 

 

Miercuri, 28 noiembrie, la Palatul Parlamentului, s-a desfășurat ședința solemnă a Camerei Deputaților și Senatului 

dedicată celebrării Centenarului Marii Uniri. 

Cu acest prilej, au rostit discursuri: Klaus Iohannis, președintele României, Călin Popescu Tăriceanu, președintele 

Senatului României, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, Viorica Dăncilă, prim-ministru al României, MS 

Margareta, Custodele Coroanei Române, Gigel Știrbu (deputat, Grupurile parlamentare ale PNL), Ilie Dan Barna (deputat, 

Grupurile parlamentare ale USR), Varujan Vosganian (deputat, Grupurile parlamentare ale ALDE), Novak Csaba Zoltan 

(senator, Grupurile parlamentare ale UDMR), Eugen Tomac (deputat, Grupurile parlamentare ale PMP), Varujan Pambuccian 

(deputat reprezentând minoritățile naționale) și Daniel Constantin din partea deputaților și senatorilor neafiliați. 

 

*** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților, 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2018* 
 (Situaţia cuprinde datele la 29 noiembrie 2018) 

 

Totalul iniţiativelor legislative 1492 

din care:  

– existente la începutul anului 2018 762 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018 407 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 323 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 370 
490 

– votate  

 

 

 

d 

 

488 

             din care: - înaintate la Senat      87 

                            - în procedura de promulgare 92 

                            - promulgate** 222 

                            - respinse definitiv 87 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1030 

a) pe ordinea de zi 362 

b) la comisii  

 

640 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

vedere Guvern 

10 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 2 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 2 

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

 

     Cele 488 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         206 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                                din care: 

             107  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

               16  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                     83  proiecte de legi  

                         282 propuneri legislative 

 

          * Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 

 

    ** În anul 2018 au fost promulgate 284 de legi. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 33 - 2018  

Săptămâna 26 – 29 noiembrie 2018  
 

 

7 

 

C. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2018 
 (Situaţia cuprinde datele la 29 noiembrie 2018) 

 

 

Totalul iniţiativelor legislative 1228 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018 905 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 323 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 160 
223 

– votate  

 

 

 

d 

 

221  129 

             din care: - înaintate la Senat      54 

                            - în procedura de promulgare 77 

                            - promulgate* 43 

                            - respinse definitiv 47 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1030 

a) pe ordinea de zi 362 

b) la comisii  

 

640 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

vedere Guvern 

10 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 2 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 2 

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

 

 

                ▪ Cele  221 iniţiative legislative votate privesc: 

                            98 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                                   din care: 

                                         50  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                              5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                      43  proiecte de legi  

                          123 propuneri legislativei legislative 

 

               * În anul 2018 au fost promulgate 284 de legi, 43 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală, 

iar 241 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare. 
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D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  

de zi a Camerei Deputaților 

Şedinţele din zilele de luni, 26 şi miercuri, 28 noiembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ▪  

 

 

 

 

 

 

 

Cele  27 iniţiative legislative votate privesc: 

              12 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                    din care: 

                               5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor  de Urgenţă ale Guvernului 

                               2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor  Guvernului 

                               5  proiecte de legi 

              15 propuneri legislative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 359 

        din care: - în dezbatere 
359 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          26                              

27 

   - votate 27 

                           - la Senat 1 

                           - la promulgare 26 

  

Retrimise la comisii 5 
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     E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
 

Săptămâna 26 – 29 noiembrie 2018                        

 

 

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

 

1.  PL-x 346/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

 

 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.454 din 4 iulie 2018, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.836 din 1 octombrie 2018  

 

2.  PL-x 617/2018 - Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public 

al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt  

 

3.  PL-x 544/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2018 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială 

în Sistem Dual din România  

 

4.  PL-x 416/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 privind 

eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

 

5.  PL-x 452/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2018 privind 

stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi 

terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei 

Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative  

 

6.  PL-x 535/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2018 pentru 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri 

în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice 

şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 

populaţiei  

 

7.  PL-x 418/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2018 privind 

unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza 

aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică  

 

8.  PL-x 35/2018 - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 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  
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9.  Pl-x 203/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice  

 

10.  PL-x 34/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind 

cazierul fiscal  

 

11.  Pl-x 164/2016 - Lege  pentru  completarea  art.24 din  Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 

 

12.  Pl-x 135/2018 - Lege privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului  

 

13.  PL-x 555/2017 – Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice 

 

14.  PL-x 538/2018 - Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Naţională a Constructorului 

  

15.  PL-x 293/2018 - Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a 

unităţilor subordonate 

 

16.  PL-x 327/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice  

 

17.  PL-x 213/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora  

 

18.  PL-x 429/2018 -  Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal  

 

19.  PL-x 348/2017 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului      nr. 4/2017 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 

20.  PL-x 477/2018 - Lege privind instituirea Zilei dăruirii  

 

21.  PL-x 432/2018 - Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor  

 

22.  PL-x 523/2018 – Lege pentru  instituirea  anului  2019 ca Anul Cărții în România  

 

23.  PL-x 357/2016 - Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.29/1997 privind 

Codul aerian civil  

 

24.  PL-x 540/2018 - Lege  pentru  modificarea  Legii nr.95/2006  privind  reforma  în domeniul 

sănătăţii 

25.  PL-x 570/2018 - Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie  

26.  PL-x 571/2018 – Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitală istorică" a României şi a 

municipiului Alba Iulia "Capitală a Marii Uniri" a României 

 

 II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului: 
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1. Pl-x 557/2018 – Proiect de Lege privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de 

comună  

 

 

F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ   

prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară  

parlamentară a anului 2018 

 
 

(situaţie la data de 03 decembrie 2018) 

 

 

În noiembrie 2018, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua  

sesiune ordinară a anului 2018, care  cuprinde 129 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 82 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 

procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională 
Proiec

te 

În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 

 

 

7 

 

2 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente:  

- înregistrate la BP: 

 

0 

0 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

2 

0 

2 

3 

Camera Deputaţilor:  57 0 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

4 

30 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

18 

5 

Procedură comună:   
1

6   

Total: 64 2  

 

3

4 

 

  

 

 

30 

 

 

 80 2 80 
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STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2018 
 

(situaţie la data de 03 decembrie  2018) 

 

I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR  

 
Nr. 

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

1 

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. I-c-1) 
- Caracter: ordinar 

- 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. 

Raport depus pe 

data de 25.10.2012; 

urmează să intre pe 

OZ 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

2 

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. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 

- 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. 

Raport depus pe 

data de 25.10.2012; 

urmează să intre pe 

OZ 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 
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Nr. 

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

3 

PLx 

203/2013 

 

L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuție a 

bugetului de stat, a contului anual de 

execuție a bugetului Fondului 

național unic de asigurări sociale de 

sănătate și a contului general anual 

al datoriei publice aferente anului 

2011.   

(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de 

stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului 

național unic de asigurări sociale de sănătate și a 

contului general anual al datoriei publice aferente 

anului 2011.   

Raport depus pe 

data de 23.10.2013; 

urmează să intre pe 

OZ 

 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

4 

PLx 

427/2012 

 

L 

393/2012 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului anual de execuţie 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 

2011. 

(poz. I-c-4)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 

data de 04.04.2016; 

urmează să intre pe 

OZ 

 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

5 

PLx 

428/2012 

 

L 

394/2012 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuție a 

bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2011 și a contului general 

anual de execuție a bugetului 

asigurărilor pentru șomaj pe anul 

2011. (poz. I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 

Aprobarea contului general anual de execuție a 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a 

contului general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011. 

Raport depus pe 

data de 23.10.2013; 

urmează să intre pe 

OZ 

 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 
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Nr. 

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

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

6 

PLx 

413/2013 

 

L 

546/2013 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului anual de 

execuţie a bugetului Fondului 

national unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual 

al datoriei publice aferente anului 

2012.   

(poz. I-c-6) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 

data de 25.06.2014; 

urmează să intre pe 

OZ 

 

 

 

 

 
CD +S  
BUG CD + 

BUG S  

 

 

7 

PLx 

414/2013 

 

L 

547/2013 

 

 

Proiect de Lege 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. I-c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 

data de 25.06.2014; 

urmează să intre pe 

OZ 

 

 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S  

 

8 

PLx 

411/2014 

 

L 

568/2014 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului anual de 

execuţie a bugetului Fondului 

national unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul 

activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra 

modului de formare, de administrare şi întrebuinţare a 

resurselor financiare ale statului şi ale sectorului 

public în exerciţiul financiar al anului 2013. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015; 

urmează să intre pe 

OZ  

 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

BUG S  
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Nr. 

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

datoriei publice aferente anului 

2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

 

 

9 

PLx 

412/2014 

 

L 

569/2014 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2013 şi a contului general 

anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi contul 

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor  

pentru şomaj pe anul 2013 au fost întocmite în 

structura bugetului aprobat prin Legea bugetului 

asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost 

modificată prin ordonanţele de rectificare a bugetului. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015; 

urmează să intre pe 

OZ 

 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

BUG S  

 

 

10 

 

PLx 

562/2015 

 

L 

350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general de execuţie 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 

2014.  

(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 

data de 28.06.2016; 

urmează să intre pe 

OZ 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

11 

PLx  

191/2017 

 

L 

112/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului anual de 

execuţie a bugetului Fondului 

Aprobarea contului general anual de execuție al 

bugetului de stat aferent anului 2015, cuprinzând 

venituri în sumă de 103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1 

milioane lei sub prevederile bugetare aprobate), 

CD +S  
BUG CD + BUG S 
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Nr. 

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

 național unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual 

al datoriei publice aferente anului 

2015.  

(poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane lei (cu 

8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare aprobate) 

și un deficit în sumă de 21.448,2 milioane lei. 

Veniturile încasate la bugetul Fondului național unic 

de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în 

sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane lei 

sub prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile 

bugetului Fondului național unic de asigurări sociale 

de sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 23.489,9 

milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub creditele 

bugetare aprobate). 

 

TDR: 

25.05.2017 

12 

PLx  

192/2017 

 

L 

113/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2015 şi a contului general 

anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al 

bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 

2015, cuprinzând venituri în sumă de 54.941,9 

milioane lei, cheltuieli totale în sumă de 54.705,0 

milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 236,9 

milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a 

realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4 milioane 

lei și cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

25.05.2017 

13 

PLx  

280/2017 

 

L 

363/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie 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 

2016. 

(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 
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Nr. 

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

14 

PLx  

281/2017 

 

L 

364/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2016 şi a contului general 

anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2016. (poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 

15 

PLx  

497/2018 

 

L 

612/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului anual de 

execuţie a bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări de 

sănătate şi a contului general anual 

al datoriei publice aferente anului 

2017.  

(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

31.10.2018 

16 

PLx  

498/2018 

 

L 

613/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2017 şi a contului general 

anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

31.10.2018 
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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 și infrastructură  TRSP 

5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            

6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 

7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 

8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 

9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 

10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 

11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 

12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 

13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 

14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

15. Comisia pentru politică externă 

APAR 

POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 

17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 

18. Comisia pentru afaceri europene 

19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

 

CAE 

CROMANII 
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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 parlamentare din  

Camera Deputaţilor 
( la data de  29 noiembrie 2018 ) 

 

 

 

I.  În perioada   26 – 29 noiembrie 2018  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 32 rapoarte.  

 

     Comisiile permanente au depus 61 avize. 

 

Cele 32 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    

 rapoarte de respingere 

 21 

 11    

 

Rapoartele elaborate se referă la: 

 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         

 ordonanţe ale Guvernului: 

 proiecte de legi şi propuneri legislative: 

 alte documente, la solicitarea BP şi BPR:                     

6 

2     

24 

0    

 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 610 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 80 pentru raport suplimentar.  

 

La comisii se află  30  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune ordinară a 

anului 2018.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1566 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 

În anul 

2018 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 671 

 rapoarte suplimentare 115 52 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 25                   

TOTAL     818 748 
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DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  

Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  

     

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 

în perioada  26 - 29 noiembrie 2018 

 

 

I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

Plx.172/2014 
Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a 

învăţământului profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice – 

raport comun cu comisia pentru invațământ 

36 parlam. 

respinsă 

de Senat 

20.11.2018 

Raport de respingere 

(254/RS din 

28.11.2018) 

2 

 

PLx.91/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia 

pentru sănătate 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

27.11.2018 
Raport de adoptare 

(653/R din 28.11.2018) 

3 

 

Plx.224/2018 Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace 

tehnologice pentru reducerea poluării 

17 parlam. 

respinsă 

de Senat 

27.11.2018 
Raport de respingere 

(664/R din 29.11.2018) 

4 

 

 

PLx.584/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente 

politicii agricole commune – raport comun cu comisia pentru 

agricultură 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

27.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 

(665/R din 29.11.2018) 

5 

 

 

Plx.456/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei "Delta Dunării" – raport comun cu comisia pentru 

administrație 

11 parlam. 

respinsă 

de Senat 

27.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 

(670/R din 29.11.2018) 
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II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.539/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.75/2017 pentru modificarea Odonanţei Guvernului nr.38/2015 

privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 

comercianţi – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

13.02.2018 
Raport de adoptare 

(646/R din 27.11.2018) 

2 

 

 

PLx.565/2018 

Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi 

procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind 

partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu 

efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin 

limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 

– raport comun cu comisia pentru mediu 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

06.10.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(647/R din 27.11.2018) 

3 

 

PLx.655/2018 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul 

construcţiilor – raport comun cu comisia pentru administrație 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

20.11.2018 
Raport de adoptare 

(662/R din 28.11.2018) 

 

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

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.383/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind 

transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice – 

raport comun cu comisia juridică 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

29.08.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(656/R din 28.11.2018) 

2 

 

PLx.395/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 

privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

27.11.2018 

Raport de respingere 

(306/RS din 

28.11.2018) 

3 

 

 

PLx.584/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente 

politicii agricole commune – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

13.10.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 

(665/R din 29.11.2018) 
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4 

 

Plx.670/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 

2006 – raport comun cu comisia pentru mediu 

22 parlam. 

respinsă 

de Senat 

27.11.2018 
Raport de respingere 

(667/R din 29.11.2018) 

 

IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.571/2018 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" 

a României – raport comun cu comisia pentru cultură 

16 parlam 

adoptat de 

Senat 

27.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(648/R din 27.11.2018) 

2 

 

PLx.567/2018 
Proiect de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru 

dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică – raport 

comun cu comisia pentru muncă 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

27.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(649/R din 27.11.2018) 

3 

 

PLx.656/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018 – raport 

comun cu comisia pentru muncă 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

27.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(650/R din 27.11.2018) 

4 

 

 

PLx.614/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele 

măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului 

naţional pentru revizuirea Constituţiei – raport comun cu comisia 

juridică 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

06.11.2018 
Raport de adoptare 

(659/R din 28.11.2018) 

5 

 

Plx.620/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente – raport comun cu comisia juridică 

2 parlam. 

respinsă 

de Senat 

06.11.2018 
Raport de respingere 

(660/R din 28.11.2018) 

6 

 

Plx.623/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinţei 

nr.114/1996 - raport comun cu comisia juridică 

15 parlam. 

respinsă 

de Senat 

06.11.2018 
Raport de respingere 

(661/R din 28.11.2018) 
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7 

 

PLx.655/2018 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul 

construcţiilor – raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

20.11.2018 
Raport de adoptare 

(662/R din 28.11.2018) 

8 

 

Plx.676/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate 

1 parlam. 

respinsă 

de Senat 

27.11.2018 
Raport de respingere 

(663/R din 28.11.2018) 

9 

 

Plx.602/2018 
Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei – 

raport comun cu comisia pentru cultură 

1 parlam. 

respinsă 

de Senat 

27.11.2018 
Raport de respingere 

(668/R din 29.11.2018) 

10 

 

 

Plx.456/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei "Delta Dunării" – raport comun cu comisia pentru buget 

11 parlam. 

respinsă 

de Senat 

20.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 

(670/R din 29.11.2018) 

11 

 

Plx.625/2018 

Proiect de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul 

Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea 

Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în 

subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale - raport comun cu comisia pentru apărare 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

27.11.2018 
Raport de adoptare 

(671/R din 29.11.2018) 

 

V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.565/2018 

Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi 

procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind 

partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu 

efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin 

limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 

– raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

06.10.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(647/R din 27.11.2018) 

2 

 

Plx.670/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 

2006 – raport comun cu comisia pentru agricultură 

22 parlam. 

respinsă 

de Senat 

27.11.2018 
Raport de respingere 

(667/R din 29.11.2018) 
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VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.567/2018 
Proiect de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru 

dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică – raport 

comun cu comisia pentru administrație 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

20.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(649/R din 27.11.2018) 

2 

 

PLx.656/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018 – raport 

comun cu comisia pentru administrație 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

20.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(650/R din 27.11.2018) 

 

 

 

VII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.504/2018 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

20.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(644/R din 26.11.2018) 

2 

 

PLx.249/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii 

7 parlam. 

adoptat de 

Senat 

20.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(510/RS din 

26.11.2018) 

3 

 

PLx.91/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia 

pentru buget 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

20.11.2018 
Raport de adoptare 

(653/R din 28.11.2018) 

4 

 

PLx.276/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

32 parlam. 

respinsă 

de Senat 

27.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(654/R din 28.11.2018) 
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5 

 

Plx.606/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

4 parlam. 

respinsă 

de Senat 

27.11.2018 
Raport de respingere 

(655/R din 28.11.2018) 

 

VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

Plx.447/2017/

2018 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – raport comun cu comisia 

juridică 

26 parlam  13.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(652/R din 28.11.2018) 

2 

 

Plx.172/2014 
Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a 

învăţământului profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice – 

raport comun cu comisia pentru buget 

36 parlam. 

respinsă 

de Senat 

06.11.2018 

Raport de respingere 

(254/RS din 

28.11.2018) 

3 

 

Plx.414/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 

din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 
42 parlam. 30.10.2018 

Raport de respingere 

(551/RS din 

28.11.2018) 

 

IX. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.571/2018 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" 

a României – raport comun cu comisia pentru administrație 

16 parlam 

adoptat de 

Senat 

27.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(648/R din 27.11.2018) 

2 

 

Plx.602/2018 
Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei – 

raport comun cu comisia pentru cultură 

1 parlam. 

respinsă 

de Senat 

20.11.2018 
Raport de respingere 

(668/R din 29.11.2018) 
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3 

 

Plx.686/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe – raport comun cu 

comisia juridică 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

26.11.2018 
Raport de adoptare 

(670/R din 29.11.2018) 

 

X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx.539/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.75/2017 pentru modificarea Odonanţei Guvernului nr.38/2015 

privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 

comercianţi – raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

20.11.2018 
Raport de adoptare 

(646/R din 27.11.2018) 

2 

 

PLx.427/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în materie electorală 

37 parlam 

adoptat de 

Senat 

26.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(651/R din 27.11.2018) 

3 

 

Plx.447/2017/

2018 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – raport comun cu comisia 

pentru învățământ 

26 parlam  20.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(652/R din 28.11.2018) 

4 

 

PLx.383/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind 

transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice – 

raport comun cu comisia pentru agricultură 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

18.09.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(656/R din 28.11.2018) 

5 

 

PLx.688/2018 Proiect de Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea 

nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 

5 parlam 

adoptat de 

Senat 

26.11.2018 
Raport de adoptare 

(657/R din 28.11.2018) 

6 

 

 

PLx.644/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2018 

pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale 

poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine 

în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii 

Europene 2019 – raport comun cu comisia pentru apărare 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

26.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(658/R din 28.11.2018) 



 

29 

 

7 

 

 

PLx.614/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele 

măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului 

naţional pentru revizuirea Constituţiei – raport comun cu comisia 

pentru administrație 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

20.11.2018 
Raport de adoptare 

(659/R din 28.11.2018) 

8 

 

Plx.620/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente – raport comun cu comisia pentru administrație 

2 parlam. 

respinsă 

de Senat 

20.11.2018 
Raport de respingere 

(660/R din 28.11.2018) 

9 

 

Plx.623/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinţei 

nr.114/1996 - raport comun cu comisia pentru administrație 

15 parlam. 

respinsă 

de Senat 

20.11.2018 
Raport de respingere 

(661/R din 28.11.2018) 

10 

 

Plx.686/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe – raport comun cu 

comisia pentru cultură 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

26.11.2018 
Raport de adoptare 

(670/R din 29.11.2018) 

 

XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

PLx.644/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2018 

pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale 

poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine 

în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii 

Europene 2019 – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

13.11.2018 

Raport de adoptare cu 

amendamente 
(658/R din 28.11.2018) 

2 

 

Plx.703/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor 

22 parlam. 

respinsă 

de Senat 

29.11.2018 
Raport de respingere 

(666/R din 29.11.2018) 

3 

 

Plx.625/2018 

Proiect de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul 

Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea 

Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în 

subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului 

Guvern 

adoptat de 

Senat 

07.11.2018 
Raport de adoptare 

(671/R din 29.11.2018) 



 

30 

 

Apărării Naţionale - raport comun cu comisia pentru administrație 

 

XII. Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea,unificarea și asigurarea stabilității legislative 

în domeniul justiției 

 

Nr. 

crt. 
Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

Plx.346/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 

privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative 

182 

parlam. 

adoptat de 

Senat 

26.11.2018 
Raport de adoptare 

(645/R din 26.11.2018) 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 33 - 2018  

Săptămâna 26 – 29 noiembrie 2018  
 

 

31 

 

 

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN CAMERA 

DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 Declarații politice 

 

Praful s-a ales din programul de guvernare garantat de Liviu Dragnea! 

