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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea februarie – iunie 2021 

(Situaţia cuprinde datele la 09.04.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1773 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1630 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 143 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 275 

290 

– votate  
 

266 

             din care: - înaintate la Senat      10 

                            - în procedura de promulgare 45 

                            - promulgate* 54 

                            - respinse definitiv 157 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

- la vot final 22 

2) Se află în proces legislativ 1485 

a) pe ordinea de zi 511 

b) la comisii  
 

951 

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 

5 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 1 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 17 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17 

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

 
   Cele 266 de iniţiative legislative votate privesc: 

                         100 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                 72 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                 24 de proiecte de legi 
                         166 de propuneri legislative 
                             din careern:n carede legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 67 de legi, dintre care 13 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

 

Şedinţele din zilele de marți, 6 și miercuri, 7 aprilie 2021 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 65  

Dezbătute 
   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          32               

34        

   - votate 12 
                           - la promulgare 12 
   - la vot final  22 

  
   - retrimise la comisii 3 

 
 
 
   Cele 12 iniţiative legislative votate privesc: 
                   10 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                   8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                   2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                       2 propuneri legislative 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
ivesc: 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna  5 – 9 aprilie 2021 

 

 I. Proiecte de legi  adoptate de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1.  PL-x 423/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2019 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic 
european  
 

2.  PL-x 393/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2019 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii                    
 

3.  PL-x 109/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare 
 

4.  PL-x 80/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2019 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 
 

5.  PL-x 360/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2018 pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătății 
 

6.  PL-x 380/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2020 pentru abrogarea 
Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern 
 

7.  PL-x 504/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele 
măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe 
bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, 
precum și unele măsuri de distribuire a acestora 
 

8.  PL-x 528/2020 - Lege pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind 
reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice 
 

9.  PL-x 117/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2020 privind modificarea şi 
completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 
 

10.  PL-x 540/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2019 pentru modificarea art. 1 alin. 
(1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din 
funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

11.  PL-x 307/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea 
unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 
 

12.  Pl-x 609/2020 - Lege pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în programul legislativ prioritar  
al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 
 
 
 

 
În martie  2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2021, care  cuprinde 52 de proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 48 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 

procesului legislativ:  
 
 

Stadiul proiectelor de legi 
Senat CAMERA  

DEPUTAŢILOR 
 

Camera 
decizională 

Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  
ADOPTATE / 

RESPINSE 
 

Senat: 
 

 
5 
 

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: 

4 
0 
1 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

22 2 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

4 
15 
0 

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

 
0 
0 
3 
0 

 
Procedură 
comună: 

  
2
1   

Total: 27 2  

 
1
9 

  

 
8 
 

 48  48 
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ANEXĂ 
II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

          
Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

Proiect de lege pentru modificarea 
și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.119/1999 privind 
controlul intern/managerial și 
controlul financiar preventiv. (poz. 
I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999, în sensul 
extinderii regimului juridic al 
incompatibilităţilor şi al conflictelor de 
interese prevăzute pentru funcţionarii 
publici, astfel cum acestea sunt 
reglementate prin Legea nr.161/2003, 
asupra tuturor categoriilor de persoane 
desemnate să exercite controlul financiar 
preventiv propriu la nivelul entităţilor 
publice. 

S  - 
Adoptată 
pe 
24.10.2018 

CD - OZ 
Plen BUG  
 

 

Raport depus 
pe 
30.01.2020 

(6/R/2020) 

2 

PLx 
492/2019 

 
L 

363/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 
privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea Regulamentului 
(UE) 2016/589 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 13 
aprilie 2016 privind o reţea 
europeană de servicii de ocupare a 
forţei de muncă (EURES), accesul 
lucrătorilor la servicii de mobilitate 
şi integrarea mai bună a pieţelor 
forţei de muncă şi de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.492/2011 
şi (UE) nr.1296/2013. poz. (I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privind stabilirea 
unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE)2016/589 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
Uniunii Europene din 13 aprilie 2016 
privind o reţea europeană de servicii de 
ocupare a forţei de muncă (EURES), 
accesul lucrătorilor la servicii de 
mobilitate şi integrare mai bună a pieţelor 
forţei de muncă şi de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) 
nr.1296/2013. 

S  - 
Adoptat pe 
21.10.2019 
CD - OZ 
Plen MUN 
 

Raport depus 
pe 
26.05.2020 

(186/R/2020) 

3 

PLx 
593/2020 

 
L 

17/2021 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 
Universităţii Române de Ştiinţe şi 
Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti. poz. (I-b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Desfiinţarea Universităţii Române de 
Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti.  

S  - 
Adoptat pe 
21.09.2020 
CD - OZ 
Plen ÎNV 
 

Raport depus 
pe 
15.10.2020 

(457/R/2020) 

4 

PLx 
107/2021 

 
L 

489/2020 

Proiect de Lege privind aderarea 
Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi 
Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Secretariatului General 
al Guvernului, precum şi 

Aderarea Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi 
Dezvoltare Durabilă (EEAC), prin 
Departamentul pentru dezvoltare durabilă, 
care coordonează implementarea 
Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030, la nivel 

S  - 
Adoptat pe 
15.02.2021 
CD - OZ 
Plen 
ADMIN 
 

Raport depus 
pe 
17.03.2021 

(122/R/2021) 
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Nr. 
crt 

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

completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte. poz. (I-
b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

naţional şi îşi desfăşoară activitatea în 
finanţarea Secretariatul General al 
Guvernului. Sumele necesare plăţii 
cotizaţiei anuale se vor asigura de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, 
pentru Departamentul pentru dezvoltare 
durabilă. 

5 PLx 
127/2021 

Proiect de Lege privind acceptarea 
Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din 
învăţământul superior, adoptată la 
Paris la 25 noiembrie 2019. (poz. I-
b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acceptarea Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din 
învăţământul superior, adoptată la Paris 
la 25 noiembrie 2019. 

CD - OZ 
Plen MUN 
și ÎNV 
S  -  

 

Raport depus 
pe 
01.04.2021 

(162/R/2021) 

6 

PLx  
435/2019 

 
L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative 
şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul unor 
programe gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. (poz. I-b-8)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Amendarea unor acte normative, precum și 
stabilirea unor măsuri financiare. 

S  - 
Adoptată 
pe 
02.10.2019 

CD -  BUG 
și ADMIN 
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
24.10.2019 

7 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 
privind reglementarea unor măsuri 
în domeniul inspecţiei economico-
financiare efectuate de Ministerul 
Finanţelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative. 
(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - 
Adoptată 
pe 
17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe 
data de 
29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 

 
 
 

8 

PLx 
539/2019 

 
L 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 
pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal bugetare. (poz. I-b-6) 

 Modificarea art.10 alin.(1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.77/2009, 
precum şi modificarea şi completarea art.4 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

S  - 
Adoptată 
pe 
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Nr. 
crt 

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

355/2019 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

nr.20/2013. Astfel, în temeiul prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr.114/2018, a fost 
înfiinţată pe lângă Oficiul Naţional pentru 
Jocuri de Noroc (O.N.J.N.) o activitate 
finanţată integral din venituri proprii în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.500/2002, pentru promovarea 
respectării principiilor şi măsurilor 
privind jocurile de noroc responsabile 
social. 

21.10.2019 

CD - BUG 

 

 

TDR: 
26.11.2019 

9 

PLx 
165/2020 

 
L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.132/2017 
privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi tramvaie.  
(poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017, pentru asigurarea respectării 
obligaţiilor ce revin României potrivit 
Directivei 2009/138/CE şi Directivei 
2009/103/CE, având în vedere emiterea de 
către Comisia Europeană a Avizului 
motivat din 26.07.2019. Intervenţiile 
legislative vizează schimbarea modului de 
funcţionare a „asiguratului cu risc 
ridicatˮ, abrogarea prevederilor ce 
limitează cheltuielile administrative şi de 
vânzare ale poliţei de asigurare ce pot fi 
incluse de către asiguratori în calculul 
tarifelor de primă. De asemenea, se 
propune eliminarea obligaţiei A.S.F. de 
reglementare a modului de calcul al 
tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a 
indicilor de încadrare, a coeficienţilor de 
majorare şi/sau corecţie ori alte 
instrumente de ajustare a tarifelor de 
primă, condiţii în care calculul va avea în 
vedere respectarea principiilor actuariale 
general acceptate. 