 

 Rectificarea bugetară - o noua dovadă că guvernarea e incompetentă și lipsită de responsabilitate. De la educație s-au 

tăiat 200 de milioane de lei! Sistemul de învățământ se confruntă cu două mari probleme: lipsa profesorilor și abandonul școlar 

al elevilor. Țara noastră alocă sub 2,8% din PIB pentru educație, cel mai scăzut nivel din UE. 

200 de milioane de lei tăiați de la Ministerul Educației este o crimă națională. 

 Ce s-ar fi putut face cu acești bani pentru sistem: 

 1. S-ar fi putut înființa Masteratul Didactic și ar fi fost suficiente resurse pentru școlarizarea a 6.000 de profesori pe 

o perioadă de doi ani. În acest moment, România are o lipsă acută de profesori tineri care intră anual în sistem. Astfel, numărul 

profesorilor pensionari care au rămas la catedră s-a dublat: în acest moment avem peste 6.000 de profesori care au peste 65 de 

ani. În același timp, doar în ultimii doi ani peste 1000 de profesori titulari au demisionat din sistem. 

 2. S-ar fi putut asigura un pachet alimentar diversificat pentru toți elevii din învățământul primar până la sfârșitul 

anului. Abandonul școlar în România este de 18.1%, iar Guvernul recunoaște, prin nota de fundamentare a Ordonanței prin 

care se prelungește programul pilot de asigurare a unui suport alimentar pentru elevi, că rata abandonului școlar poate scădea și 

de 6 ori printr-un astfel de program. Astăzi, peste 30.000 de elevi părăsesc anual școala. Datele oficiale ale INS ne arata că 

49% dintre copiii din România se află în risc de sărăcie sau excluziune socială. 

 3. S-ar fi putut achita costul unui program de tipul ”Școală după Școală” pentru 500.000 de elevi aflați într-un grup 

de risc social până la sfârșitul acestui an. 

4. S-ar fi putut construi 125 de școli cu opt săli de clasă (prețul estimat de Guvern pentru construcția unei școli este 360.000 

euro).  

 Guvernul a ales să mute acești bani de la educație în Fondul de rezervă pentru a putea fi cheltuiți fără niciun control. 

Toate măsurile enumerate mai sus făceau parte și din Programul de guvernare ”garantat de Dragnea”. Praful s-a ales din 

programul de guvernare garantat de Liviu Dragnea! 

 PNL va vota împotriva acestei rectificări și va prezenta un buget alternativ pentru anul 2019 în care fiecare leu să 

ajungă să fie cheltuit acolo unde e cea mai mare nevoie și unde să poată fi resimțit la nivel de cetățean de rând. 

 

Deputat  

Raluca Turcan 

*** 

Marea Unire şi liberalii 

Stimați colegi, 

Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost şi rămâne cea mai sublimă pagină a istoriei româneşti. România întregită s-a 

realizat într-un context istoric deosebit prin trei momente succesive - adunări cu caracter reprezentativ - care au marcat unirea 

Basarabiei, a Bucovinei şi a Transilvaniei cu ţara-mamă. 

Actul istoric al Marii Uniri este legat inexorabil de personaliatea regelui Ferdinand, a reginei Maria şi a omului de stat 

Ionel Brătianu. Încheiată de facto la 1 Decembrie 1918 odată cu unirea Transilvaniei, recunoaşterea diplomatică şi 

internaţională a solicitat însă eforturi deosebite pe parcursul următorilor ani. Partidul Naţional Liberal, cea mai veche 

formaţiune politică din România, înfiinţat în 1875, a participat activ la conducerea destinelor ţării , organizând şi promovând  
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acţiuni pentru îndeplinirea idealulului naţional de formare a României Mari, a  conducerii ţării în momentele critice din primul 

război mondial, reorganizarea administrativă după Marea Unire şi supraveţuirea economică în timpul marii crize economice. 

Din 87 de guverne ale României, 30 au fost conduse de liberali, liberalismul devenind fundamentul ideologic pe care s-a 

construit România modernă. Cea mai  proeminentă personalitate liberală  din perioada primului război a fost Ion I.C. Brătianu 

(cunoscut şi ca Ionel Brătianu ), preşedinte al PNL între 1909 şi 1927,  care a jucat un rol de primă importanţă în Marea Unire 

şi în viaţa politică românească. 

A fost de cinci ori preşedinte al Consiliului de Miniştri – mai mult decăt oricine altcineva – de trei ori ministru de 

interne, de două ori ministrul Apărării Naţionale şi de două ori ministrul Afacerilor Externe. A fost preşedinte al Consiliului de 

miniştri în momentul intrării României în Primul Război Mondial, conducând ţara în momentele dificile ale retragerii în 

Moldova, din 16 ianuarie 1914 până în 9 februarie 1918 şi Ministru al Apărării Naţionale, între 4 ianuarie 1914 şi 14 august 

1916.  

Sub conducerea lui Ionel Brătianu s-au realizat momente istorice în evoluţia statului precum: reforma agrară în 1913, 

colaborarea şi sprijinirea patrioţilor români din Transilvania care au militat pentru unire şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare 

paşnică  a acțiunilor de la Alba Iulia. De asemenea, a desfăşurat o activitate diplomatică intensă pentru semnarea Tratatului de 

la Buftea şi acceptarea acestuia în cadrul tratativelor de la Trianon şi recunoaşerea Marii Uniri. A avut un rol determinant în  

adoptarea Constituţiei în 1923 şi realizarea reformei administrative  după Marea Unire.  

Un  important diplomat  al vremii, afirma, referindu-se la Ionel Brătianu, că acesta  „excela în a câştiga fără să-şi facă 

duşmani.” O calitate care ar trebui să se regăsească la toţi oamenii politici! 

 

Deputat 

Victor Paul Dobre 

 

*** 

 

Centenarul Marii Uniri – moment sublim al istoriei noastre naţionale 

Stimați colegi,  

La 1 Decembrie 2018 sărbătorim, cu bucurie, Cenetanarul Marii Uniri, eveniment politic sublim pentru istoria noastră 

naţională. Prin unirea Basarabiei (27 martie 1918), Bucovinei (28 noiembrie 1918) şi a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi 

Maramureşului (1 decembrie 1918) cu România, s-a desăvârşit unitatea noastră naţională. Credinţa, eroismul, efortul, năzuinţa, 

raţiunea românilor de-a lungul timpului o cinstim la 1 Decembrie. Este un moment în care fiecare dintre noi trebuie să aducă 

un omagiu profund celor care au făcut jertfa supremă pentru apărarea şi întregirea teritoriului naţional. Generaţiilor eroice 

dinaintea noastră le datorăm respectul nostru profund, pentru cugetul, curajul, onoarea şi dragostea de ţară. Privesc cu mândrie 

şi recunoştinţă spre trecut, dar şi cu încredere şi speranţă spre viitor pe care noi, ca naţiune, alegem să-l construim. Astăzi, 

poporul român are nevoie mai mult ca oricând să rămână unit. Istoria ne oferă cadrul necesar pentru a face apel la memorie, o 

memorie pe care trebuie s-o proiectăm pentru generaţiile care vor veni.  

România şi-a asumat, cu seriozitate şi fermitate, un viitor în marja spiritului şi valorilor comune alianţelor din care 

face parte. Contextele geopolitice şi geostrategice şi complexul de securitate în care se află România îndeamnă la cultivarea 

păcii şi unităţii. Am fost martorii unor evenimente nedorite care au testat rezilienţa structurilor din care facem parte. Fie că 

vorbim de NATO sau UE, ambele alianţe au pus în lumina reflectoarelor latura lor de procese evolutive, deopotrivă complexe 

şi dinamice. 

 Centenarul Marii Uniri este un moment de bucurie, dar şi de reflecţie şi conştientizare pentru că avem datoria sacră să 

ne depăşim înaintaşii. Încrederea reciprocă trebuie să constituie temelia unei viziuni coerente, în care fiecare dintre noi să aibă 

un rol bine determinat. „Aripile” identităţii naţionale ale României trebuie să rămână puternice în ciuda unor evenimente 

consumate sub asupicii incerte. 

1 Decembrie este prin excelenţă un îndemn la unitate, solidaritate, cumpătare şi mândrie naţională. Cred că naţiunea 

română are resurse umane şi materiale pentru a-şi îndeplini idealurile. Nimeni nu le poate lua românilor curajul, jertfa şi 

spiritul de sacrificiu, elemente adânc înrădăcinate în fiinţa naţională.  

Îmi doresc o Românie stabilă având în centrul ei cetăţeanul. Avem nevoie de profesionalism şi responsabilitate în ceea 

ce facem şi ne propunem să facem, de încredere şi devotament faţă de valorile noastre comune. Ţara noastră este un partener 

de încredere, respectat la nivelul instituţiilor din care face parte, prin modul cum şi-a îndeplinit atribuţiile. România nu are 

nevoie de egoism, şi, mai ales de egoism politic, nu are nevoie de lupte interne care să servească interese personale. 
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Mesajul pe care România trebuie să-l transmită lumii în 2018 este acela al Centenarului unei construcţii statale solide 

fundamentată în jurul a trei piloni: unitate, solidaritate, fermitate, care a trecut testul viabilităţii în timp, şi-a demonstrat 

rezilienţa prin probarea, în momente incerte, a identităţii, stabilităţii şi relevanţei internaţionale. România este un furnizor de 

securitate regională, oferind certitudini în domeniul securităţii sale şi ale aliaţilor. 

La Mulţi Ani români, La Mulţi Ani România! 

 Vă mulţumesc! 

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

*** 

 

Fondul Suveran de Investiții și Dezvoltare – un jaf la avuția României ! 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Actuala coaliție de guvernare PSD-ALDE a depus un proiect de lege pentru înființarea Fondului Suveran de Investiții 

și Dezvoltare, un demers fără succes, deoarece în iulie Curtea Constituțională a României a admis toate sesizările formulate de 

Opoziție și  de președintele Klaus Iohanis, cu privire la această lege. Însă în 15 noiemmbrie a.c. Guvernul Dăncilă a aprobat o 

Ordonanță de Urgență pentru înființarea acestui fond. De ce atâta grabă domnilor? Si unde este oare urgența? Ce se ascunde în 

spatele acestei decizii? 

Curios este faptul că multe companii de stat din  România au primit cu reticiență înființarea acestui fond, fiind ferm 

convinse că acessta nu va fi altceva decât un instrument în mâinile politicienilor aflați la putere. Mai ales că ați refuzat 

dezbaterea despre ce se va întâmpla cu miliardele de euro care vor fi gestionate de un grup de persoane numit politic. Nu 

trebuie să fii analist politic sau financiar, ca să îți dai seama că această Ordonanță este împotriva României. Încalcă Constituția 

și legislația de funcționare a societăților comerciale, o ordonanță care va prădui bani mulți în proiecte inutile, mai ales că există 

marele risc ca acest fond să fie controlat de politic. Dacă acest fond va fi înființat până la urmă, se mai justifică existența 

Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei? Sau mai faceți ceva reducere din numărul portofoliilor, și așa destul de 

numeroase și ineficiente. 

Sper din tot sufletul, ca acest Fond să nu fie lovitura dată de PSD economiei românești! Sper ca economia românească 

să își revină pe baze reale. Si fondul să nu devină o privatizare mascată! 

Stimați colegi, 

Acest fonduri nu trebuie sub nici o formă să fie subordonate politicului, ci ele trebuie să fie create pentru dezvoltarea 

economică a țării și să se subordoneze  regulilor pieței.Este votrba de un fond cu o capitalizare de circa 9 miliarde de lei. Sunt 

bani, nu glumă! 

Așa că vă întreb: cine garantează că banii nu vor dispărea? Cine va răspunde oare dacă acest fond faimos va fi un eșec 

pentru economia românească? 

 

Deputat  

Florin Stamatian 

 

*** 

 

Ziua internațională a drepturilor copilului – zi de reflecție pentru autoritățile din România! 

 

Domnule președinte, stimați colegi, 

În data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenția ONU cu privire la drepturilor copilului, această zi devenind 

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului din întreaga lume. 

Potrivit UNICEF, în fiecare an milioane de copii devin victimele unor violențe incalculabile, copii din fiecare țară, 

cultură și din orice pătură socială înfruntă forme variate de abuz, neglijență, exploatare și violență. Iar datoria noastră a tuturor 

este de a-i proteja și a le asigura o viață mai bună. 

În România mai mult de jumătate dintre copii (52,2%) trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială, media în statele 

membre ale Uniunii Europene fiind de 28%, lucru de care ar trebui să ne fie rușine. 
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Insuficiența resurselor alocate pentru educație, sănătate și protecție socială adâncește vulnerabilitatea copiilor din 

zonele defavorizate. De aceea consider că autoritățile au obligația de a aloca sume mai mari pentru aceștia și nu numai. Nu 

trebuie uitați nici copiii cu dizabilitati, față de care, de cele mai multe ori, instituțiile statului fac dovada că nu sunt pregătite 

pentru a integra un copil cu dizabilități. Acești copii merită o sansă la o viață normală, fără discriminare, pentru că ei sunt de 

cele mai multe ori priviti cu neîncredere, dați la o parte și neacceptați în școlile obișnuite. Nu în ultimul rând, aduc în discuție 

drama și traumele emoționale  precum și fragilizarea copiilor rămasi acasă în grija bunicilor sau a fraților mai mari, copii ai 

căror părinți sunt plecați la muncă  peste hotare, suferința acestora nefiind arătată în statisticile oficiale. 

Stimați colegi, 

Statul roman trebuie să identifice urgent soluții la mai multe probleme esențiale: necesitatea aplicării principiului 

interesului superior al copilului în orice decizie luată de autorități cu privire la copii, asigurarea accesului la educație și 

sănătate pentru toți copii, reducerea abandonului școlar, dar și atenuarea efectelor economice asupra vieții acestora. Nu trebuie 

să ne amintim de copiii săraci, de cei cu dizabilități, de cei din centrele de plasament sau de cei rămași acasă fără grija 

părintească doar în preajma sărbătorilor sau în campaniile electorale. 

 

Deputat  

Dr.Viorica Cherecheș 

 

*** 

 

Un Fond Suveran pentru (ne)liniştea noastră?! 

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,  

În prima jumătate a acestei luni, Guvernul a adoptat prin Ordonanţă de Urgenţă cadrul general pentru înființarea de 

fonduri suverane, urmând să impună și un proiect de hotărâre de Guvern de înființare propriu-zisă a Fondului Suveran de 

Dezvoltare și Investiții. 

Această inginerie normativă a Executivului este menită să eludeze controlul de constituţionalitate al înfiinţării acestui 

Fond, după ce, la începutul verii, Curtea Constituţională a admis sesizările formulate de către preşedintele Klaus Iohannis, 

precum şi de către parlamentarii opoziţiei pe marginea Legii privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, 

adoptată pe repede înainte de majoritatea parlamentară. Numai şi din aceste considerente, este clar că, prin înfiinţarea Fondului 

Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, PSD şi aliaţii săi pun la cale jaful secolului, cea mai mare lovitură care se poate da 

bugetului României, economiei naţionale şi separaţiei puterilor în stat. 

Practic, prin capitalizarea acestui fond cu un aport în numerar de circa 2 miliarde de euro şi prin preluarea 

participaţiilor statului la zeci dintre cele mai profitabile companii ale sale, statul va fi privat de dividendele la care ar fi avut 

dreptul şi prin care şi-ar fi putut finanţa deficitul, cum s-a întâmplat chiar anul trecut când 90% din aceste beneficii, plătite în 

avans, s-au constituit venituri la bugetul de stat. 

PSD şi ALDE au însă interesul ca divedendele acestor mari companii să nu mai revină statului român, ci exclusiv 

acestei entităţi „suverane”,  organizată ca societate pe acţiuni, care va ignora oportunităţile de finanţare a investiţiilor publice 

prin atragerea de fonduri europene, subordonându-le unei camarile politice, care o va administra netransparent şi impredictibil. 

Exemplele de bună practică invocate ca modele de succes pentru crearea acestei entităţi financiare nu au nimic în 

comun cu varianta sa „mioritică” izvorâtă din pixurile lui Dragnea şi Vâlcov. 

Fondul Polonez de Dezvoltare nu s-a împroprietărit cu acţiunile companiilor de stat, principalele sale surse de 

finanţare fiind bugetul public, fondurile UE şi instituţiile bancare, iar fonduri suverane similare pot funcţiona fără probleme în 

state ca Franţa, Italia, Israel sau Norvegia pentru că aceste ţări au excedente mari în contul curent al balanţei de plăţi şi variaţii 

ciclice ale intrărilor şi ieşirilor de capital. 

Sistemul dualist de administrare al Fondului Suveran autohton, printr-un Directorat format din şapte membri, sub 

supravegherea unui Consiliu format din nouă membri, aceştia urmând să fie numiţi şi controlaţi exclusiv politic, cu mandate de 

nouă ani, îl apropie mai degrabă de modelul Fondului omolog turc, în adminstrarea căruia se regăsesc bănci de stat şi mai 

multe societăţi de stat, Compania Naţională de Transport aerian, Compania Naţională de telefonie, Loteria Naţională fiind doar 

câteva dintre acestea. 
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Să nu fi aflat coaliţia PSD-ALDE că, la un an de la înfiinţare, Fondul omolog turc nu a generat nicio investiţie majoră, 

nu a atras niciun investitor important, existând suspiciuni că activitatea sa este sub controlul strict politic al lui Erdogan, aşa 

cum la noi se va întâmpla cu Dragnea? 

PNL va sesiza Avocatul Poporului, singura instituţie care mai poate să conteste la Curtea Constituţională recenta OUG 

care favorizează înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, în speranţa că domnul Victor Ciorbea, care are 

pregătirea juridică necesară, s-a remarcat ca procuror, s-a consacrat ca lider de confederaţie sindicală şi apoi, o vreme, ca prim 

ministru, va înţelege că stă în puterile sale să demonteze cea mai mare escrocherie instrumentată politic în România. 

Pentru că, nu-i aşa?, favorizarea - fie şi prin pasivitate sau neimplicare - a autorilor unei infracţiuni e la fel de 

blamabilă precum săvârşirea acesteia... 

Vă mulţumesc!        Deputat 

Găvrilă Ghilea 

*** 

 

Remaniere marca PSD - incompetența ridicată la rang de virtute! 

 

 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

 Știu că domnului Liviu Dragnea îi sunt foarte dragi cifrele și statisticile, pe care adesea le desenează la ceas de seară 

pe la diverse televiziuni prietene, încercând să-i mai păcălească odată pe cei care își irosesc timpul urmărindu-i demonstrațiile. 

Din acest motiv, vă rog să-mi permiteți să prezint numai câteva date sugestive cu privire la brambureala guvernării PSD-

ALDE: 2 ani, 3 guverne, 70 de miniștri, peste 140 de secretari de stat, peste 60 de subsecretari de stat, o Românie îndatorată cu 

mai mult de 60 miliarde de lei și 0 realizări. Dacă aceste cifre nu v-au convins, atunci vă mai spun că, în aproape 2 ani, s-au 

perindat prin Guvern 6 miniștri la economie, 5 miniștri la educație, 5 miniștri la cercetare, 4 miniștri la transporturi, 4 miniștri 

la apărare, 4 miniștri la cultură, 4 la mediul de afaceri, 4 la comunicații și tot 4 la fonduri europene. 

 În acest context de profundă instabilitate guvernamentală, generat exclusiv de luptele  domnului Dragnea cu așa-

numiții ”puciști din PSD”, s-a ajuns ca durata medie a mandatului de ministru să fie de 4 luni! Într-o asemenea situație, mai are 

rost oare să ne mai întrebăm de ce, în cei aproape 2 ani de când coaliția PSD-ALDE deține toată puterea și controlează toate 

instituțiile statului, nu s-a construit niciun kilometru de autostradă? Să ne mai mirăm că toate cele 8 spitale regionale, despre 

care s-a vorbit atâta în campania electorală, au rămas tot în faza de promisiune? Să mai sperăm că cele peste 4000 de școli cu 

toalete în afara clădirilor și fără autorizații sanitare de funcționare și avize ISU vor primi în viitorul apropiat bani pentru 

modernizare? Să ne mai întrebăm de ce trenurile au avut întârzieri chiar și de 3 ore? Răspunsul este cât se poate de clar: aceste 

întrebări vor rămâne la fel de actuale atâta timp cât guvernarea toxică PSD-ALDE va conduce destinele României. 