S  - 
Adoptată 
pe 
23.04.2020 

CD - BUG, 
IND, TRSP 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
14.05.2020 

10 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 
pentru modificarea art.8 din Legea 
nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore. 
(poz. I-b-17)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul 
ca Autoritatea Competentă de 
Reglementare a Operaţiunilor Petroliere 
Offshore la Marea Neagră să fie condusă 
de un preşedinte cu rang de secretar de 
stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de 
subsecretar de stat, numiţi prin decizie a 
prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani. 
Prin proiect se modifică şi normele care 
reglementează incompatibilitatea pentru 
funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, 
precum şi modalitatea de încetare din 
funcţie a preşedintelui, respectiv a 
vicepreşedinţilor. 

 

 

S  - 
Adoptat pe 
14.10.2020 

CD -  IND 
și MED  

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
09.11.2017 
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Nr. 
crt 

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

11 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

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

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

 

S  - 
Respins pe 
14.10.2020 

CD -  IND, 
JUR, 
APĂR  și 
TRSP 

pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

12 

PLx 
534/2019 

 
L 

349/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare 
ecologice.  
poz. (I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000, în sensul ca 
utilizarea seminţelor şi a materialului de 
înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute 
conform metodei de producţie ecologică, 
precum şi a răsadurilor care nu sunt 
obţinute din agricultura ecologică, să se 
poată realiza numai cu autorizarea 
organismelor de control aprobate de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  

S   Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - 
Retrimis la  
AGRI pe 
data de 
31.03.2021 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
20.04.2021 

13 

PLx 
642/2020 

 
L 

522/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
precum şi pentru modificarea 
art.121 din Legea fondului funciar 
18/1991. (poz. I-b-12)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 12 deputați 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.7/1996, în sensul organizării Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării Administraţiei, personalul 
acesteia, precum cel al instituţiilor 
subordonate fiind încadrat cu contract 
individual de muncă.  

S  - 
Adoptat pe 
14.10.2020 
CD -  
AGRIC, 
IND, 
ADMIN și 
JUR  
pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

14 

PLx 
594/2020 

 
L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, 
precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe 
cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea actualului cadru normativ 
pentru implementarea proiectului privind 
crearea Sistemului Informatic Integrat 
pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă 
(S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării 
fluxurilor şi proceselor interne ale 
instituţiilor statului şi al elimnării 
consumului de hârtie, al reducerii timpilor 
de soluţionare a unor cerinţe adresate 
instituţiilor publice, precum şi al instituirii 
posibilităţii întocmirii actelor de stare 
civilă în format electronic. 

S -  
Adoptat pe 
21.09.2020 

CD -  
ADMIN și 
JUR  

pt. raport  

TDR: 
13.10.2020 

 

15 
PLx 

399/2017 
Proiect de lege privind vaccinarea 
persoanelor în România. (poz. I-b-

Reglementarea activității de vaccinare în 
vederea prevenirii și limitării răspândirii 

S -   
Adoptat pe  
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Nr. 
crt 

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

 
L 

216/2017 

15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

bolilor transmisibile care pot fi prevenite 
prin vaccinarea populației generale, în 
România. 

23.10.2017 
CD -  
Retrimis la 
SĂN pe 
data de 
22.02.2021 
pt. raport 
suplimentar 

16 

PLx 
546/2019 

 
L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.185/2017 privind 
asigurarea calităţii în sistemul de 
sănătate. (poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2017, în scopul stimulării activităţii 
Autorităţii Naţionale de Management a 
Calităţii în Sănătate prin clarificarea unor 
definiţii şi procese, astfel încât să se 
asigure îndeplinirea scopului şi 
obiectivelor ANMCS. 

S -   
Adoptat pe 
21.10.2019 
CD - SĂN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.11.2019 

17 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-
b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurăriielaborării, implementării și 
monitorizării politicii de tineret, 
participăriiactive și incluzive a tinerilor la 
viața societății, la domeniile de interes 
pentru aceștia, precum și acadrului juridic 
necesar dezvoltării personale și 
profesionale a tinerilor conform 
necesităților și aspirațiilor acestora. 

S  - 
Adoptat pe 
19.11.2018 
CD - TIN 
 pt. raport  

 

 

18 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.374/2013 
privind utilizarea sistemelor 
destinate blocării şi întreruperii 
radiocomunicaţiilor în perimetrele 
unităţilor din subordinea 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor.   
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013, în scopul extinderii aplicării 
acestei legi la nivelul tuturor unităţilor din 
subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi la nivelul tuturor 
spaţiilor unde desfăşoară activităţi 
persoanele private de libertate, precum şi 
al creării posibilităţii achiziţionării şi a 
altor servicii sau echipamente care să 
contribuie la diminuarea utilizării, de 
către persoanele private de libertate, a 
serviciilor de comunicaţii electronice 
furnizate prin intermediul undelor radio. 