 Stimați colegi, 

 Ceea ce liderii PSD și ALDE au făcut săptămâna trecută nu seamănă deloc cu o remaniere guvernamentală, ci mai 

degrabă cu o reglare de conturi între clanurile rivale din interiorul principalului partid de guvernământ. Miniștrii incompetenți, 

împotriva cărora parlamentarii PNL au inițiat în ultimii 2 ani mai multe moțiuni în Camera Deputaților și Senat, au fost apărați 

cu îndârjire la momentele respective de către colegii lor din majoritatea PSD-ALDE, pentru ca ulterior domnul Dragnea să 

afirme despre ei că nu sunt buni de nimic și să-i remanieze de urgență. Mai mult decât atât, ori de câte ori un ministru 

incompetent a fost demis, liderul PSD l-a înlocuit cu altul și mai incompetent, dorind parcă să demonstreze că își propune să îi 

promoveze în astfel de funcții de mare responsabilitate doar pe cei mai nepregătiți oameni pe care îi are în partid. Nu mai 

surprinde pe nimeni faptul că Liviu Dragnea continuă să păstreze în funcții tocmai miniștrii cu cele mai slabe performanțe, 

care au făcut mult rău țării în ultimii 2 ani: Petre Daea, groparul zootehniei românești, Carmen-Daniela Dan, autorul moral al 

violențelor comise în Piața Victoriei în luna august, invizibilul Teodor-Viorel Meleșcanu, organizatorul excursiilor doamnei 

Prim-Ministru în statele din Orient, Tudorel Toader, perseverentul protector al infractorilor din România. 

 Dacă domnul Dragnea chiar dorea să schimbe ceva în bine, atunci trebuia să înceapă remanierea chiar cu doamna 

Viorica-Vasilica Dăncilă, care va rămâne în istoria românilor ca cea mai incompetentă persoană care a ocupat funcția de 

premier! Din păcate, operația de cosmetizare a Guvernului care a fost realizată săptămâna trecută nu a făcut decât să arate și 

mai clar lipsa totală de soluții de care dă dovadă coaliția PSD-ALDE. 

 Vă mulțumesc!       

Deputat 

Dănuț Bica 

*** 
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“A TRĂI  PENTRU  A POVESTI  DESPRE 

Anul Centenarului 1918 – de la Unirea Dobrogei la Marea Unire a tuturor românilor! ” 

 

Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne cea mai sublimă pagină a istoriei românești, iar consemnarea ei a condus la 

contemplarea măreţiei sale, mai ales că desăvârșirea Unităţii Naţionale nu este opera nici a unui om politic, nici a unui partid 

sau guvern, ci este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată din străfundurile conștiinţei unităţii neamului. 

La un moment în care în România patriotismul este atât de puţin important, iar în Europa se pune accent tot mai mult 

pe inutilitatea cadrului naţional, aniversarea Centenarului Zilei Naţionale capătă un rol fundamental în afirmarea identităţii și 

tradiţiilor naţionale. 

Efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu uita că sunt români și credința acelora care au înfăptuit 

Unirea, că toată suflarea românească trebuie să trăiască împreună într-un singur stat, ROMÂNIA, au ambalat corespunzător 

năzuința de a înregimenta actul de Unire, conform dorințelor avute de-a lungul secolelor, indiferent de vicisitudinile istoriei. 

Nu trebuie să omitem nici tenacitatea elitelor românești ce au format lideri care au întreprins toate cele necesare ca actul de 

Unire să devină realitate, cum nu trebuie să îndrăznim a omite  eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, 

Marea Unire, nu ar fi fost posibil..      

Ambiția românilor de a rămâne uniți în ,,cuget și simțiri” la 100 de ani de la Marea Unire, precum și rațiunea de a 

căuta cu perseveranță și în permanență cele mai bune împrejurări pentru concretizarea aspirațiilor legitime și valorificarea 

acestor ocazii, ne oferă prilejul de a discuta, polemiza și dezbate cu privire la rolul maselor și al personalităţilor în anul plin de 

istorie 1918.  

Noi cei din zona Dobrogeană care anul acesta am sărbătorit 140 de ani de la Unirea cu Patria Mamă aducem omagiul 

nostru eroilor neamului care și-au dat viața pentru nația română și care prin jertfa lor au făcut posibilă Marea Unire. 

Cu toate acestea, în pofida importanței ce se cuvine zilei Naționale de 1 Decembrie precum și a Centenarului aferent 

acestei mari sărbători trebuie să știm și să nu uităm, pentru a putea să o luăm de la început, că România nu este întreagă fără 

Basarabia și fără nordul Bucovinei! 

La mulți ani  România, la mulți ani, românilor de pretutindeni! 

 

Deputat 

Vasile Gudu 

*** 

Circ fără pâine. Din cauza scandalurilor, PSD a uitat de Centenar! 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

Sâmbătă este ziua națională a României, ziua fiecărui suflet de român. Este cea mai importantă zi de 1 decembrie din 

ultimul veac și cea mai frumoasă zi pentru românii de pretudindeni, din țară sau din afara granițelor ei. Este momentul în care 

toată țara ar fi trebuit să fiarbă de manifestări dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea fraților români, de pe cele două părți 

ale Carpaților, într-o singură țară – România Mare. Este momentul care ar fi trebuit să găsească provinciile istorice legate între 

ele prin autostrăzi, căi ferate și drumuri moderne. Este momentul în care ardeleanul, cu olteanul, bănățeanul, dobrogeanul sau 

moldoveanul să aibă același standard de viață, iar discrepanțele de dezvoltare între zonele istorice ale țării să fie înlăturate. 

Centenarul ar fi trebuit să ne găsească cu școli moderne în fiecare sat și comună din țară, cu spitale noi, drumuri fără gropi și 

noroi, cu dispensare moderne și cu toți românii acasă la ei, prosperi și încrezători în soarta neamului românesc. 

Stimați colegi. Dacă mi-ar fi spus cineva cu doi ani în  urmă că PSD și ALDE vor trata cu asemenea dezinteres și 

dispreț cea mai importantă zi pentru neamul românesc, nu l-aș fi crezut. Nu aș fi putut să cred că un an așa de important va fi 

marcat doar de circ politic, scandaluri, remanieri și atacuri la statul de drept. Nu aș fi putut să cred că PSD și ALDE nu vor fi 

în stare să termine nici măcar proiecte de infrastructură începute de alții, acum vreo 6-7 ani. Nu aș fi putut să concep că, un 

Guvern Dragnea care deține aproape toată puterea din România, nu a fost în stare să demareze niciun proiect major pentru țară. 

Și ce dacă ar fi scris pe vreo autostradă sau cale ferată ”construit de Liviu Dragnea”! Nu ne-ar fi păsat dacă, în urma sa, 

Dragnea ar fi lăsat ceva pentru generațiile următoare. Din păcate, ceea ce poate să ofere PSD și ALDE poporului român este 

doar circul politic de proastă calitate, fără să aducă vreo rază de speranță în viața tinerilor care pleacă unul după unul în 

străinătate.  
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Stimați colegi. În anul Centenar am fi avut nevoie de înțelegere, de iubire și de consens politic național pe cele mai 

importante probleme din viața românilor. Din păcate, aceste lucruri nu s-au întâmplat, pentru că PSD nu a făcut decât să 

samene vrajbă între românii din țară și să-i uite cu totul pe cei siliți să plece la muncă în străinătate.  

Fac un apel la dumneavoastră, la parlamentarii din toate partidele politice, ca în luna decembrie, ultima din anul 

Centenar, să dăm dovadă că strămoșii noști nu s-au chinuit de pomană pentru națiunea română. Putem să recuperăm multe 

dintre cele nefăcute de Guvern, doar pentru că acesta s-a preocupat numai de legarea mâinilor la spate pentru justiție.  

Vă mulţumesc,              

Deputat 

Corneliu Olar 

*** 

 

Împlinirea visului de aur! Unirea Bucovinei cu țara mamă! 

 

Domnule președinte, stimaţi colegi, 

Vă rog să-mi permiteți să citesc numai câteva rânduri din ziarul ”Glasul Bucovinei”, din data de 29 noiembrie 1918, 

ziar care-și asuma public statutul de ”organ de propagandă pentru unirea politică a Românilor de pretutindeni” care se edita 

la acea vreme la Cernăuți, sub conducerea lui Sextil Pușcariu. 

Iată care era bucuria românilor din Bucovina în ziua întoarcerii acestui pământ românesc la patria mamă:  ”Cea mai 

mare sărbătoare a Bucovinei! Visul nostru de aur s-a împlinit! Părinții noștri cari au murit de dorul acestui vis, de azi înainte 

vor găsi odihna în pământul liber și desrobit. O veche fărădelege, săvârșită față de țară și de poporul ei băstinaș, s-a reparat și 

firul istoric ce fusese întrerupt cu silnicie înainte de un veac și jumătate, s-a reluat astăzi și se va putea continua în ticnă spre 

binele și propășirea tuturora. Cu smerenie ne plecăm capetele înaintea Dumnezeului părinților noștri care ne-a învrednicit de a 

trăi aceste clipe înălțătoare și făgăduim că ne vom strădui a ne arăta vrednici de dânsele. Trăiască Bucovina desrobită și 

reintrată în granițele României Mari!” 

Stimați colegi. Orice suflet de român care citește aceste rânduri, după 100 de ani de la măreața faptă realizată de 

bucovineni, nu poate să nu simtă cum îi fierbe sângele de român prin vene. Nu trebuie să uităm niciodată, nici noi și nici 

urmașii urmașilor noștri, că cei care s-au luptat pentru întregirea neamului românesc nu au economisit niciun efort pentru ca 

noi, astăzi, să putem să ne bucurăm, fără să ne temem, de o Românie liberă și independentă. Din păcate, istoria nedreaptă a 

făcut ca o parte din Bucovina să fie despărțită de la sânul mamei România, în timpul celui de-al doilea Război Mondial și peste 

400 de mii de bucovineni să trăiască și să simtă în continuare românește. Tot din păcate, în peste 28 de ani care s-au scurs de la 

căderea comunismului, guvernele din România nu au știut să lege mai trainic legăturile cu românii rămași în afara frontierelor. 

Stimați colegi. 28 noiembrie este ziua visului de aur pentru Bucovina, iar 1 decembrie este ziua visului de aur pentru 

toată suflarea românească, este visul de aur care vine de secole pentru tot neamul românesc. România Mare nu ar fi fost 

posibilă fără curajul guvernelor liberale conduse de Brătieni și fără iubirea de țară a regilor din dinastia de Hohenzollern 

Sigmaringen. România Mare nu ar fi fost posibilă fără contribuția crucială a lui Iancu Flondor la unirea Bucovinei cu 

România. Marele istoric Nicolae Iorga spunea despre Iancu Flondor: ”cu adâncă recunoștință, mulțumim omului întreg și 

neînfricoșatului român”. România Mare nu ar fi fost posibilă fără jertfa miilor de soldați care și-au dat viața în Războiul pentru 

independență sau în cele două Războaie mondiale. Lor le datorăm România noastră de azi și lor trebuie să le cinstim memoria 

ori de câte ori avem posibilitatea, nu numai de ziua națională a tuturor românilor. 

Să cinstim cu se cuvine această săptămână de aur, poate cea mai importantă și plină de încărcătură din istoria post-

decembristă! Să ne învățăm copiii, nepoții și strănepoții că România de astăzi, membră a NATO și a Uniunii Europene nu este 

rezultatul eforturilor celor de astăzi și de ieri, ci este visul de aur al tuturor urmașilor lui Decebal și Traian. 

La mulți ani țara mea sfântă! La mulți ani România! 

Vă mulțumesc,  

Deputat 

Ioan Balan 

*** 
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La mulți ani români! La mulți ani, draga mea Românie! 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

 Simt o puternică emoție în suflet și în voce ori de câte ori vorbesc despre țara mea, despre România mea, despre 

România a peste 23 de milioane de români, de acasă sau din afara frontierelor țării mamă. Peste numai câteva zile se împlinesc 

100 de ani de la împlinirea celui mai important vis al neamului românesc – înfăptuirea României Mari – prin dărâmarea tuturor 

frontierelor vremelnice puse între frați români de pe cele două părți ale Munților Carpați. 

 Stimați colegi. Copiii și nepoții noștri trebuie să afle și să nu uite niciodată că unirea tuturor românilor într-o singură 

țară românească este idealul de veacuri al neamului românesc. Este ”pohta ce-a pohtit” Mihai Viteazu, bravul nostru oltean, 

care și-a dat viața pentru a vedea, chiar și pentru o scurtă perioadă de vreme Ardealul, Moldova și Țara Românească unite într-

o singură țară românească. Cu toții nu trebuie să uităm că România Mare este rezultatul unui drum lung, care a început cu 

Alexandru Ioan Cuza, a continuat cu perseverența Brătienilor de a ne obține independența statului român și cu îndrăzneala 

acelorași liberali de a aduce pe tronul țării un prinț străin, în persoana lui Carol I. Nu trebuie să uităm niciodată că bravii 

soldați români, care au scris cu sânge în Primul Război Mondial ”pe-aici nu se trece!” și au deschis șansa Regelui Ferdinand 

Întregitorul să înfăptuiască Marea Unire de la 1918. 

 Stimați colegi. Din păcate, evenimentele tragice din Al Doilea Război Mondial, au rupt de la sânul mamei România 

teritorii românești importante, motiv pentru care, astăzi, sute de mii de suflete de români trăiesc și simt românește în afara țării 

noastre! Bucovina de Nord, Basarabia, Voivodina sau Dobrogea de Sud plâng în continuare de dorul patriei mamă, România. 

Pe lângă românii de care istoria ne-a separat în mod nedrept, alte milioane de români trăiesc și muncesc astăzi departe de casa 

lor părintească, deoarece tranziția țării noastre la o economie performantă și către o democrație funcțională a fost un proces 

greoi și nu foarte convingător. 

  Stimați colegi. Sărbătoarea Marii Uniri trebuie să aducă bucuria în sufletele tuturor românilor, de pretutindeni, de 

acasă sau din afara frontierelor țării. Politicienii, cu toții, ar trebui să plece capul rușinați uitându-se la măreția faptelor făcute 

de Brătieni sau de bravii regi Carol I, Ferdinand Întregitorul și Mihai I. Politicienii, fără excepție, să facă tot ce le stă în putere 

să-i strângă din nou, acasă, în România, pe toți românii. Este atât de simplu! Construind o economie performantă, care să 

genereze locuri de muncă bine plătite, cu o țară în care drepturile și libertățile cetățeanului sunt garantate real, nu declarativ, cu 

o clasă politică onestă, pusă în slujba țării și a cetățenilor cred că putem să ne aducem copiii acasă! Nu aș vrea să închei 

înaintea de a vă amintit câteva dintre versurile poetului nostru național, spunându-vă că și eu împărtășesc aceleași dorințe 

pentru viitorul țării mele: ”Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Ţara mea de glorii, ţara mea de dor? ... Fiii tăi trăiască numai în 

frăţie ... La trecutu-ţi mare, mare viitor!” 

Vă mulţumesc,          Deputat 

Nicolae Giugea 

 

*** 

 

Guvernele Dragnea ne-au îndatorat pentru tot restul vieţii! 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

 Creşterea economică cu care se laudă nepricepuţii miniştri ai domnului Dragnea, nu a adus, însă, venituri pe măsură la 

bugetul de stat. Chiar dacă au ştiut şi au constatat acest lucru, cele 3 guverne şi cei peste 70 de miniştri care s-au perindat prin 

guvern în numai 2 ani, au reuşit contra-performanţa de a îndatora România şi pe români cu zeci de miliarde de lei. Cei din PSD 

şi ALDE mizează pe faptul că poporul nu ar înţelege chestiuni foarte complexe cum ar fi datoria publică şi costurile asociate 

împrumuturilor. Greşesc fundamental. Orice român ştie că atunci când are o leafă sau o pensie de 1000 de lei şi cheltuieşte 

1200 de lei, atunci 200 de lei trebuie să îi împrumute de undeva. Când se împrumută, cel care-i oferă banii îi solicită dobânzi, 

care îi golesc şi mai mult buzunare. Între cetăţean şi guvern nu este absolut nicio diferenţă. Şi statul, atunci când cheltuieşte 

mai mult decât produce, trebuie să se împrumute de undeva.  

 Stimaţi colegi. PSD-ALDE a ratat o sumedenie de oportunităţi uriaşe, având în vedere că, după anul 2012, atunci când 

PSD a revenit la guvernare, economia fusese scoasă din criză, aveam creştere economică şi fondurile europene stăteau la uşa 

României, numai ca să fie luat şi utilizate!  
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PSD-ALDE şi-a bătut joc de creşterea economică şi a reuşit, în peste 6 ani şi jumătate, să nu construiască nimic din 

banii împrumutaţi şi nici din fondurile europene gratuite! Niciun proiect major de investiţii nu a fost demarat şi nici măcar 

autostrăzile demarate de Emil Boc în anul 2011, nu au fost încă finalizate! 

Din anul 2012 şi până în luna august a anului 2018, Guvernul i-a îndatorat pe români cu peste 120 de miliarde de lei! 

Adică, fiecare român a fost îndatorat cu peste 6.000 de lei. Şi, de parcă nu ar fi îndeajuns, românii trebuie să ştie că cine 

împrumută statul român nu o face pe gratis! Aşadar, numai în ultimii 6 ani, Guvernul a plătit din buzunarele românilor peste 

70 de miliarde de lei în contul dobânzilor pentru datoriile acumulate! Da. 70 de miliarde noi, în numai 6 ani, s-au dus pe apa 

sâmbetei!  

Oare ce am fi putut noi construi cu 70 de miliarde de lei care s-au dus pe dobânzi? Este simplu. La un cost mediu de 20 

de milioane de lei pentru 1 Km de autostradă, s-ar fi construit 3500 de Km de autostradă! La un cost mediu de 4 milioane de 

lei pentru construirea sau modernizarea unei şcoli, am fi putut să reconstruim 17.500 de şcoli şi grădiniţe. Cu aceeaşi bani 

pierduţi pe plata dobânzilor am fi putut să construim, la un cost mediu de 900 de milioane de lei, peste 70 de spitale de mare 

capacitate şi ne-ar fi rămas o groază de bani ca să le dotăm cu aparatură modernă, de ultimă generaţie! 

 Stimaţi colegi. Incompetenţii lui Dragnea ne împrumută până la adânci bătrâneţi, deşi în sertarele Uniunii Europene 

stau în continuare necheltuiţi peste 140 de miliarde de lei, adică peste 30 de miliarde de euro! Ştiu. Ne-a lămurit Mihai Tudose 

de ce PSD nu aduce banii europeni, pentru că acei bani nu se fură. În această logică păguboasă, înţelegem de ce PSD-ALDE 

apelează la împrumuturi uriaşe, cu dobânzi uriaşe, pentru că banii din bugetul naţional pot fi drenaţi şi gestionaţi, în mod 

discreţionar, direct din biroul lui Liviu Dragnea, către baronimea locală a PSD. 

 Vă mulţumesc,  

Deputat 

Claudiu Răcuci 

 

*** 

 

Pacientul român, condamnat la criza veșnică din spitale 

Stimați colegi, 

Suntem în cea mai importantă săptămână a acestui an, în săptămâna în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, 

moment care ar trebui să fie unul de unitate și de mândrie națională. Dincolo de discursuri și evenimente solemne, vă invit, 

însă, să analizăm realitățile momentului. Unele dintre ele rămân motive de reală îngrijorare, pentru orice om responsabil, 

indiferent de culoarea politică.  Mărturisesc că, personal, ca mamă, ca medic, ca parlamentar al statului român, nu pot să mă 

simt mândră că trăiesc într-o țară care își ignoră populația, unde criza din spitale este perpetuă, iar sănătatea publică rămâne 

condamnată la statutul de cenușăreasă!  

Nu cred că oricine dintre dumneavoastră, stimați colegi, poate fi mândru că România ocupă, pentru al doilea an 

consecutiv, ultimul loc în Indexul European al Consumatorului de Sănătate, cu un sistem medical mai slab decât Bulgaria sau 

Albania. Romania se afla pe locul 34 din 34 de țări europene al căror sistem medical a fost analizat. Ocupăm ultimul loc la 

majoritatea indicatorilor luați in calcul la realizarea clasamentului: drepturile și informarea pacienților, accesibilitatea  

sistemului sanitar, timpii de așteptare pentru consultații și tratament, rezultatele tratamentelor, gama de servicii oferite și 

extinderea lor, prevenția și farmaceuticele.  