S -  
Adoptat pe 
16.06.2020 
CD -  JUR 
și APĂR 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 

19 

PLx 
134/2021 

 
L 

33/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.369 din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal.  
(poz. I-a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.369 - Incitarea la ură sau 
discriminare - din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, introducându-se în 
cuprinsul său atât prevederea expresă ca 
subiect pasiv al infracţiunii de incitare la 
ură sau discriminare a oricărei persoane 
care face parte dintr-o anumită categorie, 
cât şi referirea expresă la incitarea 

S  - 
Adoptat pe 
22.03.2021 

CD -  JUR  

 pt. raport 

TDR: 
13.04.2021 
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Nr. 
crt 

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

publică la violenţă ca modalitate de 
comitere a faptei, în scopul transpunerii 
art.1 alin.(1) lit.a) din Decizia-cadru 
2008/913/JAI a Consiliului din 28 
noiembrie 2008 privind combaterea 
anumitor forme şi expresii ale rasismului 
şi xenofobiei prin intermediul dreptului 
penal. 

 

 

  
IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                            

Nr. 
crt 

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

1 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. 
(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai multor 
acte normative în domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, respectiv, 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006, Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, 
Legea serviciului de iluminat public 
nr.230/2006 şi Legea nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor. Intervenţiile legislative 
vizează eliminarea inadvertenţelor 
existente între legea generală şi legile 
speciale care reglementează serviciile 
comunitare de utilităţi publice cu privire la 
înţelesul noţiunilor de gestiune directă şi 
gestiune delegată. 

CD -  
Adoptat pe 
04.09.2020 

S  - ADMIN 
și MED 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
24.09.2020 

2 

PLx  
457/2019 

 
L 

318/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. 
(poz. I-a-7) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004, urmărindu-se, printre altele, 
stabilirea mai precisă a sensului unor 
expresii, prevederea posibilităţii 
desemnării drept persoană care să asigure 
creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă 
rudele până la gradul IV şi a altor 
persoane faţă de care acesta a dezvoltat 
relaţii de ataşament sau s-a bucurat de 
viaţa de familie, redefinirea serviciilor de 
tip rezidenţial, precum şi instituirea unei 
indemnizaţii lunare de sprijin, în cuantum 
de 0,8 ISR, pentru familia sau persoana 
care a primit în plasament sau este tutore 
al unui copil, pe perioada în care asigură 
creşterea şi îngrijirea copilului . 

S  - MUN 
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 
CD - 

TDR: 

15.03.2021 

3 

PLx 
410/2020 

 
L 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi al 
muniţiilor. (poz. I-a-1) 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, intervenţiile 

S  - APĂR  
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 

TDR: 
10.02.2021 
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Nr. 
crt 

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

280/2020 - Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

vizând, în principal, instituirea de 
reglementări de natură a asigura 
transpunerea dispoziţiilor Directivei de 
punere în aplicare (UE) 2019/69, precum 
şi prevederi care să creeze cadrul legal 
naţional pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului delegat UE 2019/686. 

CD -  

4 

PLx 
567/2020 

 
L 

699/2020 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri temporare referitoare la 
concursul de admitere la Institutul 
Naţional al Magistraturii, formarea 
profesională iniţială a judecătorilor 
şi procurorilor, examenul de 
absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul 
de capacitate al judecătorilor şi 
procurorilor stagiari, precum şi la 
concursul de admitere în 
magistratură. (poz. I-a-2) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 

CD -  
Adoptat pe 
17.11.2020 

S  - Adoptat 
pe 
03.02.2021 

 

 
16.02.2021  
sesizare de 
neconstituţi
onalitate 

(formulată 
de senatori 
aparținând 
Grupului 
parlamenta
r al PSD) 

5 

PLx 
3/2021 

 
L 

55/2021 
 
 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri în domeniul justiţiei în 
contextul pandemiei de COVID-19. 
(poz. I-a-4)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Reglementarea în domeniul justiţiei a unor 
măsuri specifice, temporare, aplicabile pe 
durata stării de alertă declarată în 
condiţiile legii, precum şi pentru o 
perioadă de 30 de zile de la încetarea 
acesteia, menite să permită atât asigurarea 
unei protecţii adecvate a magistraţilor, a 
personalului auxiliar de specialitate şi a 
celui conex din cadrul organelor judiciare, 
precum şi a justiţiabililor împotriva 
îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-
2, în contextul activităţilor judiciare, 
salvgardându-se astfel drepturile la 
sănătate, la integritate fizică şi la viaţă, cât 
şi continuarea activităţii de înfăptuire a 
justiţiei în condiţii optime. Intervenţiile 
legislative vizează reglementarea în regim 
de urgenţă a posibilităţii prioritizării 
activităţii de judecată a uneia sau mai 
multor secţii ale unei instanţe ori a 
instanţei în ansamblu său, atunci când, din 
motive generate de pandemia de COVID-
19, activitatea de judecată la nivelul 

CD -  
Adoptat pe 
10.03.2021 

S  - Adoptat 
pe 
06.04.2021 
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Nr. 
crt 

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

respectivei instanţe este necesar a fi 
restrânsă. Măsura restrângerii activităţii 
de judecată poate fi dispusă pe o durată de 
cel mult 14 zile, aceasta putând fi 
prelungită, la propunerea colegiului de 
conducere al instanţei afectate.  

6 

PLx 
4/2021 

 
L 

40/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.270/2015 
privind Statutul rezerviştilor 
voluntari. (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.270/2015, în scopul creşterii 
atractivităţii serviciului militar în calitate 
de rezervist voluntar, prin creşterea 
nivelului de remunerare şi prin eliminarea 
unor obligaţii/constrângeri. 

CD -  
Adoptat pe 
24.02.2021 

S  - Adoptat 
pe 
06.04.2021 

 

 

7 

PLx 
108/2021 

 
L 

76/2021 
 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 
Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie. (poz. I-b-
11)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie de 
măsuri tranzitorii care decurg din această 
operaţiune. 

 

CD -  
Adoptat pe 
24.03.2021 

S  - JUR 

pt. raport 

TDR: 
20.04.2021 

8 

PLx 
368/2020 

 
L 

302/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/1999 
privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor şi altor 
operaţiuni cu produse militare. (poz. 
I-a-6)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind 
regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu produse 
militare, în scopul îmbunătăţirii 
dispoziţiilor referitoare la sancţiunile 
aplicabile. Astfel, se iniţiază demersuri în 
direcţia completării cadrului sancţionator 
cu precizări explicite privind pedeapsa 
penală pentru efectuarea de operaţiuni de 
export, transfer, import şi intermediere cu 
produse militare fără a deţine licenţă. 

 

S - Adoptat 
pe 
17.03.2021 
CD -  
Adoptat pe 
10.06.2020 

 

La 
promulgare 
din data de 
24.03.2021 

9 

PLx 
601/2020 

 
L 

507/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind 
omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în 
vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000 privind 
omologarea şi cerficarea produselor 
şi a materialelor de exploatare 
utilizate la vehiculele rutiere, 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000, şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000, intervenţiile 
legislative vizând punerea în aplicare a 
Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea şi 
supravegherea pieţei autovehiculelor şi 
remorcilor acestora, precum şi ale 
sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr.715/2007 şi (CE) 

 

 

S  - Adoptat  
pe 
30.09.2020 

CD -  
Adoptat pe 
17.03.2021 

 

La 
promulgare 
din data de 
24.03.2021 
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Nr. 
crt 

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

precum şi condiţiile de introducere 
pe piaţă şi de comercializare a 
acestora. (poz. I-b-4)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

nr.595/2009 şi de abrogare a Directivei 
2007/46/CE. 

10 

PLx 
461/2020 

 
L 

383/2020 

Proiect de Lege privind completarea 
art.49 din Legea nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
(poz. I-b-14)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea 
nr.129/2019. Proiectul de act normativ 
transpune dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si 
ale art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 
2018/167 
3 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2018 privind 
combaterea prin măsuri de drept penal a 
spălării banilor, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr.284 din 12 noiembrie 2018. 