 Personal, am tras mai multe semnale de alarmă privind situația și modul în care aceasta îi afectează pe pacienți. Am 

atenționat că doar creșterea salariilor medicilor nu este suficientă, dacă sistemul sanitar nu beneficiază de finanțarea 

corespunzătoare, dacă nu vom avea programe naționale de prevenție care să se poată derula constant, și nu în salturi, doar 

atunci când ministerul doamnei Pintea se gândește să aloce niște fonduri. Când 80% din cheltuielile sistemului public de 

sănătate reprezintă salariile personalului, nu trebuie să ai studii de economie să înțelegi că lucrurile nu au cum să fie normale și 

nici nu trebuie să mire pe nimeni de ce suntem pe ultimul loc al clasamentelor europene. 

Stimați colegi, 

Reprezint în Parlament un județ unde criza din spitale a atins dimensiuni pe care nu le mai credeam posibile. În 

spitalul județean Brăila, cea mai mare unitate spitaliceasca a acestui județ, pacienții au fost puși, nu de puține ori, în situația de 

a-și cumpăra medicamentele necesare tratamentului. Au lipsit medicamente vitale, precum anticoagulantele, antibioticele, 

hemisuccinatul de hidrocortizon.  Chiar dacă, pe moment situația s-a remediat, „minunea” nu va ține mult, având în vedere  

faptul că, deja a devenit o regulă aprovizionarea cu sincope din acest spital. Probabil cum mulți dintre dumneavoastră știți, 

https://healthpowerhouse.com/wp-content/uploads/2018/01/EHCI-2017-report.pdf
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finanțarea spitalelor prin intermediul consiliilor județene duce la o politizare excesivă a managementului sanitar și la situații 

care par de-a dreptul grotești. Președintele social-democrat al Consiliului Județean Brăila, domnul Francisk Chiriac, care a 

deținut pasager o funcție de conducere chiar în Ministerul Sănătății și se presupune că ar trebui să cunoască problemele 

sistemului, alege să îi certe public pe șefii de secție, pentru criza din spitale. Nu pe managerii care gestionează prost fondurile, 

dacă acestea au fost cumva alocate. Nu, pentru că managerii sunt niște personaje numite politic, iar medicul și numai el s-ar 

face vinovat de lipsurile de tot felul.  

Care este astăzi statutul personalului medical în majoritatea spitalelor din provincie? În loc de consultații, medicii și 

asistentele dau explicații. Le explică pacienților de ce trebuie să-și aducă de acasă medicamente, mâncare și pijamale. Iar cei 

care ar trebui, de fapt, să dea explicații pentru jalea din spitale au  neobrăzarea să arunce pe umerii medicilor toată vina crizelor 

care se țin lanț. 

Stimați colegi, 

În aceste condiții, la Brăila și oriunde în România, calitatea în sănătate rămâne o poveste. O poveste pe care doamna 

ministru Sorina Pintea și colegii domniei sale de guvernare o spun pe la emisiunile de televiziune. În realitate, în sistemul 

sanitar românesc, acum, în 2018, în An Centenar, cuvântul de ordine este: CRIZĂ! Criză, subfinanțare și dispreț față de 

români! 

Deputat 

Antoneta Ioniță 

 

*** 

 

 

Centenarul românilor umbrit de inepțiile nebunilor! 
Stimați colegi,  

 În intervenția mea de astăzi, deși suntem la câteva ore de ședința solemnă consacrată celebrării Centenarului Marii 

Uniri, deși astăzi cu toții ar fi trebuit să avem inimile pline de bucurie și recunoștință pentru cei care au reușit să făurescă 

unirea Bucovinei cu Patria Mamă, România, iată că toate aceste evenimente deosebit de importante pentru români sunt umbrite 

de un șir de declarații total iresponsabile, antidemocratice, antieuropene și care întinează sacrificiul înaintașilor noștri care și-

au dorit o națiune liberă, egală oricărei națiuni europene.  

 „Permisul de muncă să fie același ca și timp în toate statele. Nu mai ai voie, după primul permis, să-ți reînnoiești 

dreptul de muncă, ca să fii obligat să migrezi în Europa. Așa, dacă ajunge în Germania și tot primește drept de muncă, deci 

nu o să se întoarcă în veci în Croația, România, de unde a plecat. Maximum cinci ani și, la revedere, să te duci în altă țară să 

îți cauți loc de muncă”, acesta este un extras din declarația făcută cu bună știiță de cel care se visează eminența cenușie a 

României, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici! 

În timp ce oficialii europeni, alături de colegii săi români se luptă, în cadrul unor negocieri crunte, pentru drepturile 

românilor de rezidență și muncă în Marea Britanie post Brexit, în timp ce România are peste 5 milioane de cetățeni plecați la 

muncă în Uniunea Europeană, inconștientul Teodorovici aruncă o bombă socială pe piață! 

Pot doar să leg această măsură de alte câteva măsuri similare, vehiculate și aruncate în piata publică spre a fi testate și 

să mă gândesc serios că nebunia lui Codrin Ștefănescu și a multor fanatici socialiști de a pune în mișcare un curent Ro-Exit nu 

mai e așa utopie, ci iată visul nebunilor capătă sens prin inepțiile lui Teodorovici! 

Pe scurt gândirea PSD-istă este cam așa:  

 Nu accesăm fondurile europene că dacă nu se pot fura, nu ne interesează.  

 Nu modernizăm școli, spitale, drumuri și căi ferate pentru că oamenii educați fie vor  

părăsi scârbiți țara, fie nu vor vota în veci PSD 

 Nu renunțăm la legile justiției, deci oricum Europa ne va pune restricții și sancțiuni 

 Cineva trebuie totuși să muncească pentru bunăstarea baronilor, amantelor și pilelor din  

administrație, deci ar fi bine să ținem românii captivi în propria țară! 

Celor care au nerușinarea să testeze teorii rusofile și antieuropene în România le transmit că Brexitul, conform 

informațiilor Centrului de Reformă Europeană, a costat deja 30 de miliarde de euro statul britanic și în fiecare săptămână 

Trezoreria britanică pierde peste 400 milioane de euro! 

Dincolo de acest aspect, atât domnul Teodorovici, cât și cei care invocă un naționalism de fațadă, dar au vile prin 

Madagascar, Brazilia, Monaco, le reamintesc faptul că 5 milioane de români, diaspora românească, finanțează statul român cu 
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peste 44 de miliarde de euro, bani munciți în țările Uniunii Europene și introduși în circuitul românesc grație unei legături 

permanente între cei plecați și cei de acasă. Majoritatea românilor au plecat la muncă în străinătate de nevoie, nicidecum de 

plăcere și trebuie precizat că mare parte din ei reprezintă stâlpul familiei lăsate în țară, singura sursă de venit și dezvoltare 

pentru alți 2-3 membri!  

 Românii au suferit destul: îngrădiți de turci, îngrădiți de ruși, îngrădiți de comuniști jumătate de veac, încât mulți nici 

nu au mai simțit gustul libertății. Legarea de glie nu este o soluție, deși îi pot înțelege disperarea domnului Teodorovici! El știe 

extrem de bine ce dezastru economic și haos a creat PSD în ultimii 2 ani. El știe că schimbările de guverne, rotirea a zeci de 

miniștri, care mai de care mai incompetent, modificările legislației fiscale, acapararea justiției, rățoirea permanentă la 

partenerii europeni sunt acțiuni ce produc efecte dezastruoase în economie!  

Din cauza acestor iresponsabili populiși suntem ocoliți de investitori, iar puțina avuție o alocăm pe pomeni electorale 

și ajutoare sociale! Suntem țara cu cel mai scăzut nivel al investițiilor! 

Stimați colegi parlamentari PSD-ALDE, vă cer să vă delimitați de declarațiile domnului Teodorovici și să îi retrageți 

sprijinul politic pentru a ocupa această înaltă demnitate de ministru! 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,   

Deputat 

Costel Alexe 

 

***  

 

Controversata lege a manualului 

Stimați colegi, 

            Toamna trecută, ministrul de atunci al Educației, Liviu Pop, dădea o ordonanță de urgență, prin care introducea 

manualul unic. În urma sesizării depuse de PNL la CCR, legea a fost declarată neconstituțională, retrimisă la Parlament şi 

urmează să fie votată respingerea ei. Domnul Pop nu se lasă, şi depune luna trecută o nouă lege, copy paste după prima, după 

ce, în urmă cu un an, a dat o ordonanţă de urgenţă prin care a trecut Editura Didactică şi Pedagogică în subordinea Ministerului 

Educaţiei, oferindu-i exclusiv acesteia sarcina de a edita manuale şcolare unice. Deşi specialiştii în Educaţie i-au contestat 

vehement decizia, afirmând că elevii au nevoie de diversitate, deşi se încalcă principiul pieţei libere, şi deşi ambele legi au fost 

declarate neconstituționale, Liviu Pop nu a dat înapoi şi îşi urmează planurile de pe vremea când era ministru. 

Pe de altă parte, la 20 noiembrie, noul ministru al Educației, doamna Ecaterina Andronescu, declara următoarele pe 

această temă: “Manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericită. Faptul că manualele au arătat aşa ar trebui să ne pună pe 

gânduri. Prin competiţie ar creşte şi calitatea manualelor”. 

Pare a fi un moment de luciditate al noului ministru dar poate el să ne dea speranțe că această Lege a Manualului cu 

consecințe dezastruoase pentru educația din România va fi dată uitării? Va lua doamna ministru atitudine în privința acestei noi 

legi care este deja pe circuit parlamentar? Acum ministrul Andronescu trebuie să dovedească dacă a acceptat acest post pentru 

a face ceea ce e corect şi necesar pentru învățământul românesc sau doar pentru a-şi trece în CV un nou mandat de ministru. 

Din păcate, debutul acestui mandat de ministru este unul mai mult decât dezamăgitor, doamna Andronescu acceptând 

reducerea bugetului Ministerului Educației cu 200 de milioane de lei, şi al Cercetării cu 228 de milioane de lei. Situația 

dezastruoasă a educației din țara noastră o cunoaștem cu toții, deși reprezentanții guvernului se prefac că miile de școli fără 

autorizații sanitare și de incendiu, rezultatele foarte slabe la evaluarea națională și bacalaureat, salariile puțin motivante ale 

cadrelor preuniversitare debutante, dotările nesatisfăcătoare ale unităților de învățământ din mediul rural, rata extrem de 

ridicată a abandonului școlar, nu reprezintă o urgență. A tăia această sumă de bani de la educație înseamnă a accentua situația 

deja critică în care se află acest domeniu.  

Rămâne acum de văzut dacă doamna Andronescu va fi consecventă cu propria sa declarație și va respinge această 

nouă Lege a Manualului. Am văzut deja efectele acestei legi în manualele pline de greșeli și conținut mediocru, mulți profesori 

declarandu-le inutilizabile. Vom vedea și dacă ministrul Andronescu va reuşi să negocieze un buget ceva mai consistent pentru 

ministerul pe care-l conduce. A avea un nou ministru de tip marionetă la educație, ar putea condamna definitiv învățământul 

din România. Avem mai mult decât oricând nevoie de un ministru care să apere în primul rând interesele elevilor, părinților și 

profesorilor, interese până acum ignorate de către guvernanți. Cerem prea mult? 

 

Deputat 

Florica Cherecheș 
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*** 

 

 

Guvernul PSD creează un haos total în economia românească 

  

Domnule președinte,  

Doamnelor și domnilor deputați, 

Guvernul PSD condus de Dragnea și Vâlcov a transformat România într-un fel de laborator clandestin, în care doi 

impostori fac o serie de experimente ilegale asupra unui cobai tot mai slăbit, reprezentat de mediul de afaceri. Astfel s-ar putea 

reda plastic situația dezastruoasă a economiei românești și haosul generalizat în care mediul de afaceri a fost aruncat de 

măsurile aberante impuse de PSD. Ultima trăznaie a acestui guvern de strânsură este mult trâmbițata creștere a salariului 

minim, care tocmai s-a amânat. O măsură așteptată de salariați, dar total aiurea impusă patronilor, fără niciun fel de consultare 

reală, fără niciun fel de sprijin în economia reală. Creșterea nu a fost însă generată de grija PSD-ului față de clasa muncitoare, 

ci doar de nevoia acestuia de a ajusta niște calcule pe la Bruxelles, pentru că o dată cu creșterea salariului cresc și dările 

aferente către stat și guvernul mai face rost de niște surse de venit la buget. Măsura vine după alte aberații ale PSD, precum 

split-TVA sau trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, care nu au făcut nimic altceva decât mărească birocrația și 

haosul din sistem și crească neîncrederea oamenilor de afaceri într-un sistem birocratic paralizat de incompetență și rea voință. 

PSD pregătește acum o serie de noi trucuri ca să peticească cumva hemoragia cheltuielilor bugetare aberante. Bugetul 

e gol și numeroase probleme apar peste tot: Ministerul Justiției are datorii de circa 700.000 de euro către 6.000 de avocați în 

cazuri de reprezentare din oficiu; banii de investiții din educație - inclusiv pentru reabilitarea Colegiului Economic din Alba 

Iulia - au fost tăiați pentru a plăti pensiile cadrelor MAI; guvernul tipărește noi obligațiuni ca să se împrumute de la populație; 

banii de autostrăzi și drumuri sunt tăiați pentru că ministerul Finanțelor are nevoie de un miliard doar pentru plata dobânzilor 

la credite; banii de la cercetare sunt tăiați și merg în plata salariilor unor categorii de personal din sănătate, pentru că majorările 

au fost făcute fără acoperire. Iar peste toate acestea, o nouă taxă auto va intra în vigoare de anul viitor! 

În același timp, guvernul PSD nu face nimic pentru a recupera banii datorați de Voiculescu și plătește amenzi uriașe la 

Comisia Europeană pentru că nu vrea să renunțe la firmele cu acțiuni anonime, la purtător, așa cum este TelDrum. În plus, 

oamenii puterii primesc scutiri de taxe și impozite de sute de milioane, iar diversele găști din PSD își împart sinecura de 

milioane pe la diverse companii fantomă. 

Toate aceste măsuri economice mult trâmbițate de PSD se dovedesc a fi, cel mult, niște artificii contabilicești, niște 

reglaje din pix, ca bugetul național să treacă cumva de evaluările de la Bruxelles și să nu se vadă întreaga dimensiune a 

dezastrului din economie. 

Vă mulțumesc.                                                         Deputat 

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 

 

Taxa de la Fetești-Cernavoda reprezintă un bir în plus, special pentru dobrogeni! 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

Ca parlamentar constănțean și locuitor al municipiului Constanța, am sărbătorit și anul acesta, în data de 14 noiembrie, 

Ziua Dobrogei, cu mare bucurie, împreună cu toți cei care astăzi trăiesc și locuiesc în județele acestei minunate regiuni a 

României. 

Ziua Dobrogei se sărbătoreşte, în fiecare an, la data de 14 noiembrie, fiind instituită prin Legea 230/2015.  Data de 14 

noiembrie este cea la care, în anul 1878, în urma războiului ruso-româno-turc, cunoscut în istoria României drept Războiul de 

Independenţă, Dobrogea a revenit la teritoriul naţional. Astfel, unirea Dobrogei cu Patria Mamă reprezenta, după unirea 

Moldovei cu Ţara Românească din 1859, o nouă şi importantă etapă în procesul de desăvârşire a unităţii de stat a românilor, 

proces încheiat prin Marea Unire din 1918. 
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Cu alte cuvinte, Dobrogea este parte integrantă a statului român de 140 de ani și, cu toate acestea, dobrogenii, fie că 

sunt persoane fizice, fie juridice, sunt obligați să plătească o taxă la Fetești-Cernavodă, pentru a ieși sau intra în/din localitățile 

lor de reședință, ori de câte ori sunt nevoiți să se deplaseze în afara Dobrogei! 

Consider că această taxă îi discriminează profund pe toți dobrogenii și,  bineînțeles, pe toți întreprinzătorii privați care 

își desfășoară activitatea în zona Dobrogei și care sunt nevoiți să-și transporte, fie mărfurile sau pasagerii, fie să se 

aprovizioneze din afara regiunii noastre. Pentru acest lucru toți dobrogenii sunt obligați să plătească de fiecare dată această 

taxă, adică un bir în plus, special pentru ei! 

Doamnelor și domnilor deputați, 

Din acest motiv, am inițiat împreună cu mai mulți colegi parlamentari liberali, Propunerea legislativă pentru 

modificarea Anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 

reţeaua de drumuri naţionale din România, care se află în prezent în dezbaterea Senatului României și va intra ulterior în 

dezbaterea Camerei Deputaților, aceasta fiind și camera decizională în acest caz. Această inițiativă are în vedere eliminarea 

suprataxării utilizatorilor drumurilor publice care tranzitează podurile Giurgeni-Vadu Oii și Fetești-Cernavodă, deoarece taxa 

percepută în prezent, reprezintă, în mod indubitabil, o dublă impunere, atât timp cât toți utilizatorii drumurilor publice din 

România plătesc oricum o rovinietă. 

Mă aflu aici, la tribuna Parlamentului României, pentru a-i ruga, pe toți colegii, parlamentari din toate partidele 

parlamentare, să susțină adoptarea acestei propuneri legislative, în primul rând, pentru a putea elimina, astfel o nedreptate care 

li se face tuturor dobrogenilor, care au în prezent obligația de a plăti efectiv o taxă pentru a pleca de acasă și a ieși din 

Dobrogea și pentru a putea reveni, lucru care nu se mai întâmplă în nicio altă regiune a țării! 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Robert Boroianu 

 

*** 

 

La mulți ani, România! La mulți ani români, oriunde v-ați afla! 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

Celebrarea Centenarului Marii Uniri reprezintă pentru mine, ca parlamentar liberal de Alba și cetățean al municipiului 

Alba Iulia, cel mai important eveniment contemporan.  

Sunt absolut convins că același sentiment de onoare și mândrie, de a fi contemporani cu Centenarul reîntregirii statului român, 

îl au toți românii din țară sau din afara granițelor ei!  

Centenarul reprezintă cei mai importanți 100 de ani pentru români! La 1 Decembrie a.c. se împlinesc nu numai 100 de 

ani de când avem o țară mare și 100 de ani de istorie tumultoasă a acestui neam, ci și 100 de ani de ambiție și efort de a rămâne 

mereu uniți în jurul idealului din anul 1918, când a avut loc desăvârșirea statului român, realizată prin unirea provinciilor 

românești cu România! 

Acest lucru a fost posibil prin unirea năzuințelor românilor din toate provinciile istorice, a credinței și luptei lor duse 

până la capăt, indiferent de vicisitudinile acelor timpuri, indiferent de interesele politice, totul pentru a putea astfel împlini un 

vis măreț: acela de a avea o Românie Mare și unită, o Românie a tuturor românilor și un singur popor unit!  

Istoria ne învață că se poate să avem și realizări mari și țeluri importante împlinite noi, ca neam, cu o singură condiție, 

și anume ca toți românii să reușească să-și unească forțele pentru binele țării și al poporului român! 

Doamnelor și domnilor deputați,  

Nu trebuie să uităm niciodată faptul că, înainte de a fi orice altceva, suntem în primul rând români! Nu trebuie să 

uităm niciodată că avem șansa de a trăi în această Românie Mare, deoarece alții români și-au jertfit viețile pentru noi! Doar 

prin sacrificiile imense ale unor mari români s-a putut înfăptui Marea Unire!  

Nici Guvernul României de azi, reprezentat de doamna Viorica Dăncilă, nu are voie să uite nicio clipă că NU se află 

DE DREPT în fruntea acestei țări!  

Doamna prim-ministru Dăncilă NU trebuie să uite niciun moment că nimic nu-i dă dreptul să aibă decizii strict politice 

dictate de șeful său direct, domnul Dragnea, atunci când vine vorba de interesul tuturor românilor, în speță de bunul mers al 

lucrurilor pentru celebrarea așa cum se cuvine a unui eveniment de o importanță maximă pentru întregul popor!  
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Nimic și nimeni nu-i dă dreptul doamnei Dăncilă să lase Alba Iulia fără fondurile necesare pentru această mare 

sărbătoare, Centenarul Marii Uniri, doar pentru că la Alba Iulia nu se află în funcție un primar scos din buzunarul domnului 

Dragnea!  

Lăsați-i pe români să-și celebreze așa cum trebuie istoria și să-și comemoreze înaintașii, doamnă Dăncilă și domnule 

Dragnea! România înseamnă pământul românesc și poporul român și merită orice sacrificiu și orice efort, fie el și financiar, al 

Guvernului pentru Centenar! 

Vă mulțumesc!        Deputat 

Florin-Claudiu Roman 

*** 

 

Alt veac românesc alături de Europa şi NATO 

 

În ciuda dificultăților şi problemelor create de guvernarea PSD-ALDE, 1 Decembrie 2018 ne oferă, totuşi, câteva 

motive de optimism. Acestea vin din istorie mai veche şi mai nouă, din momentele de succes ale țării noastre care se datorează 

în totalitate românilor, înaintași sau contemporani. 

La 100 de ani de la Marea Unire, ne îndreptăm gândul cu multă admirație spre cei care au înfăptuit, în condiții 

complicate pe scena europeană, la 1918, visul românilor de a fi una cu țara: moldoveni, ardeleni, munteni. Poate această 

reușită nu este percepută astăzi de toți românii. Însă momentul 1 decembrie 1918 nu este o lecție pe care să o consemneze doar 

istoricii, ci reprezintă un eveniment la care ne putem raporta oricând ne este mai greu.  

În 100 ani, țara noastră a fost deseori zbuciumată, supusă schimbărilor de pe scena politică mondială sau a prefacerilor 

interne. Am cunoscut din plin efectele devastatoare ale manifestării extremelor, fie ele de dreapta sau de stânga. România a 

traversat cinci decenii de dictatură comunistă, iar urmările le trăim, din nefericire, și astăzi. În același timp, eliberată de sub 

comunism, Romănia a înregistrat şi succese remarcabile, de fiecare dată când și-a păstrat busola și a urmat idealurile naționale, 

pro occidentale. 

Astăzi, la 100 de ani de la Marea Unire, suntem membri NATO şi ai Uniunii Europene, după ce am traversat deșertul 

comunismului și înnegurații ani ’90. Ca și înfăptuirea României Mari, integrarea în NATO și UE au fost posibile datorită unor 

elite conducătoare, care și-au pus munca în slujba idealurilor naționale. 

Privind la realizările țării noastre în raport cu istoria recentă, putem, totuşi, să privim cu optimism spre viitor și spre 

oportunitățile pe care avem şansa să le fructificăm, alături de membrii cluburilor selecte din care facem parte. 

Un popor trece prin multe momente de cumpănă, însă le depășește cu succes doar atunci când are un vis și ține o cale 

neabătută. Iar calea noastră este alături de Europa și de NATO.  

La Mulți Ani, România! 

Deputat 

Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 

 

O zi solemnă pentru toți românii! 

 

Domnule președinte al Camerei Deputaților,  

Doamnelor și domnilor deputați,  

Pe 1 Decembrie sărbătorim 100 de ani de existență a României, un moment cu o puternică încărcătură istorică și 

emoțională. Un moment care ne obligă să reflectăm la evoluția pe care România a înregistrat-o pe parcursul acestui veac, la 

greutățile și piedicile care au existat și există în continuare și la modul prin care țara noastră a reușit să depășească aceste 

impedimente și să urmeze, în 1918, drumul României Mari, iar mai apoi, cu pași mici, dar eficienți, calea spre democrație.  

Această reflecție, însă, nu poate fi realizată într-un plan abstract. Trebuie să pornim de la lucruri certe, de la idei și 

principii născute în acele momente de glorie și înrădăcinate adânc odată cu trecerea timpului, de la năzuințele poporului 

român. Iar ceea ce istoria ne-a învățat este că cea mai importantă aspirație a românilor este apropierea de semenii lor. 

Dintotdeauna, poporul țării noastre a tins spre reîntregire, iar această dorință arzătoare, viziunea, determinarea, credința și 

patriotismul au făcut posibilă Marea Unire. În urmă cu 100 de ani, conștiința ireproșabilă a neamului românesc a dictat 

acțiunile oamenilor politici ai acelor vremuri. Iar textele istorice întocmite în acele timpuri dovedesc fără echivoc dorința 

românilor de a instaura pacea, unitatea și egalitatea în cadrul unui stat democratic, liber și independent.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 33 - 2018  

Săptămâna 26 – 29 noiembrie 2018  
 

 

45 

 

Manifestul Marelui Sfat al Națiunii Române din Ungaria și Transilvania, din 18 noiembrie 2018, accentua faptul că 

"națiunea română prin ființa sa însăși este întruparea democrației celei mai desăvârșite. Pe teritoriul său strămoșesc națiunea 

română este gata a asigura fiecărui popor deplină libertate națională și organizarea sa în stat liber și independent o va întocmi 

pe temeiurile democrației, care va asigura tuturor indivizilor aflători pe teritoriul său egalitatea condițiunilor de viață, unicul 

mijloc al desăvârșirei omenești". Hotărârea strămoșilor noștri era de neclintit, lucru subliniat în finalul manifestului: 

"...națiunea română invocă pe seama sa sprijinul lumii civilizate și geniul libertății omenești declarând sărbătorește, că din 

ceasul acesta, oricum ar decide puterile lumii, este hotărîtă a pieri mai bine, decât a suferi mai departe în sclavia și atârnarea". 

Un patriotism ieșit din comun! Oameni care-și iubeau cu adevărat țara! Români care s-au luptat pentru patria lor, care s-au 

jertfit pentru ca în România să fie înfăptuită o democrație curată, reală.  

De aceea, este obligatoriu să punem în antiteză cele două perioade de timp, trecutul și prezentul. Vă întreb, stimați 

colegi, puteți afirma cu tărie că în acest moment românii se bucură de o democrație reală? Nu pot să nu observ că drumul pe 

care l-am ales pentru țara noastră în 2016 este unul ne scoate din normalitate. Că patriotismul a trecut în plan secundar și că, în 

detrimentul său, primează interesele personale. Că aspirațiile europene și internaționale ale României bat pasul pe loc din 

cauza unei guvernări toxice. Că statul de drept este asaltat de atacuri concertate. Că independența justiției este călcată în 

picioare.  

Unde va fi România peste încă o sută de ani? Aceasta este întreabarea la care ar trebui să răspundem cu toții. Aceste 

momente de sărbătoare ar fi trebuit să ne regăsească în unitate, într-o dezvoltare economică și socială așa cum acest popor 

merită, fără ca această sărbătoare să fie umbrită de realitatea cruntă a prezentului.  

Așa cum în urmă cu 100 de ani poporul român a reușit să se adune sub același steag, în ciuda tuturor obstacolelor și 

presiunilor, la fel vom reuși și noi, generația de astăzi și generațiile viitoare, să aducem România pe făgașul normalității, al 

demnității și al prosperității. 

La mulți ani tuturor românilor de Ziua Națională! La mulți ani, România!  

 

Deputat 

Cristina Trăilă 

*** 

 

În an Centenar, despre oameni politici  

de anvergură: cel dintâi ministru de Finanţe al Unirii, doctor Aurel Vlad 

 

În acest an, aducem în discuţie personalităţi importante ale Istoriei noastre, printre acestea se numără şi doctorul Aurel 

Vlad. Aurel Vlad s-a născut la Orăştie în anul 1875 ca fiu al lui Claudiu Vlad şi Aurelia. La o vârstă fragedă de 3 ani, viitorul 

om al politicii orăştiene, Aurel Vlad, şi-a pierdut tatăl. Această tragedie nu a lăsat urme adânci la nivelul conştiinţei tocmai 

datorită vârstei. Tânărul de acum, Vlad, devine elev al Colegiului reformat “Kun” din Orăştie. 

Potrivit anuarelor şcolare păstrate, se pare că elevul Aurel Vlad a dat dovadă de conştiincioziate şi a fost silitor la 

învăţătură, astfel că, mai târziu, va ajunge să studieze Dreptul la Universitatea din Budapesta, unde si-a luat doctoratul.  După 

terminarea studiilor, Aurel Vlad a profesat avocatura la Deva şi Orăştie devenind, după Ioan Mihu, al doilea director al Băncii 

“Ardeleana”. La vârsta de 30 de ani s-a căsătorit cu Ana Adamovici, proprietară la Bobâlna, iar mai târziu Aurel Vlad a 

răscumpărat partea de moşie de la Iancu Adamovici - fratele soţiei sale, şi devine prin urmare coproprietar al moşiei 

bobâlniene. 

Trecând din cadrul familial în cel politic, precizăm următoarele. Partidul Naţional Român din Transilvania (PNRT) a 

avut la un moment dat două axe de abordare a politicii naţionale. Pe de o parte exista pasivismul ca mod de abordare a 

problemelor românilor în relaţia cu autorităţile maghiare, iar pe de altă parte exista doctrina activismului politic. Spre debutul 

secolului al XX-lea, în Transilvania în general şi la Orăştie în mod special, era prezent un grup foarte dinamic de elite 

intelectuale româneşti precum avocaţi, învăţători şi preoţi care au fondat diferite institute de credit, coruri, cercuri de lectură 

etc., care practic deserveau scopurilor politice şi anume, în principal, educarea celor care aveau drept de vot. 

Anul 1903 a adus pentru gruparea politică de la Orăştie un candidat în cercul electoral Dobra, pentru Parlamentul din 

Budapesta, în persoana doctorului Aurel Vlad. Propunerea de la Dobra a fost punctul culminant al mişcării naţionale din acel 

an. Toate grupările activiste şi-au unit forţele pentru a asigura succesul lui Aurel Vlad în cercul electoral Dobra. Activitatea 

acestuia în Parlament era urmărită cu mult interes. Aurel Vlad a susţinut în Parlament mai multe intervenţii. Era vehement în 

ceea ce privea votarea bugetului, fiind nemulţumit de hotărârea creşterii salariilor funcţionarilor şi de sporirea bugetului 
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militar. Aurel Vlad a avut multe intervenţii şi interpelări. Dr. Vlad a fost directorul şi proprietarul ziarului Solia Dreptăţii din 

Orăştie. Anul 1918 l-a găsit pe Aurel Vlad implicat total în politică. 

Discuţiile dificile şi lungi au fost cele legate de autonomia şi conducerea Transilvaniei, până la alegerea Constituantei 

şi a semnării tratatelor de pace. Aurel Vlad s-a declarat pentru o autonomie provizorie, care să fie în măsură să evite zguduirile 

sociale, dar limitată în timp - până la semnarea păcii. Atunci când s-a ridicat problema eliminării oricăror ingerinţe ale 

ungurilor şi saşilor din Ardeal în Constituţia României întregite, Vlad s-a opus categoric: după ce noi avem stăpânirea asupra 

Ardealului să nu le lăsăm conlocuitorilor noştri libertatea de a-şi exprima dorinţele? Dimpotrivă, să nu fim şovinişti ca ei, 

politica lor nu o putem face nici cel puţin ca răzbunare, noi trebuie să fim cât se poate de loiali. (...) 

Pentru a prezenta mulţimii deciziile luate în legătură cu Unirea de către delegaţi, s-au înscris la cuvânt mai multe 

persoane. La prima tribună, în care se afla şi Prezidiul Adunării în frunte cu preşedintele Gheorge Pop de Băseşti, au luat 

cuvântul reprezentanţii celor două biserici naţionale, precum si exponenţii politici, Aurel Vlad, Aurel Lazăr, Petru Groza, Iosif 

Jumanca. Aurel Vlad s-a perindat şi pe la alte tribune, fiind un bun orator şi având un stil de exprimare mobilizator. Bun şi 

înflăcărat vorbitor, Aurel Vlad dobândise o mare popularitate în urma acţiunilor sale politice naţionale. Prezenţa sa în mijlocul 

mulţimii era menită să anime o numeroasă asistenţă, venită să salute actul de Unire. 

Remarcabilul om politic orăştian a fost membru în Consiliul Dirigent, organ politic decizional sui-generis al 

Transilvaniei. De asemenea, doctorul Aurel Vlad a fost cel care a susţinut prin resurse materiale actul Unirii Transilvaniei cu 

România de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Aceasta în condiţiile în care Consiliul Dirigent avea nevoie de fonduri pentru 

a plăti noua administraţie creată, armata şi alte cheltuieli. Băncile nu emiteau credite decât în anumite condiţii de garanţie şi 

ipotecare, iar ajutorul financiar venit din partea unor persoane precum doctorul Vlad era de apreciat. Pentru acest scop Vlad a 

ipotecat moşia de la Bobâlna la Banca Ardeleana din Sibiu şi Victoria din Arad, de unde a obţinut banii pe care i-a pus în 

slujba actului unirii. Doctorul Aurel Vlad a ocupat funcţia de ministru al finanţelor în Consiliul Dirigent. După Marea Unire de 

la Alba Iulia şi după alegerile parlamentare din 1919 câştigate de gruparea Blocului Parlamentar formată din PNR şi PNŢ (în 

principal) alături de alte partide mai reduse s-a format un guvern condus de Alexandru Vaida Voievod în care Aurel Vlad a 

deţinut iarăşi portofoliul finanţelor. În guvernul ţărănist format în anul 1928 de Iuliu Maniu, omul politic orăştian a deţinut 

funcţia de ministru al cultelor şi artelor iar mai apoi portofoliul Ministerului industriei şi comerţului. 

Spre sfârşitul anilor 30, pe fondul gravei instabilităţi politice, politicianul din Orăştie decide să se retragă din viaţa 

publică. Arestat de Securitatea din Sibiu în data de 5/6 mai 1950, la 75 de ani, a fost dus la Sighet şi a murit în penitenciar la 2 

iulie 1953. Familia Vlad a fost deposedată de întreaga avere, moşia de la Bobâlna a fost împărţită, ferma în parte distrusă, în 

parte transformată în sediul CAP, de asemenea, a fost naţionalizată banca şi apoi a fost desfiinţată, iar hotelul din Orăştie al 

familiei precum şi staţiunea Geoagiu au fost trecute în proprietatea statului. Soţia doctorului Aurel Vlad a avut domiciliu forţat 

la Blaj, unde a avut parte de un sfârşit dramatic. Fusese arestată încă din 1951, sub acuzaţia de deţinere de aur şi bijuterii. Anii 

de sfârşit ai vieţii i-a trăit cumplit, fără a avea veşti despre soţul şi fiul ei, şi într-o mizerie neagră. 

Aceste rânduri sunt un scurt omagiu pentru un om care a avut un crez, care a reuşit să se impună pe scena politicii 

naţionale şi care înseamnă ceva pentru istoria neamului românesc - doctor Aurel Vlad. 

 

Deputat 

Lucian-Ovidiu Heiuș 

*** 

 

Sistemul medical românesc la pământ! 

 

În 2018 am fost nominalizați ca fiind țara cu cel mai mai slab sistem medical din Europa pentru al doilea an 

consecutiv. Am ajuns să ne clasăm la acest capitol inclusiv sub țări precum Muntenegru sau Albania. Cum s-a ajuns aici? 

Poate guvernarea PSD ne poate răspunde acestei întrebări. Sau poate că cerem deja prea mult din parte unor oameni care își 

văd atât interesul propriu, cât și al partidului. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă în ultima perioadă. Avem nevoie de o mai 

mare implicare a liderilor politici, a membrilor de partid sau a societății civile pentru a putea recupera dezechilibrul Vest-Est. 

Oare PSD este la curent cu aceste statistici? Conform Indexului European al Consumatorului de Sănătate, România a ieșit pe 

locul 34 din tot atâtea țări participante la acest studiu.  

Acest studiu din punct de vedere al sănătății continuă sa rămână fara nici un fel de urmare pozitivă sau măcar 

conștientizare a ceea ce se întâmplă. Ca exemplu elocvent, regăsim tragedia unui pompier din Constanța, victimă a unei 

explozii. Acesta a fost internat în prima fază la Constanța ca mai apoi să fie transferat în capitala la Spitalul Floreasca unde s-a 
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ales și cu 3 infecții luate din saloanele infectate de bacterii, specifice sistemului medical românesc. Oamenii ar trebui să se 

vindece în spitale și clinici, nu să se îmbolnăvească mai tare! Rolul oricărui sistem medical decent și normal este de a examina, 

trata și vindeca orice persoană care necesită asta. Însă, în ceea ce privește România, sistemul medical nici măcar nu tinde spre 

acești 3 piloni fundamentali în domeniul sănătății.  

Ceea ce este cu adevărat intrigant e faptul că acest om, a cărui meserie a fost de a salva viețile omenești, se luptă între 

viață și moarte în propria lui țară.. Deși a existat posibilitatea ca acesta să fie transferat la o clincă de specialitate de pe 

teritoriul Belgiei, medicii români care s-au ocupat de pacient nu și-au dat acordul. Se pare că nu am învățat nimic din tot ceea 

ce a însemnat COLECTIV și se pare domnilor guvernanți PSD că pătați din ce în ce mai mult memoria tuturor tinerilor morți 

în incendii de genul celui de la Colectiv.  

Sistemul medical în România în loc să evolueze, involuează, însă celor din PSD-ALDE nu le pasă de acest lucru. Sunt 

indiferenți față de ceea ce se întâmplă în țara, deoarece ei se pot trata în străinătate.  

 

Deputat 

Constantin Șovăială 

 

*** 
 

 

 

 

 

 Întrebări 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătații 

 

Programe pentru sănătatea elevilor obezi şi supraponderali 

 

Stimată doamnă ministru, 

Statisticile arată că avem din ce în ce mai mulţi copii obezi. Cifrele spun că 1 din 4 elevi este obez şi 1 din 2 este 

supraponderal, poziţionând România pe locul 2 în Europa la obezitatea infantilă.  

Mai grav este că obezitatea ascunde un lung şir de boli, unele dintre ele cu simptome imediate, altele care se dezvoltă 

în timp. Pentru tratarea acestora, Statul Român alocă bani care ar putea fi utilizaţi pentru prevenţie. Copiii obezi sau 

supraponderali sunt extrem de vulnerabili şi din punct de vedere psihologic, pentru că sunt excluși din colectivitate, ceilalți 

copii râd de ei, nu se joacă cu ei, îi evită, iar aceste situații generează o nouă serie de probleme pentru a căror rezolvare sunt 

necesare importante resurse umane şi financiare.  

În acest context, vă rog să aveți amabilitatea de a-mi comunica dacă există programe sau proiecte pentru combaterea 

obezităţii în rândul copiilor, dacă nu, ce aveţi în vedere pentru a stopa acest fenomen care afectează tot mai mulţi copii din 

România.   

Menţionez că doresc răspuns scris.  

Deputat  

Dr. Viorica Cherecheş 

*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

Stadiul  documentației tehnice pentru construcția celor trei spitale regionale 

Stimată doamnă ministru,  

De ani de zile, cele 3 spitale regionale atât de așteptate de locuitorii din Cluj,Craiova și Iași au rămas la stadiul de 

proiect, amânate de mai multe ori, fără un termen precis de execuție. 
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Guvernul de la București trebuie să prezinte oficialilor de la Bruxelles, până la sfârșitul acestui an documentația 

tehnică privind construcția acestora spitale dar totodată  să precizeze care vor fi sursele de finanțare și finalizarea studiilor de 

fezabilitate. Suntem încă nelămuriți, care vor fi până la urmă etapele pe care le veti avea în calcul, mai ales că doamna ministru 

Plumb a declarat că aceste documentații vor fi realizate până în 2021, ridicarea spitalelor urmând să se facă în următorul 

exercițiu financiar. 

In acest sens, vă rog doamna ministru să îmi comunicați dacă aceste documentații sunt gata pentru a fi trimise la 

termenul stabilit? Sau termenul de depunere este din nou amânat? Care sunt deficiențele care au stat la baza acestor amânări? 

Si nu în ultimul rând, dacă România are mijloacele și capacitatea necesară de a aloca restul de fonduri pentru construcția 

acestora? 

Menționez că solicit răspuns în scris. 

        Deputat 

Florin Stamatian 

*** 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 

  

Probleme privind asigurarea decontului integral al costului navetei pentru elevi 

 

Doamnă ministru, 

 Potrivit celui mai recent raport privind implementarea statutului elevilor la nivel naţional, întocmit de către Consiliul 

Naţional al Elevilor, numai 13% dintre elevii navetişti primesc decontul integral al navetei, în timp ce peste 40% dintre elevi 

sunt decontaţi cu mai puţin de 30% din costul total al navetei. Potrivit alin. (3) al art. 84 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei 

Naţionale: ”Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de 

abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe 

semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.” 

 Având în vedere că drepturile menţionate sunt consacrate atât prin lege organică, cât şi prin Constituţia României, vă 

solicit, doamnă ministru, următoarele clarificări: 

- În condiţiile restructurărilor de unităţi de învăţământ din sistemul preuniversitar, mai ales în  

mediul rural, care creşte numărul de beneficiari ai drepturilor prevăzute la alin. (3) al art. 84 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei 

Naţionale, vă solicit să precizaţi dacă aţi dispus Corpului de control al ministrului să întreprindă verificări pentru neaplicarea 

corespunzătoare a legii? 