S  - Adoptată 
pe 
27.07.2020 

CD - Adoptat 
pe 
31.03.2021 
 

 

  
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
  

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-2) 
- 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 

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-3) 
- 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 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

3 

PLx 
427/2012 

 
L 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 

 
Raport 
depus pe 
data de 

CD +S  

BUG CD +  
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Nr. 
crt 

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

393/2012 
 

bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011.(poz. I-c-5)  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

04.04.2016 
BUG S 

 

4 

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-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

5 

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-4) 
- 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 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

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-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport 
depus pe 
data de 
25.06.2014 

 

 

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-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

 
Raport 
depus pe 
data de 
25.06.2014 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  
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Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD+Senat 

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 datoriei publice aferente anului 
2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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  

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG 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-10) 
- 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 

 

 
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-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport 
depus pe 
data de 
28.06.2016 

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 național unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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), 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 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
TDR: 
25.05.2017 
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Nr. 
crt 

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

(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). 

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-13) 
- 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-
14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
TDR: 
12.10.2017 

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-15) 
- 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-16) 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
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Nr. 
crt 

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

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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-17) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
 
 

17 

PLx  
398/2019 

 
L 

523/2019 
 

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 2018. (poz. I-c-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat aferent 
anului 2018, cuprinzând venituri în 
sumă de 142.291,0 milioane lei, 
cheltuieli în sumă de 174.674,1 
milioane lei şi un deficit în sumă de 
32.383,1 milioane lei, De asemenea, 
se aprobă contul general anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate aferent anului 2018, 
cuprinzând venituri în sumă de 
35.651,3 milioane lei, cheltuieli în 
sumă de 34.854,1 milioane lei, cu 
100,0 milioane lei sub creditele 
bugetare definitive aprobate. 
Execuţia Bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate la finele anului 2018 s-a 
încheiat cu un excedent în sumă de 
797,2 milioane lei.  

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

18 

PLx  
399/2019 

 
L 

524/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi 
a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2018.  
(poz. I-c-19) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2018, 
cuprinzând venituri în sumă de 
63.800,5 milioane lei, cheltuieli în 
sumă de 63.560,0 milioane lei, şi un 
excedent în sumă de 240,5 milioane 
lei.  

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

19 

PLx  
98/2021 

 
L 

Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei 
(UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului 
din 14 decembrie 2020 privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene şi de 

Ratificarea Deciziei (UE, 
EURATOM) 2020/2053 a Consiliului 
din 14 decembrie 2020 privind 
sistemul de resurse proprii ale 

Raport 
depus pe 
data de 

CD +S  

BUG CD + 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.10 - 2021  
Săptămâna 5 – 9 aprilie 2021  

 

 

19 
 

Nr. 
crt 

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

30/2021 
 

abrogare a Deciziei 2014/335/UE, 
Euratom, adoptată la Bruxelles. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Uniunii Europene şi de abrogare a 
Deciziei 2014/335/UE, Euratom, 
adoptată la Bruxelles. Între 
principalele modificări ale 
sistemului resurselor proprii 
menţionăm introducerea unui 
instrument de relansare economică a 
Uniunii Europene, cu titlul de 
prevedere excepţională şi temporară 
cu scopul unic de a aborda 
consecinţele crizei provocate de 
COVID-19, precum şi majorarea 
plafoanelor resurselor proprii.  

01.03.2021 

 

BUG S 

 

20 

BP 
586/2020 

 
B 

405/2020 

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 2019. (poz. 
I-c-20) 

 Înregistrat 
pt. dezbatere 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

21 

BP 
587/2020 

 
B 

406/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi 
a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2019.  
(poz. I-c-21) 

 Înregistrat 
pt. dezbatere 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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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 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 

 
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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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  8 aprilie  2021 ) 

 
 

I.  În perioada  5 – 8 aprilie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 9 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar. 
Comisiile permanente au depus  20 avize. 
Cele 9 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare              2 
 rapoarte de respingere           7 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:                   2  
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                7    

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  949 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 89 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află 14 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a prima  sesiune 

ordinară a anului 2021.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  193 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
169 

 rapoarte suplimentare 
19 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
  5 

TOTAL 193 
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ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 29 martie – 1 aprilie 2021 

 
I. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 

legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
413/2017 

Propunere 
legislativă pentru 
modificarea alin.(1) 
al art.32 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanţele publice 
locale – raport 
comun cu Comisia 
pentru 
administrație 