- Vă solicit să precizaţi următoarele: câţi elevi din România sunt şcolarizaţi în anul şcolar  

2018/2019 în alte localităţi decât în cea de domiciliu; câţi elevi beneficiază în anul şcolar 2018/2019 de decontarea costurilor 

de transport; câţi elevi beneficiază de transportul şcolar cu ajutorul microbuzelor speciale şcolare, servicii asigurate de către 

administraţiile publice locale? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 

 

*** 

 

Adresată domnului Paul Stănescu,  ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 

Programul de achiziţie de ambulanţe noi – unităţi distribuite la nivelul Judeţului Alba 

 

Domnule ministru, 

 În urmă cu aproximativ o lună, reprezentanţii MDRAP au semnat şapte contracte de finanţare, cu o valoare totală de 

peste 558 milioane lei, pentru achiziţia de ambulanţe noi destinate regiunilor mai puţin dezvoltate, având ca sursă de finanţare 

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale".  
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 În ciuda acestei întârzieri foarte mari, semnarea contractelor reprezintă un pas înainte foarte important, în vederea 

înnoirii parcurilor de ambulanţe de la nivelul serviciilor judeţene de ambulanţă sau la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de 

urgenţă. Cu toate acestea, modul în care MDRAP a decis să distribuie noile autovehicule speciale pare să fie în disonanţă cu 

nevoile serviciilor de urgenţă amintite. În acest scop, vă solicit, domnule ministru următoarele informaţii: 

- Cu speranţa că anterior demarării procedurilor de achiziţie au fost realizate evaluări ale parcului  

auto, vă solicit să îmi precizaţi de câte ambulanţe dispun serviciile de urgenţă la nivelul Judeţului Alba: serviciul judeţean de 

ambulanţă, ISU şi SMURD?  

- Câte dintre acestea au o vechime mai mare de 10 ani şi câte au un rulaj superior de 250 de mii de Km? 

- Câte autospeciale ar fi trebuit înlocuite/casate şi câte vor fi cumpărate prin programul de achiziţii  amintit? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

          

 

Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 

 

*** 

 

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

 

Solicitare de informații privind unele categorii de pensionari din Județul Alba 

 

Domnule ministru, 

Înainte de toate, vă urez succes în activitatea de ministru și sper să fiți un ministru mai bun decât ministrul anterior, 

căci de activitatea dumneavoastră depinde soarta a peste 5 milioane de pensionari și peste 6 milioane de angajați. 

În altă ordine de idei, lunar, Casa Națională de Pensii Publice face publice mai multe tipuri de statistici cu privire la 

numărul de pensionari din sistemul public, precum și cuantumul pensiilor aflate în plată pentru aceștia. Aceste informații sunt 

extrem de utile, însă crează o imagine statistică de ansamblu, la nivel național, fără a putea desprinde concluzii, în câmp 

teritorial, la nivelul zonelor slab dezvoltate sau chiar defavorizate din punct de vedere economic.  

În acest sens, pentru că la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum și la nivelul Casei Naționale de 

Pensii Publice, prin intermediul caselor teritoriale sunt disponibile informații precise, vă solicit, domnule ministru, următoarele 

date: 

- Care era numărul total de pensionari, la nivelul Județului Alba, în luna octombrie a anului 2018? 

- Câți dintre aceștia provin din fostul sistem de pensii al agricultorilor? 

- Care este numărul total de pensionari, din Județul Alba, care beneficiază de pensie de urmaș, de pensie de invaliditate  

sau de pensie anticipată? 

- Câți vârstnici din Județul Alba beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari? 

- Solicit o situație care să reflecte tranșele de venituri din pensii pentru vârstnicii din Județul Alba. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

    

 

 

Deputat 

Corneliu Olar 

 

*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici,  ministrul Finanțelor Publice      

 

Cheltuielile cu dobânzile și destinația sumelor alocate  

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
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Domnule ministru, 

 În data de 21 noiembrie 2018, Ministerul Finanțelor Publice a prezentat principalele direcții ale celei de-a doua 

rectificări bugetare pentru anul 2018. Din datele prezentate, reiese cu maximă claritate că pentru cele mai importante domenii 

ale vieții economice și sociale se înregistrează tăieri de credite bugetare: investiții în domeniul transporturilor, educație, 

cercetare, mediu de afaceri, agricultură, cultură, fonduri europene, ape și păduri. În același timp, se sporesc cheltuielile cu 

dobânzile în sarcina datoriei publice cu 1 miliard de lei, iar sumele disponibile în Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului cu 700 de milioane de lei (după ce la prima rectificare bugetară, fondul se mai alimentase cu încă 1,26 miliarde 

lei). 

 Având în vedere că toate organismele internaționale ne transmit avertizări cu privire la costurile datoriei 

guvernamentale și luând în considerare că Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se distribuie de o manieră 

relativ discreționară, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

- La cât se ridică cheltuielile cu dobânzile în sarcina datoriei publice în anul 2018 (valoare  

absolută) și care sunt estimările privind dobânzile ce urmează a fi plătite în anul 2019? 

- Cu cât au crescut cheltuielile cu dobânzile în anul 2018, față de anii 2017 și 2016? 

- Vă solicit o situație privind evoluția stocului de datorie publică pentru perioada 2008-2018. 

- Vă solicit o situație detaliată privind alocările efectuate de Guvern din Fondul de rezervă bugetară  

la dispoziția Guvernului pentru anii 2017-2018. 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 

 

 

Deputat 

Nicolae Giugea 

 

*** 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu,  ministrul Educației Naționale 

 

Editarea manualelor școlare în regim competitiv pentru anul școlar 2019/2020 

 

Doamnă ministru, 

 Am apreciat faptul că domnia voastră ați recunoscut măsura greșită luată de Guvern în anul 2017, privind elaborarea și 

editarea manualului unic, prin intermediul Editurii didactice și pedagogice din România. Ați mai afirmat, de asemenea, că un 

sistem deschis competiției libere pe piață ar produce manuale de o calitate superioară și la un preț chiar mai mic decât ar putea 

să genereze Editura didactică și pedagogică. După cum foarte bine cunoașteți, abandonarea sistemului competitiv de editare a 

manualelor școlare a fost generată de incapacitatea Ministerului Educației Naționale de a putea organiza o licitație corectă 

vreme de mai mulți ani, consecutiv. Pentru ca un asemenea demers să fie încununant de succes, ar trebui ca Ministerul să 

demareze procedurile cu cel puțin 9 luni înainte, adică chiar în lunile următoare. Având speranța că în luna septembrie a anului 

viitor elevii din învățământul primar și gimnazial vor avea, în sfârșit, manuale noi și corect editate, vă solicit, doamnă ministru 

următoarele precizări: 

- Când intenționați să demarați procedurile specifice de achiziție a serviciilor pentru elaborarea fără  

greșeli și editarea corectă, în sistem competitiv, a noilor manuale școlare? V-ați asigurat că la nivelul Ministerul Educației 

Naționale dispuneți de o echipă de specialiști în domeniul achizițiilor, astfel încât licitațiile să nu fie viciate sau suspectate de 

abateri de la cadrul legal? 

- Care este impactul bugetar al editării manualelor școlare pentru învățământul primar și  

gimnazial?  

- Având în vedere că în scurt timp Parlamentul României va dezbate și adopta legile bugetare, vă  

solicit să precizați dacă Ministerul Educației Naționale a prevăzut credite bugetare suficiente pentru reeditarea noilor manuale 

școlare? 

- Vă solicit să îmi precizați care a fost costul total al manualelor editate greșit în anul 2018. De  
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asemenea, vă solicit să precizați care a fost costul mediu al unui manual editat prin proceduri competitive în anii 2016-2017 și 

care a fost costul mediu al unui manuale editat de Editura didactică și pedagogică, incluzând costurile retipăririi sutelor de mii 

de manuale greșite. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

     

 

Deputat 

Ioan Balan 

 

*** 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale  

 

Rata abandonului şcolar în mediul rural 

 

Stimată doamnă ministru, 

Conform informaţiilor diseminate de entităţi din spectrul ONG, aproape jumătate din populaţia şcolară de nivel primar 

şi gimnazial din România învaţă în unităţi din mediul rural, iar rata abandonului şcolar în aceste zone este nepermis de mare, 

depăşind 26%, mai mult decât dublu faţă de obiectivul asumat de ţara noastră prin strategia Europa 2020. 

La menţinerea ridicată a acestui indicator contribuie, fără doar şi poate, absenţa politicilor publice care să amelioreze 

contextul social defavorizant al populaţiei şcolare din mediul rural, aspect care se reflectă în primul rând prin rezultatele 

mediocre obţinute de aceşti elevi la evaluările naţionale, ponderea celor cu medii sub pragul de promovabilitate fiind mai mult 

decât dublă comparativ cu cea realizată în unităţile de învăţământ primar şi gimnazial care funcţionează în mediul urban. 

Din aceste considerente, având în vedere experienţa remarcabilă pe care aţi acumulat-o pe perioada mandatelor 

anterioare în care aţi mai deţinut acest portofoliu, vă rog, Doamnă ministru, să prezentaţi un prim pachet de măsuri pe care le 

veţi implementa pentru ameliorarea indicatorilor de abandon şcolar şi ratei de promovabilitate nepermis de mică în 

învăţământul primar şi gimnazial din mediul rural. 

Solicit răspuns scris. 

         Deputat 

Găvrilă Ghilea 

 

*** 

                                                                                         

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

 

Dinamica numărului de cazuri de violenţă domestică 

 

Stimate domnule ministru, 

În conformitate cu cadrul normativ instituit prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în 

familie, în vederea semnalării cazurilor de violență domestică, trafic de persoane sau discriminare de gen, Agenția Națională 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați  a pus la dispoziţia potenţialelor victime sau aparţinători ai acestora o linie 

telefonică gratuită, serviciu de tip help-line, asigurată non-stop, cu un număr unic de contact, 0800.500.333, apelabil gratuit 

din orice rețea cu acoperire națională. 

Din aceste considerente, vă rog să menţionaţi câte cazuri de violență domestică, trafic de persoane sau discriminare de 

gen au fost semnalate în primele 9 luni ale acestui an prin numărul unic de contact şi care a fost dinamica acestora comparativ 

cu perioada similară a anului precedent? 

De asemenea, vă rog să precizaţi prin ce mijloace-suport au fost diseminate numărul unic de contact, dar şi 

informaţiile despre primii paşi pe care o potenţială victimă a violenţei domestice ar trebui să-i urmeze pentru a raporta o 

eventuală situaţie de abuz cu care se confruntă? 

Nu în ultimul rând, vă rog să pezentanţi ce resurse financiare a alocat Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați în anul 2018 pentru asigurarea permanenţei şi mentenanţei serviciului help-line şi cum va influenţa 
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dinamica numărului de victime din acest an proiecţia bugetară a anului viitor pentru menţinerea operaţională a numărului unic 

de contact? 

Solicit răspuns scris. 

       

 

 Deputat 

Găvrilă Ghilea 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale  

 

Creșterea gradului de acces la internet  

Stimate domnule ministru,  

Potrivit Institutului Național de Statistică, în România doar două treimi dintre gospodării au acces la internet iar, dintre 

acestea, peste 65% se află în mediul urban. Totodată, potrivit aceleiași surse, se remarcă o creștere de doar 1% între anii 2015 

și 2016 în ceea ce privește accesul la internet.  

Având în vedere aceste date, dar și experiența unor alte state, precum Franța, în care creșterea gradului de acces la 

internet în bandă largă în mediul rural a avut efecte benefice din punct de vedere social și economic, vă rog să-mi comunicați 

ce strategii aveți în vedere pentru creșterea numărului de gospodării conectate la internet și care sunt măsurile efective pe care 

le veți lua în anul 2019 în acest sens.  

Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc.  

                    

 

   Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

***  

 

 

 

 

Adresată domnului Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe  

 

Mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim  

 

Stimate domnule ministru,  

Subiectul mutării ambasadei României în Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, este un subiect spinos, ce continuă să 

genereze controverse, apărând periodic în actualitatea publică de la noi din țară și din străinătate.  

În acest context, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați dacă au fost făcute noi demersuri oficiale în sensul 

mutării Ambasadei României în Israel, dacă mutarea urmează să se producă în timpul președinției românești a Consiliului UE 

și în ce măsură această mutare are efecte asupra imaginii României la nivel european.  

Menționez că doresc răspuns scris.  

 

 

        Deputat   

Sorin Ioan Bumb 

*** 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 33 - 2018  

Săptămâna 26 – 29 noiembrie 2018  
 

 

53 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

Măsurile pentru depistarea precoce a cazurilor de diabet în rândul copiilor și tinerilor 

 

Stimată doamnă ministru, 

Numărul bolnavilor de diabet diagnosticați în România crește alarmant, de la an la an, ajungând să depășească 10% 

din populația țării. În rândul acestora, se observă o creștere a numărului de bolnavi ce provin din rândul copiilor și tinerilor, 

fapt cu importante implicații la nivel social și economic. 

Vă rog să-mi comunicați ce măsuri aveți în vedere, pentru anul 2019, pentru creșterea depistării precoce a cazurilor de 

diabet zaharat în rândul copiilor și tinerilor, precum și dacă există programe educative în școli, destinate prevenirii 

îmbolnăvirii de diabet, în ce constau aceste programe, la ce clase se desfășoară aceste programe și câte ore de studiu le sunt 

alocate lunar? 

Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 

   

     

Deputat 

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 

 

***   

 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

 

Reglementarea lobby-ului și a reprezentării intereselor 

Stimate domnule ministru, 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a organizat un proces de dezbatere publică dedicat 

proiectului de ordonanță de urgență privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor, ce a avut ca 

termen limită data de 12 octombrie 2018. 

Vă rog să-mi comunicați dacă ați transmis Guvernului României forma finală, cu eventualele modificări reieșite din 

consultarea publică, a acestui proiect de ordonanță de urgență și când va fi adoptat acest act normativ. De asemenea, vă rog să- 

mi comunicați când va fi funcțional Registrul Național de Lobby? 

Menționez că doresc răspuns scris. 

     

       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

***  

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății  

 

 

Clarificări cu privire la două cazuri de deces din județul Neamț  

Stimată doamnă ministru,  

În urmă cu un an, din păcate, în județul Neamț s-a înregistrat decesul a două femei, la scurt timp după ce au născut. 

Este vorba despre Geanina Sechel și Georgiana Cimpoi.  

Între timp, cel puțin în cazul doamnei Sechel au fost făcute o serie de anchete, dar nu există un răspuns clar.  

Având în vedere cele prezentate mai sus și luând în considerare gravitatea situației vă rog să precizaţi în răspunsul 

dumneavoastră:  

1. S-a realizat o anchetă la nivelul ministerului cu privire la cele două cazuri?  
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2. Care au fost concluziile anchetei?  

3. Au existat sancțiuni?   

Solicit răspunsul în scris și oral.  

 

 

               Deputat  

Mugur Cozmanciuc 

*** 

Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale 

 

Rezultatele lipsei de rigoare în domeniul cultural 

 

Stimate domnule ministru, 

La capitolul Cultură. Culte. Minorități din Programul de guvernare PSD-ALDE, se invocă faptul că examenele de 

bacalaureat din ultimii ani au scos la iveală lacune mari privind cunoștințele de literatură română ale absolvenților de clasa a 

XII-a. Una dintre cauzele identificate (nu se știe cum) ar fi lipsa unor ediții ale clasicilor români și a infrastructurii de difuzare 

a literaturii române. De aceea, PSD-ALDE își propune ca, sub supravegherea Ministerului Culturii, în parteneriat cu Ministerul 

Educației, editurile reprezentative și Uniunea Scriitorilor, să fie publicate ediții naționale ale marilor clasici, dublate de 

campanii pro lectură. Mai mult, vor fi căutate soluțiile tehnice pentru rezolvarea problemei difuzării literaturii române pe 

întreg teritoriul național. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Cum s-a ajuns la concluzia că elevii nu au cunoştințe despre literatura română ca urmare a lipsei edițiilor criticilor români şi 

a infrastructurii de difuzare a lor? 

2. Care va fi metodologia pe baza căreia vor fi alese editurile reprezentative care vor publica edițiile naționale ale marilor 

clasici? 

3. Câte astfel de ediții au fost tipărite până în prezent, în ce tiraje și cu ce costuri? 

4. Câte campanii de promovare a lecturii au fost realizate până acum, cu ce costuri și ce rezultate au fost obținute? 

5. Ce soluții au fost identificate pentru difuzarea literaturii române pe întreg teritoriul național? 

Vă mulțumesc! 

Solicit răspuns scris.      

 

 

  Deputat 

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale 

 

Revistele de cultură au nevoi de finanțare, pe lângă simpozioane şi colocvii 

Stimate domnule ministru, 

În Programul de guvernare PSD-ALDE este menționat faptul că un punct central în activitatea Ministerului Culturii îl 

va constitui pregătirea Centenarului Marii Uniri. Printre măsuri se numără şi sprijinirea revistelor care au contribuit la 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-culturii-si-identitatii-nationale1542730428
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-culturii-si-identitatii-nationale1542730428
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pregătirea acestui act istoric şi împlinirea idealului unității naționale. De asemenea, este propus un proiect cultural de cercetare 

și punere în valoare, prin ediții anastatice și critice, colocvii și simpozioane locale și naționale, a publicațiilor culturale care au 

pregătit Marea Unire. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri concrete au fost luate și sunt avute în vedere pentru susținerea revistelor culturale din România care, de 

multe ori, încă mai apar datorită entuziasmului unor editori și autori, în lipsa susținerii din partea Ministerului Culturii, dar și a 

legislației care să reglementeze mecenatul? 

2. Când vor putea fi accesate programe multianuale de finanțare pentru revistele de cultură din România, pentru ca 

autorii și editorii să nu mai fie nevoiți, lună de lună, an de an, să scrie cereri de finanțare pentru supraviețuirea unor publicații? 

3. Câte colocvii și simpozioane locale și naționale ale publicațiilor culturale au avut loc în acest an și care a fost 

bugetul alocat de Ministerul Culturii pentru aceste manifestări? 

Vă mulțumesc! 

Solicit răspuns scris.         

 

Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor,  

   doamnei Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului  

 

Centura București  

Stimați miniștri,  

Mai multe organizații care au ca obiect de activitate proiecte pe infrastructură au declarant că dosarul de finanțare din 

bani europeni a Centurii București nu poate fi trimis la Bruxelles, pentru că de câțiva ani CNAIR se împotrivește și că nu avem 

avizul de mediu. Documentul lipsește de la dosarul finanțării-mamut de 1,3 miliarde de euro, pentru că licitația necesară 

realizării unui studiu de mediu a fost anulată.  

Care este motivul pentru care nu se acordă acel aviz de mediu?  

Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată. 

 

Deputat 

Constantin Șovăială 

*** 

 

Adresată: domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 

                   domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 

                   doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 

                   doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

 

Problemele din universități 

Stimați miniștri, 

          Mai multe universități încalcă Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea 

Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul 

superior de stat, învăţământ cu frecvenţă. Un caz concret este SNSPA, Facultatea de Științe Politice, care anul trecut a anulat 

pe semestrul 2 toate bursele sociale ale celor care aveau restanță și le-au transformat în merit II. Acest lucru este ilegal, 

deoarece nu pot fi prevăzute criterii de medie sau de integralitate în acordarea burselor sociale. Bursele sociale (inclusiv 

ocazionale) – au rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă pentru beneficiari, în vederea parcurgerii programelor de 

studii universitare la care sunt înscrişi. Singurul criteriu academic care poate fi prevăzut în acordarea burselor sociale este cel 

minim necesar pentru a promova anul de studiu în respectiva universitate (spre exemplu, număr minim de credite acumulate). 
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Un alt lucru care mi s-a adus la cunoștință este faptul că au un fond special pentru burse pe care nu îl folosesc. De-a 

lungul timpului au rămas în fiecare an de la fiecare facultate minim 2-3 burse care au ajuns în acel fond de burse al 

Universității. Totodată, sunt multe probleme la cămine ce țin de curățenie la fel ca la Universitatea București unde 

reprezentanții Direcției de Sănătate Publică le-au dat dreptate studenților cu privire la condițiile improprii în care stau studenții. 

Am rugămintea de a-mi răspunde concret la următoarele întrebări: 

1. Care este rolul acelui fond dacă banii nu sunt direcționați către anul următor și de ce refuză suplimentarea fondului 

de burse, chiar dacă au posibilități financiare?  

2. Au direcționat banii de burse acumulați de-a lungul timpului în alte domenii, ca de exemplu salarii, investiții etc? 

3. Cu ce probleme se confruntă SNSPA-ul?  

4. Ce măsuri/sancțiuni ați luat? 

5. S-a deschis vreun dosar penal pentru abuz în serviciu sau delapidare?  

Doresc să îmi transmiteți și rapoartele de evaluare, rapoartele financiare ale SNSPA-ului ( pe ce cheltuie bani, ce 

investiții se fac, salarii etc). Solicit o anchetă care să scoată la lumină problemele cu care universitățile se confruntă. Chiar 

dacă au autonomie universitară asta nu înseamnă că nu se finanțează din bani publici și că nu trebuie să dea socoteală nimănui. 

Să aveți în vedere controale în toate universitățile din țară, deoarece este necesară o monitorizare și o evaluare a cheltuirii 

banului public și totodată o monitorizare privind condițiile din toate căminele. Direcția de Sănătate Publică ar trebui să își facă 

treaba mai cu responsabilitate. 

Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată. 

 

  

 Deputat  

Șovăială Constantin 

 

*** 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 

Rectificare bugetară negativă pentru Ministerul Educaţiei Naţionale 

Stimată doamnă ministru, 

În luările de cuvânt ale guvernanţilor preluate în majoritatea articolelor din presa naţională respectiv locală, ni se 

prezintă faptul că rectificarea bugetară, proaspăt aprobată de Guvernul României, este una pozitivă şi cu scopul încadrării într-

o anumită ţintă de deficit bugetar. Cu toate acestea, aflăm că Ministerului Transporturilor i se iau 1,16 miliarde de lei, 

Ministerului Cercetării şi Inovării 228,9 milioane de lei, iar Ministerului Educaţiei Naţionale i se iau 198 milioane de lei.  

Dacă ar fi să uzăm de o logică normală şi să analizăm modul în care au fost alese ministerele, respectiv modul în care 

s-au calculat sumele, putem spune că ori aceste ministere au performat, reuşind să facă economii considerabile, ori nu au făcut 

ce şi-au propus, motiv pentru care acum li se iau bani din buget.  Este surprinzător şi alarmant să regăsim Ministerul Educaţiei 

Naţionale în topul menţionat mai sus, cunoscute fiind problemele financiare ale sistemului educaţional şi faptul că educaţia, 

deşi prioritate naţională, nu a fost finanţată corespunzător niciodată. E greu de crezut că toate planurile de investiții au fost 

realizate şi s-au făcut şi economii la buget.  

Pe cale de consecinţă, pentru a evalua impactul negativ creat încă o dată asupra educaţiei, vă rog să îmi comunicaţi 

care au fost cauzele care au dus la această rectificare negativă şi din care capitole bugetare vor fi tăiaţi aceşti bani. Răspunde 

cineva de nerealizarea obiectivelor propuse şi bugetate? 

De asemenea, vă rog să îmi precizaţi în ce măsură tăierile masive din bugetul ministerului pe care îl conduceţi, vor 

afecta ducerea la îndeplinire a promisiunilor generoase formulate prin Programul de Guvernare pe partea de educaţie.  

Aştept răspuns în scris. 

                  

  Deputat 

Florica Cherecheş 

 

*** 
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Adresată doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne 

 

Numărul ridicat de accidente rutiere 

Stimată doamnă ministru, 

Conform statisticilor puse la dispoziție de Poliția Romană, în anul 2017 s-au produs 8.624 de accidente rutiere care s-

au soldat cu 1.951 de morți și 8.172 de răniți.  

De asemenea, ne aflăm pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul deceselor în urma accidentelor rutiere. Este 

cea mai gravă situație din 2008 și până acum. 

Ca urmare, doamnă ministru, vă transmit următoarele întrebări: 

 1. Care este strategia Ministerului pentru educarea și informarea participanților la trafic în scopul reducerii numărului 

accidentelor? 

 2. Există o colaborare cu Ministerul Educației în vederea introducerii unui curs de educație rutieră în școli? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc. 

        

 

Deputat 

Sorin Dan Moldovan 

*** 

 

 

Adresată domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale 

 

Revenire întrebare 2% din PIB pentru apărare 

Stimate domnule ministru, 

Doresc în primul rând să vă felicit pentru numire și să vă urez mult succes în noua funcție.  

În data de 12.09.2018 am adresat, Ministerului Apărării Naționale, o întrebare având ca obiect “2% din PIB pentru 

apărare”. 

În răspunsul primit de la minister se menționează faptul că: ”Ministerul Apărării Naționale are în vedere 

întreprinderea tuturor demersurilor necesare respectării termenelor planificate și a angajamentelor militare asumate pe plan 

internațional, prin utilizarea a 2% din PIB”. Tot aici se arată că până la data 31.08.2018 au fost cheltuiți 1,03%.   

Având în vedere că în primele nouă luni ale anului 2018 au fost cheltuiți puțin peste 50% din cât ne-am angajat, revin 

cu întrebarea legată de angajamentul luat față de partenerii internaționali. 

Ca urmare, domnule ministru, vă retransmit următoarea întrebare: 

- Ce procent din PIB a fost cheltuit până în momentul de față? 

Solicit răspuns scris. 

       

Deputat 

Sorin Dan Moldovan 

 

*** 
 

 

 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 

 

Educație financiară în licee 

Stimată doamnă ministru, 

Lipsa educației financiare generează inegalitate și frustrare pe plan personal, iar acest lucru este deja cunoscut în 

România. Fară o înțelegere generală a conceptelor financiare elevii de liceu, nu pot face alegeri corecte pe plan financiar, nu 
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sunt deschiși către economisire și nu știu cum îi poate ajuta acest comportament pe viitor. Nu știu să facă investiții, nu înțeleg 

cum și când pot accesa un împrumut, nu cunosc semnificația termenilor financiari prezenți într-un contract al unei entități 

creditoare. Ca urmare, doamnă ministru, vă transmit următoarea întrebare: 

1. Are Ministerul Educației Naționale în plan modificarea programei școlare astfel încât orele de  

educație financiară să fie prezente în liceu? 

Solicit răspuns scris.  

        

 Deputat 

Sorin Dan Moldovan 

*** 

 

 

 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 

 

Schimbări preconizate pentru examenul de Bacalaureat și Evaluarea Națională 

 

Stimată doamnă ministru, 

În luna octombrie, Ministerul Educației Naționale a modificat structura subiectelor de examen din acest an școlar. 

Concret, subiectele de la examenul național de Bacalaureat și Evaluarea Națională aveau 40% itemi obiectivi, adică întrebări 

deschise și tip grilă. Ulterior, subiectele au fost retrase de pe site-ul ministerului, iar în urma dezbaterilor publice s-a decis 

amânarea acestor schimbări.  Ca urmare, doamnă ministru, vă transmit următoarele întrebări: 

1. Ce părere aveți despre introducerea acestor itemi obiectivi? 

2. Având în vedere că ministrul interimar al Educației, doamna Rovana Plumb, a decis amânarea  

acestor schimbări, veți lua în discuție acest subiect în viitor? 

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.  

        

 

 

  Deputat 

Sorin Dan Moldovan 

 

*** 

 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministerul Educației Naționale 

 

 

Manualul unic 

 

Stimată doamnă ministru, 

Legea manualului unic şcolar a fost inițiată de către Guvernul României și a reprezentat un proiect pe care majoritatea 

parlamentară PSD-ALDE l-a susținut atât în comisii cât și în plenul parlamentului.  

Într-o declarație oferită unui post de televiziune ați spus despre manualul unic: “Manualul unic nu a fost o decizie 

tocmai fericită. Faptul că manualele au arătat aşa ar trebui să ne pună pe gânduri. Prin competiţie ar creşte şi calitatea 

manualelor” Declarația dumneavoastră este în contradictoriu cu acțiunile majorității parlamentare de până acum. Ca urmare, 

doamnă ministru, vă transmit următoarele întrebări: 

1. Reprezintă manualul unic o variantă pentru anul școlar 2019-2020? 

2. Care este planul ministerului pentru a asigura manualele necesare viitorului an școlar 2019 - 2020? 

Solicit răspuns scris.  
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Deputat 

Sorin Dan Moldovan 

 

*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 

 

Gestionarea supraîndatorării 

Stimate domnule ministru, 

Încă din vară, vânzările în sectorul imobiliar au înregistrat o scădere cu până la 30%, un scenariu asemănător celui de 

acum 10 ani când România a trecut printr-o criză economică care a avut un impact notabil asupra economiei românești. Iar 

lucrurile sunt mult mai grave în economie decât se văd: investitorii ne ocolesc ţara, creşte datoria publică, iar bugetul statului 

este slăbit. De asemenea, 64% dintre banii cheltuiţi de statul român sunt pe ajutoare, pensii şi salarii. Avem un deficit fiscal la 

9 luni de 17 miliarde, asta înseamnă că ne îndatorăm. 

Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarea întrebare: 

- Are Ministerul Finanțelor Publice o strategie pentru a evita un eveniment economic si financiar de magnitudinea  

celui din 2008? 

Solicit răspuns scris.   

 

 

 Deputat 

Sorin Dan Moldovan 

*** 

 

 

 Interpelare 

Adresată: doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne 

De la: domnul Sorin Bumb, deputat  

Obiectul interpelării: Timpul foarte îndelungat necesar eliberării unui pașaport simplu 

 

Stimată doamnă ministru, 

Eliberarea unui pașaport simplu continuă să fie o adevărată corvoadă pentru cei mai mulți dintre români, timpul 

necesar pentru eliberarea unui astfel de document fiind nejustificat de îndelungat pentru o țară europeană aflată în plină eră a 

informatizării. 

Dacă în urmă cu doi ani, un pașaport simplu temporar se putea obține pe loc sau în maxim două ore, astăzi, potrivit 

site-ului Direcției Pașapoarte a MAI, românii pot obține un pașaport “la urgență” în minim trei zile, doar în anumite situații, în 

timp ce eliberarea unui pașaport simplu durează două săptămâni.  

Dacă înainte de ‘89 timpul îndelungat de eliberarea a unui astfel de document era justificat prin verificarea “originii 

sănătoase” a solicitantului, vă rog să-mi comunicați care sunt acum justificările care fac ca un banal document de călătorie să 

fie eliberat în două săptămâni, iar “urgența” să fie definită ca o perioadă de trei zile lucrătoare, deși persoane grav bolnave, de 

exemplu, s-ar putea să nu dispună de acest timp. Menționez că doresc răspuns scris. 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  

Democrate Maghiare din România 

 

 

 

 Declarație politică 

"Eu aleg să mă implic" 

 

25 noiembrie este Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, stabilită în memoria surorilor 

Mirabal, activiste politice din Republica Dominicană, care au fost măcelărite de poliția republicii pentru că militau pentru 

respectarea drepturilor lor. Încă din anii 80, întreaga Americă Latină militează în această dată împotriva violențelor asupra 

femeii, astfel în anul 1993, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Declarația privind eliminarea 

violenței împotriva femeilor. 

Această zi importantă la nivel mondial dă curs Campaniei celor “16 zile de activism împotriva violenței bazate pe gen” 

care se încheie pe 10 decembrie, de ziua Internațională a Drepturilor Omului. Violența împotriva femeilor se clasează pe locul 

4 în topul cauzelor morții premature în lume. Este important de menționat că urmările violenței fizice și sexuale sunt 

înspăimântătoare. 

În ceea ce privește județul Mureș, potrivit unor date recente ale Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, în primele 

10 luni al acestui an au devenit victime a violenței domestice 975 de persoane. Dacă ne referim la numărul ordinelor de 

protecție, s-au emis 161 de ordine de protecție, din care 36 au fost încălcate. 

Stimați colegi, suntem în plină campanie dedicată activismului împotriva violenței. Soarta acestor victime, respectiv 

soarta potențialilor victime depinde de fiecare dintre noi. EU ALEG SĂ MĂ IMPLIC, EU în calitate de victimă, EU în calitate 

de martor, EU ca și vecin sau EU ca și legiuitor responsabil, care nu rămâne indiferent și care ia măsuri clare pentru 

combaterea acestui fenomen. La 365 de zile de la ultima mea declarație politică tot pe acest subiect, pot să vă enumăr cu 

mândrie câteva legi care între timp au intrat în vigoare și inițiative legislative aflate în dezbatere în cele două camere ale 

parlamentului. Astfel, putem să enumerăm ca și realizări, reglementarea ordinului de protecție provizoriu, potrivit căruia 

victimele violențelor domestice  vor putea obține un ordin de protecție mult mai repede, direct de la polițist. 

De asemenea putem vorbi în prezent de interzicerea hărțuirii sexuale sau psihologice atât în public, cât și în privat, 

fapte care pot fi constatate și sancționate cu amendă contravențională de către MAI, Jandarmerie, Poliția Frontieră precum și 

de Polițiști Locali. Totodată săptămâna trecută a fost adoptată în Camera Deputaților, propunerea legislativă inițiată de către 

mine, care va modifica legea audiovizualului și care are ca scop principal, ca în cadrul tuturor programelor de televiziune și 

radiodifuziune  care au ca și conținut violența domestică, să se asigure prezentarea unei atenționări acustice sau grafice despre 

existența numărul telverde recunoscut național destinat victimelor violenței domestice. 

În România, violența domestică şi violența împotriva femeilor încă mai ating cote alarmante, astfel, Organizația de 

Femei a UDMR a inițiat Mișcarea pentru eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, o campanie pentru combaterea violenței 

împotriva femeilor, concepută cu scopul de a preveni, atenua și contracara fenomenul, de a asigura protecția femeilor agresate 

și de a găsi modalități cât mai eficiente pentru pedepsirea agresorilor. 

Stimați colegi, avem responsabilități majore în acest sens cum ar fi: conștientizarea şi informarea opiniei publice, dar 

şi modificarea legislației din România. 

Totodată este nevoie de schimbarea mentalității la toate nivelele societății românești în acest sens, pentru ca la anul 

viitor să putem enumera și mai multe realizări în acest domeniu. 

Pentru aceasta, avem nevoie de toți, atât femei cât și bărbați umăr la umăr, doar împreună vom reuși. 

Deputat 

Csép Éva-Andrea 
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*** 

 

 Întrebări 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Eficientizarea programului ”Școala după școală” 

 

Stimată doamnă ministru, 

În calitate de membru al Camerei Deputaților, vă rog să dați curs următoarei solicitări pe care v-o  

adresez. Conform art. 58 din Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, „Unităţile de învățământ, prin decizia 

consiliului de administrație, pot să își extindă activitățile cu elevii după orele de curs, prin programe ‚Școala după școală’.” 

Conform aceluiași articol, programul "Școala după școală" se organizează „în  parteneriat cu autoritățile publice locale şi cu 

asociațiile de părinți”, și prin acesta, „se oferă activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea 

competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum şi activități de învățare remedială.”  

Programele „Școala după școală” (în continuare, „program”) se organizează în baza metodologiei aprobate prin 

Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5.349 din 7 septembrie 2011. Misiunea asumată de către Ministerul Educației 

Naționale este să asigure un mediu educațional care să faciliteze dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin 

promovarea excelenței și asigurarea accesului egal la educație. 

Mai mult, viziunea Ministerului este de a oferi tuturor beneficiarilor (preșcolari, elevi, studenți etc.) accesul la o 

educație de calitate, care să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare dintre beneficiari, în vederea pregătirii 

lor pentru competitivitatea globală. Ministerul asigură recunoașterea și garantarea drepturilor beneficiarilor de a-și păstra, 

dezvolta şi exprima identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă. Valorile care ghidează munca Ministerului, așa cum 

însăși instituția le definește, sunt: integritate, etică, transparență, colaborare, implicare și responsabilitate. Având numeroase 

întâlniri cu părinți, cadre didactice și primari, analizând problema programului „Școala după școală”, vă adresez această 

scrisoare cu scopul de a vă propune câteva îmbunătățiri în ceea ce privește programul. Programul este unul dintre cele mai 

bune și utile programe ale Ministerului Educației Naționale. Totuși, există două probleme semnificative privind funcționarea 

concretă a programului. 

 În primul rând, conform art. 17 din metodologia mai sus menționată, finanțarea programului se poate face:  

a)  din bugetul autorităților locale;  

b)  din programe finanțate din fonduri europene sau naționale;  

c) din activități școlare şi extrașcolare, donații, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinți, al 

organizațiilor nonguvernamentale etc., cu respectarea legislației în vigoare;  

d) din bugetul de stat constituit, în condiţiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniți din grupurile 

dezavantajate.  

În momentul de față autoritățile locale sunt singurele interesate de implementarea și funcționarea programului „Școala 

după școală”, iar din păcate, sunt și singurele care finanțează aceste programe. Din cauza faptului că programul implică costuri 

foarte mari și înseamnă o povară financiară uriașă pentru autoritățile locale, funcționarea acestuia devine imposibilă în 

numeroase comune din județul Covasna, dar și în alte localități din România, îngreunând accesul copiilor la o educație de 

calitate.  În al doilea rând, organizarea activității programului în cadrul școlilor presupune numeroase obligații, întocmirea de 

diferite rapoarte, respectiv alte sarcini administrative adiționale pentru cadrele didactice, sarcini care adeseori iau din timpul 

destinat educării copiilor, dar care sunt stipulate în legislație. Din cauza acestor probleme, dascălii sunt reticenți în a accepta 

participarea în program, iar din această cauză sunt numeroase cazuri în care, pe lângă problema financiară, survine și o lipsă de 

personal. Cadrele didactice adeseori nu sunt dispuse să-și asume o astfel de sarcină administrativă după programul școlar. 

Dorim funcționarea în continuare a programului „Școala după școală”, dar suntem convinși că este nevoie de implementarea 

unor modificări în vederea unei funcționări mai eficiente a programului. Din aceste motive, propunem în primul rând să se 

aloce fonduri din bugetul de stat pentru aceste programe, nu numai pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate, așa cum 

prevede articolul 17, lit. d) din metodologia aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5.349 din 7 septembrie 

2011, ci și pentru toți elevii din școli. 
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În al doilea rând, propunem simplificarea procedurilor și sarcinilor administrative care trebuie îndeplinite de către 

cadrele didactice, pentru ca programul să poată funcționa în modul cel mai potrivit, în vederea unui sistem educațional 

favorabil dezvoltării copiilor.  

Întrebare: 

- Doamna ministru, când preconizați implementarea propunerilor amintite mai sus pentru ca funcționarea programului  

„Școala după școală” să se deruleze în mod echitabil pentru toți beneficiarii? 

Solicit răspuns în scris. 

Cu stimă,        Deputat 

Benkő Erika 

*** 

 

 

Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 

 

Onorariile interpreților și traducătorilor – sume simbolice 

 

Domnule ministru, am fost contactat la biroul meu parlamentar de către un cetățean din județul Bihor, traducător 

autorizat, care mi-a semnalat o problemă cu care se confruntă interpreții și traducătorii autorizați de către Ministerul Justiției, și 

anume faptul că Ordinul nr. 414/2009 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreților și traducătorilor autorizați folosiți 

de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile 

notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești în care sunt prevăzute tarifele pentru plata onorariilor interpreților și 

traducătorilor autorizați, la articolul 2 stipulează că aceste sume vor crește anual în funcție de rata inflației, însă prevederile 

acestui act normativ nu s-au aplicat din anul 2009.  

Drept urmare, această stare de fapt a condus la numeroase probleme ce au intervenit în decursul anilor în acest 

domeniu de activitate – lipsa motivației acestor persoane de a colabora cu instituțiile, calitatea precară a serviciilor oferite, 

prelungirea termenelor de predare a documentelor, erori judiciare intervenite, șamd. 

Întrebare:  Domnule ministru, când preconizați reevaluarea tarifelor cu oferta reală din piață, respectiv când veți 

dispune aplicarea reglementărilor Ordinului sus-amintit cu privire la indexarea cu rata inflației a sumelor prevăzute în așa fel 

încât acești oameni să-și poată efectua munca în mod demn și competitiv? 

Solicit răspuns în scris.       

 

Deputat 

Szabó Ödön 

 

*** 

 

Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice  
            

Situația Căminului Cultural Săcueni, județul Bihor 

 

Domnule ministru, revin la întrebările adresate Ministerului dezvoltării regionale și administrației publice în repetate 

rânduri ce au avut ca obiect reabilitarea Căminului Cultural din orașul Săcueni, județul Bihor. Orașul Săcueni are peste zece 

mii de locuitori, societatea civilă fiind una foarte activă, în comunitatea respectivă funcționând un teatru liceal, cluburi de dans, 

teatru de păpuși, și altele, neavând însă un loc propice de desfășurare a acestor evenimente culturale.  

Căminul cultural din Săcueni este închis de mai mulți ani, deoarece se află în pericol de prăbușire, din aceasta cauză 

nu se mai pot organiza evenimente culturale. Pentru acest obiectiv, în decursul anilor au fost demarate mai multe inițiative de 

reabilitare, toate fiind evaluate pozitiv. În sfârșit lucrarea a fost contractată prin CNI în trimestrul 4 al anului curent, însă 

lucrările nu au fost demarate deoarece se pare că nu a fost selectat dirigintele de șantier.  

Întrebări:  

- Când estimați că se vor începe lucrările de reabilitare a Căminului Cultural al orașului Săcueni, județul Bihor?  
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- Care este termenul de execuție și de finalizare al lucrărilor? 

 

Deputat 

Szabó Ödön 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul parlamentar al  

Alianței Liberalilor și Democraților  
 

       

 Declarații politice 

Agricultura în schimbare odată cu vremea 

 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 

Agricultura se schimbă odată cu vremea. Încălzirea globală influențează enorm culturile de legume. Cercetătorii 

avertizează asupra faptului că numărul culturilor ar putea scădea drastic până în anul 2050. Trebuie să realizăm ca legumele 

sunt o componentă vitală pentru o viață sănătoasă și o dietă echilibrată, iar avertismentul cercetătorilor este unul serios. 

Agricultura are parte de modificările ei, ca orice lucru care se modifică odată cu trecerea timpului și datorită inovațiilor din 

domeniul tehnologiei. Vremea s-a modificat, așa că și agricultura are de suferit, pentru că cele două sunt interdependente. 

Agricultura ecologică, așa cum am spus și anterior, într-o altă declarație, a cunoscut o dezvoltare nemaivăzută. Din păcate, 

obiceiurile alimentare ale populației se schimbă mai greu. Cercetătorii trag un semnal de alarmă și avertizează că efectele 

încălzirii se văd deja, iar după calculele lor, până în anul 2050, resursele vegetale vor scădea cu cel puțin o treime. Nenumărate 

studii și planuri de nutriție includ legumele pe lista ingredientelor esentiale pentru o dietă sănătoasă a unui om. Această situație 

afectează implicit sănătatea la nivel mondial, dar și securitatea alimentară. 

Această situație se datorează temperaturilor crescute în perioade anormale, ploilor tot mai puține în ultima perioadă, ce 

au dus la un nivel scăzut al apei, seceta afectând culturile. Iar impactul ar putea fi devastator! 

Specialiștii consideră că o măsură ce ar putea ducer la creșterea numărului culturilor ai fi mărirea nivelelor gazelor cu 

efect de seră. Cele mai afectate culturi par a fi cele de linte și soia, conform statisticilor. Problema resurselor scăzute va putea 

fi resimțită peste zeci de ani, dacă nu se face nimic în acest sens. Problema încălzirii globale și efectele ei tot mai vizibile și 

pregnante, nu mai reprezintă o noutate, fiind cunoscută de ani de zile. Ghețarii se diminuează pe zi ce trece, flora și faună se 

schimbă, copacii înfloresc în perioade atipice acestui fenomen. Chiar și în ziua de azi, există voci care neagă existența și 

efectele incălzirii globale, dar efectele ei le putem vedea cu ochiul liber. 

În concluzie, pentru România construcția sistemului de irigații reprezintă prioritatea „zero”.  

 

 

Deputat 

Ică Florică Calotă 

*** 
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Stimați colegi,  

2018 ar fi trebuit să fie momentul în care, privind la veacul pe care l-au lăsat în urmă bunicii și străbunicii noștri, 

ambiția romȃnilor de a rămȃne împreună într-o Romȃnie unită să renască. Mai mult decȃt atȃt, să fie pusă în slujba unor 

proiecte concrete, care să dea contur perspectivelor din următorii 100 ani. Avem un trecut construit de oameni vrednici, care au 

făcut din voință și din curaj arme mai puternice decȃt timpul, și un prezent care nu rivalizează nici măcar palid cu faptele celor 

care sperau, în 1918, că Romȃnia va rămȃne puternică și unită. După 100 ani de Unire, suntem, însă, mai dezbinați ca 

niciodată. Rupți între Est și Vest, între București și restul țării, între orașe și sate, cu două capitale românești, București și 

Chișinău, despărțite de birocrația care nu le vrea unite de o autostradă pe traseul cel mai scurt, pe la Albița. Cu o capitală 

spirituală, Alba Iulia, mai aproape ca timp parcurs de Budapesta decât de Vaslui. Suntem sfărmați nu în două, ci în mai multe 

Romȃnii care își revendică drepturile fără încetare꞉ cea a săracilor și cea a bogaților, cea a nostalgicilor și cea a 

revoluționarilor, cea a tradiționaliștilor și cea a ultramoderniștilor. Cu toții romȃni, dar captivi într-un conflict surd de opinii, 

într-o țară a extremelor, care nu mai seamănă cu idealul României din care artizanii Unirii și-au făcut icoană.    

Stimați colegi, e limpede pentru toată lumea că, în aceste condiții, bucuria Centenarului nu poate fi una deplină pentru 

niciunul dintre romȃnii acestei Romȃnii care nu se poate reface singură, din cioburi. Stă în puterea noastră să reluăm firul 

istoriei de acum 100 de ani și să refacem, în fiecare colț de țară, Romȃnia pe care și-au dorit-o înaintașii.  

Ca parlamentar de Vaslui, am transmis, de-a lungul acestui an, apeluri la unitate și solidaritate cu Moldova și județul 

Vaslui, un județ care sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire cu capul plecat. O dată în fața Bucureștiului și a zonelor bogate 

din țară, care au cunoscut răsfățul dezvoltării din miliardele de euro alocate de la bugetul statului, în vreme ce blestemul 

sărăciei și al izolării s-a înfipt dincolo de Siret. A doua oară, în fața Romȃniei Mari de la 1918, care nu le-a ursit provinciilor 

sale unite să aibă același destin. Ce vreau să subliniez este că nu rușinea e motivul pentru care moldovenii, vasluienii trec peste 

Centenar cu frunțile plecate, ci modestia și bunul-simț care i-au făcut pȃnă acum să îndure sacrificiul de a fi lăsați în urmă, în 

“locul rezistenţei până la capăt”, așa cum s-a vorbit despre Moldova în anii Primului Război Mondial, decisivi pentru pasul din 

1918. Arc peste timp, în 2018, Moldova nu mai trebuie să fie același loc al rezistenței pȃnă la capăt, al lipsurilor și al 

subdezvoltării. Vă rog să nu rămȃneți indiferenți, stimați colegi, la îndemnul de a da mȃnă cu mȃnă, pentru ca idealul 

dintotdeauna al românilor, acela de a rămâne împreună, să nu fie irosit din orgoliu, egoism sau ignoranță. Marea Unire nu e a 

celor care se pretind patrioţi vizionari, ci a celor care demonstrează voință de solidaritate. Aceasta este cea mai puternică armă 

pe care o avem la îndemȃnă acum, în anul Centenarului, pentru a reconstrui Romȃnia, iar Moldova este prima regiune din țară 

unde romȃnii așteaptă să vadă că nu au fost uitați de frații lor.  

″Din împrejurările de azi, România trebuie să iasă întreagă și mare!″, spunea, în urma cu mai bine de 100 de ani, în 

Parlament, Nicolae Titulescu. Aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră să păstreze în gȃnd aceste cuvinte, cȃnd vom spune, la 1 

Decembrie, ″La mulți ani, Romȃnia!″.  

 

 

Deputat 

Daniel Olteanu 

 

*** 

 

“Vreți să fiți liberi ? Fiți uniți pe vecie!... ” 

 

   Mai sunt câteva zile până la Ziua cea Mare, când toată suflarea românească are dreptul a se bucura de împlinirea 

unui secol de la reîntregirea României. Adevărat este că nu tot neamul românesc trăieşte în ţara natală, dar, aşa cum fiecărui 

om îi este mereu dor de-acasă atunci când se află departe, fiecărui român adevărat îi este dor de ţară, oriunde s-ar afla în lumea 

largă. Cu gândul la iarba verde de acasă, românii tresar de un dor ancestral, sărbătorind cu însufleţire Ziua Naţională. Întreg 

neamul românesc se pregăteşte, primenindu-se, pentru ziua de însemnătate istorică a ţării, pe care profund a descris-o în 

cuvinte Barbu Ştefănescu Delavrancea: „România este patria noastră şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a 

celor de mai apoi. E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie”.  

   Cum s-a născut România de azi, o ştim cu toţii: prin dorinţa arzătoare a tuturor românilor, prin curajul, inteligenţa, 

suferinţele şi spiritul de jertfă al înaintaşilor, ai căror exponenţi străluciţi şi-au înscris numele cu litere de aur în cartea sfântă a 
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naţiunii, numită istoria patriei. Lângă numele personalităţilor legendare sunt aşezaţi, la loc de cinste, eroii care şi-au sacrificat 

viaţa pe câmpul de luptă, pentru dezrobirea ţării. La ceas de sărbătoare, se cuvine a-i comemora, cu smerenie, pentru slava 

eternă. Mereu le vom fi datori, iar bucuria zilei de 1 Decembrie trebuie împletită cu sentimentul de gratitudine, dar şi de 

speranţă, pentru România nepieritoare.  Iată cât de frumos vorbea despre Unire, academicianul român Ioan Lupaş: “este 

rezultatul luptelor susţinute vreme de veacuri de cei mai buni fii ai poporului românesc. Unitatea noastră naţională a fost 

cimentată nu numai de sângele soldaţilor noştri, dar şi de suferinţele intelectualilor şi scriitorilor care, începând din veacul al 

XV-lea, au îndurat pentru ideile lor temniţa şi deportaţiunea. Ei sunt promotorii mişcării şi luptelor care au reuşit să ajungă în 

fine la această împlinire de mult visată”.  

Raportându-se la timpurile noastre, unii conaţionali manifestă pornirea de a considera că România este o ţară mică, 

aflată la cheremul străinilor. “Nu există ţară mică. Măreţia unui popor nu este determinată numărul oamenilor, aşa cum nici 

măreţia unui om nu este determinată de înălţimea sa”. E bine de ştiut acest postulat, emis de scriitorul francez Victor Hugo. 

Altcumva, ne vom pierde, treptat, libertatea pentru care au luptat generaţii de români. “Vreți să fiți liberi ? Fiți uniți pe 

vecie!..uniți, uniți, uniți !” Astfel vedea filozoful şi dramaturgul german Schiller, condiţia libertăţii. Nu întâmplător folosim 

aici leit-motivul UNIRE. În zilele noastre, în chiar ajunul sărbătoririi Centenarului Unirii, sub pretextul aplicării unor principii 

democratice, unii formatori de opinie, sau anarhişti de profesie, ne instigă pe unii împotriva altora, urmărind, în realitate, să 

dezbine şi să slăbească naţiunea română, asmuţindu-i pe românii din străinătate împotriva confraţilor aflaţi acasă. Sunt convins 

că nu vor reuşi. Nu suntem un popor de proşti, aşa cum şi-ar dori ei. Românii din Diaspora sunt fraţii noştri, prieteni, colegi, 

membri ai familiilor noastre. Avem toţi sânge românesc, iar sângele apă nu se face. Rămân încrezător în puterea de 

discernământ a poporului român, dovedită mereu în ceasuri de cumpănă. Vor trece ca valul şi aceste momente de încercare, iar 

aceia ce se fac vinovaţi faţă de România vor primi de la viaţă răsplata meritată. 

   Noi, românii cei mulţi, harnici şi oneşti, vom împărtăşi bucuria marii sărbători după cuviinţă, după datină, 

îndemnând la raţiune, la frăţietate, la unitate de spirit. Le urez tuturor românilor să aibă parte de o sărbătoare fericită şi să le fie 

împlinite cele mai frumoase idealuri. La mulţi ani, Românie mândră, la mulţi ani români! 

 

Deputat 

Niţă Mihai 

 

*** 

 

 

 Interpelări 

 

Adresată: domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 

De la: domnul Daniel Olteanu, deputat  

Obiectul interpelării: Date esențiale pentru includerea obiectivului de investiții Autostrada Tișița – Albița (SF+PT) în 

proiectul de buget înaintat de Ministerul Transporturilor pentru 2019 

 

Stimate domnule ministru,  

Doresc să adaug, prin intermediul acestei interpelări, date esențiale în cadrul demersurilor pe care le-am realizat la 

nivel parlamentar pentru a determina Ministerul Transporturilor să repună pe harta investițiilor Coridorul European de 

transport din rețeaua TEN-T Comprehensive care asigură legătura cu punctul de trecere a frontierei Albița.  

Interpelările pe care le-am transmis până acum, sintetizate prin interpelarea înregistrată cu nr. 1908B/23.10.2018 (la 

care nu am primit răspuns la data prezentei), au unicul obiectiv de a vă readuce în atenție un proiect al cărui studiu de 

prefezabilitate datează din 1998 și care, conform Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de 

transport de interes naţional şi european, ar fi trebuit realizat până în 2015: Autostrada Albiţa – Huşi – Tecuci – Tişiţa – Buzău 

– Bucureşti – Giurgiu (poziția 11 în legea citată).    Sper că suntem de acord că rolul unei investiții în infrastructură nu este 

doar de a rezolva o problemă de moment, ci și de a fi integrată într-o strategie de perspectivă, care să privească atât potențialul 

de fructificare a ei, cât și potențialul de dezvoltare a zonei, implicit reducerea decalajelor de dezvoltare de la nivel național.  

În acest context, accentuez importanța pe care o are o astfel de investiție în primul rând la nivelul transportului de 

mărfuri și persoane, stimulând schimburile comerciale și crescând oportunitatea unei regiuni pentru investitorii privați. În acest 

sens, sunt în măsură să vă prezint ultimele date disponibile la nivelul Direcției Generale a Vămilor (DGV), primite în aceste 



CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 33 - 2018  

Săptămâna 26 – 29 noiembrie 2018  
 

 

67 

 

zile. Aceste date sunt absolut concludente și reprezintă un punct cheie, în opinia mea, în decizia de includere a obiectivului 

Drumul de mare viteză Tișița – Albița în proiectul de buget național pe 2019, pentru realizarea SF + PT.   

Astfel, în ceea ce privește traficul auto pe frontiera de est a României sunt de reținut următoarele date:  

1. Punctul de trecere a frontierei Albița a consemnat o creștere a numărului total al vehiculelor care l-au tranzitat de la 

311.065 în 2008 la 804.930 în 2017.  

2.  În ceea ce privește numărul camioanelor, acestea au fost de 160.141 în 2017, de aproape patru ori mai multe decât 

la următoarele două puncte de trecere a frontierei, Sculeni și Galați – Giurgiulești.  

3. Numărul camioanelor care au tranzitat punctul de trecere a frontierei Albița este mai mare decât în cazul tuturor 

celorlalte puncte de trecere a frontierei de pe granița de est, luate împreună! 

4. În ceea ce privește numărul autobuzelor, acestea au fost de 19.620 în 2017, de peste patru ori mai multe decât la 

punctele de trecere a frontierei Sculeni și Galați – Giurgiulești.  

5. Creșterea anuală a traficului în intervalul 2014 – 2017 la nivelul camioanelor este una uriașă, de aproximativ 10% / 

an, ceea ce evidențiază faptul că tronsonul Albița – Tișița este, de departe, principala rută de transport a mărfurilor spre / 

dinspre frontiera estică a României, având un mare potențial de accelerare (asta în timp ce traficul camioanelor prin Vama 

Sculeni a stagnat în 2016 - 2017). 

Este evident, domnule ministru, că rutele de transport sunt decise în primul rând de realitatea economică, dar și de 

calitatea infrastructurii. În condițiile în care operatorii și realitatea de la nivelul economiei conduc la concluzia evidentă că 

Albița – Tișița este principala rută de transport a mărfurilor și persoanelor pe legătura cu frontiera de est, cu accelerare uriașă 

în ultimii ani, necesitatea ca Ministerul Transporturilor să țină pasul cu această realitate este una imperativă.  

De asemenea, este imperativ să vă propuneți să reparați greșeala de care se fac responsabili predecesorii 

dumneavoastră, aceea de a șterge din Master Planul General de Transport un Coridor European și de a face, implicit, nevăzut 

din strategia națională obiectivul de realizare a Autostrăzii Tișița – Albița. Nu în ultimul rând, strategia națională presupune 

reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni, ori până acum s-a „reușit” exact contrariul, modul de repartizare a marilor 

investiții în infrastructură determinând creșterea discrepanțelor regionale între săraci și bogați, la nivelul țării. Din acest motiv, 

consider că un calendar realist ar putea fi demararea procedurilor pentru SF + PT Autostrada Tișița – Albița în 2019, derularea 

contractelor aferente până la finalul anului 2020 și scoaterea la licitație a execuției obiectivului la finalul anului 2020 – prima 

parte a anului 2021, traficul urmând să se „verse” în A7 și viitoarea A13, fiind cea mai directă conexiune cu Coridorul 

European care include A1. Prin urmare, prin prezenta interpelare, vă rog, domnule ministru, având în vedere argumentele 

aduse în completarea celor din interpelările anterioare, să întreprindeți demersurile pentru includerea în bugetul de stat pe 2019 

a obiectivului Autostradă Tișița – Albița, faza SF + PT. Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc! 

 

 

*** 

Adresată: domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 

De la: domnul Daniel Olteanu, deputat  

Obiectul interpelării: Reacția Ministerului Transporturilor și garanții, după intrarea în insolvență a Antreprenorului, că va fi 

dus la bun sfârșit contractul aferent construirii Variantei ocolitoare Bârlad 

 

Stimate domnule ministru,  

Am transmis mai multe interpelări miniștrilor Transporturilor, de-a lungul timpului, cu privire la investițiile în 

infrastructura Moldovei și, ca parlamentar ales în Circumscripția Vaslui, este firesc să acord o atenție sporită modului în care 

este implementat programul politic și de guvernare, modul în care sunt respectate promisiunile electorale. Din această 

perspectivă, Varianta ocolitoare Bârlad este, deocamdată, singurul proiect mediu a cărui execuție ar putea demara la nivelul 

județului Vaslui, o necesitate de zeci de ani și o promisiune nematerializată de către toate guvernările. Dați-mi voie să preiau 

îngrijorările bârlădenilor și ale tuturor celor preocupați de această investiție, după apariția informației cu privire la intrarea în 

insolvență a constructorului desemnat, compania Tehnic Asist. Este foarte important să ne asigurăm de faptul că antreprenorul 

nu are nicio piedică din partea statului în derularea contractului, dar și că lucrările executate vor fi conforme din punct de 

vedere calitativ.  

În acest sens, v-am sesizat și cu alte ocazii, inclusiv interpelări (nr. 1249B/12.03.2018, răspuns 12038/24.04.2018), 

există suspiciuni întemeiate că modul de derulare a contractului „Reabilitare DN18 LOT 1 Moisei – Borșa km 131+627 - km 
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156+232 - BEI - etapa VI”, în valoare de 83,72 milioane lei, gestionat de CNAIR și cu executant Tehnic Asist, ar putea fi una 

dintre cauzele care au dus la insolvența acestei companii, iar efectele să se răsfrângă și asupra derulării contractului aferent 

construirii Variantei ocolitoare Bârlad. Vă reamintesc doar faptul că acest contract are data începerii lucrărilor 24.08.2015, 

presupune reabilitarea a 24 km de drum național, are câteva termene de finalizare a lucrărilor amânate, aflându-se în prezent la 

un stadiu fizic de 85,20% și un stadiu financiar de 69,35%, ceea ce înseamnă lucrări efectuate fără a le fi încasată 

contravaloarea de aproximativ 12 milioane lei.  

Domnule ministru, este descalificant pentru CNAIR, în condițiile în care explicațiile sunt „alocările insuficiente pentru 

efectuarea plăților către antreprenor”, să asiste pur și simplu la această viteză de execuție de 6 km reabilitare drum național / 

an, finalizarea lucrărilor fiind amânată pentru 2019, termen nedefinit clar, chiar conform CNAIR. Vă reamintesc, în context, 

cele mai recente declarații ale domnului ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici: „nimeni nu oprește companiile statului să 

facă investiții”, și faptul că, la rectificare, Ministerul Transporturilor a avut sume bugetate și neconsumate de peste 1 miliard 

lei! În acest condiții, în care Varianta ocolitoare Bârlad este un obiectiv de maximă importanță la nivel local, vă rog, domnule 

ministru: 

1. Să-mi comunicați responsabilitatea instituțiilor statului, în speță Ministerul Transporturilor și Ministerul de Finanțe, 

în nealocarea corespunzătoare a fondurilor necesare derulării contractelor de reabilitare a DN18, precum și măsurile luate față 

de cei vinovați, în condițiile în care anual Ministerul Transporturilor, la rectificări bugetare, a avut fonduri neconsumate. 

2. Să-mi comunicați explicațiile pentru neefectuarea plăților către antreprenorii care derulează contractele de 

reabilitare a DN18 până la nivelul la care ecartul între stadiul fizic și cel financiar să fie de maxim 5%, precum și cauzele 

pentru care, în 2018, au fost efectuate plăți în cadrul acestor contracte după termenele scadente. 

3. Ce garanții puteți prezenta, în cazul de față, că antreprenorul Tehnic Asist are capacitatea tehnică și economică de a 

duce la bun sfârșit contractul aferent construirii Variantei ocolitoare Bârlad? Vă rog să-mi transmiteți graficul de derulare a 

acestui contract.  

Solicit răspuns scris.          

 

 

 

Deputat 

Daniel Olteanu 

*** 

 

 

 

 

 