Modificarea art.32 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 
nr.273/2006, în sensul modificării cotelor 
defalcate din impozitul pe venit, astfel: 45,75% 
la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi 
municpiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară 
activitatea plătitorii de venit (în prezent, 
procentul este de 41,75%), şi, respectiv, 
13,25% la bugetul local al judeţului (în 
prezent, procentul este de 11,25%), precum şi 
al eliminării excepţiei impozitului pe venituri 
din pensii, în sensul rămânerii acestuia în baza 
de defalcare a bugetului local 

50 
parlam.,   
respinsă   
de Senat 

12.06.19 
30.03.21 

Raport de 
respingere 
(164/R din 

7.04.21) 

2 PLx 
10/2021 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.169/2020 privind 
completarea art.3 
din Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.63/2020 pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea unor 
campanii de 
informare publică în 
contextul situaţiei 
epidemiologice 
determinate de 
răspândirea COVID-
19 

Completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2020, în sensul ca, în situaţia 
în care sumele prevăzute pentru campaniile de 
informare publică nu se utilizează integral, pe 
categorii de furnizori de servicii media şi în 
procentele prevăzute la art.3, să se creeze 
cadrul legal pentru redistribuirea sumelor 
rămase necheltuite, celorlalte categorii de 
furnizori de servicii media sau între servicii, în 
cadrul aceleiaşi categorii. În acest sens, se 
introduce o nouă reglementare care prevede că 
sumele din bugetul prevăzut total al 
campaniilor media pot fi redistribuite între 
categoriile de servicii media prevăzute la 
alin.(1) sau între servicii, în cadrul aceleiaşi 
categorii, la propunerea motivată a Autorităţii 
pentru Digitalizarea României, cu încadrarea în 
bugetul aprobat, în funcţie de cererile 
furnizorilor media validate în cadrul campaniei 
de informare publică şi de disponibilităţile 
bugetare înregistrate la data de 1 octombrie 
2020, pe fiecare categorie de servicii prevăzută 
la alin.(1) lit.a)-f); 

Guvern,   
adoptat de 

Senat 
7.04.21 

Raport de 
aprobare 

(169/R din 
8.04.21) 

3 PLx 
243/2017 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
şi completarea Legii 

Modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul introducerii 

1 deputat,  
adoptat   
de Senat 

7.04.21 
Raport 

suplimentar 
de 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.10 - 2021  
Săptămâna 5 – 9 aprilie 2021  

 

 

23 
 

 
II. Comisia pentru industrii 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 

PLx 
323/2019 

 
 
 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.22 din 
Legea 241/2006 a 
serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare – 
raport comun cu Comisia 
pentru administrație 

Completarea art.22 din Legea 
nr.241/2006 cu un nou alineat, respectiv 
alin.(21), în scopul instituirii dreptului 
operatorilor regionali de a desfăşura 
activităţile de extragere, producere, 
îmbuteliere şi distribuire de apă de izvor 
şi de masă 

29 
senatori,   
adoptat   
de Senat 

20.10.20 
30.03.21 

Raport de 
respingere 
(163/R din 

7.04.21) 

 
III. Comisia pentru administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
Plx 

351/2016 

Propunere legislativă 
privind înfiinţarea 
Institutului Naţional de 
Pregătire pentru Situaţii de 
Urgenţă din România – 
INSPUR – raport comun 
cu Comisia pentru 
sănătate și Comisia 
pentru învățământ 

Înfiinţarea Institutului Naţional de 
Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din 
România - INPSUR, ca for naţional, 
metodologic, de pregătire şi consacrare 
ştiinţifică, care reuneşte personalităţi 
reprezentative ale ştiinţelor implicate în 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă din 
România. Acesta este conceput ca o 
instituţie de interes public, cu 
personalitate juridică de drept public, 
autonomă şi se doreşte a fi 
continuatoarea în drepturi a Serviciului 
Mobil de Urgenţă, Reanimare si 
Descarcerare – SMURD 

31 
parlam.,  
respinsă  
de Senat 

21.02.17 
21.03.17 
30.03.21 

Raport de 
respingere 
(162/R din 

7.04.21) 

nr.227/2015 privind 
Codul fiscal 

unor facilități fiscale în materia taxei pe 
valoarea adăugată (TVA), prin stabilirea unei 
cote reduse de 0% aferentă anumitor categorii 
de bunuri și servicii și prin instituirea unor 
reguli în materia regimului special de scutire 
pentru întreprinderile mici. De asemenea, se 
prevede modificarea plafonului cifrei anuale de 
afaceri până la care o persoană impozabilă 
poate aplica scutirea de TVA, plafon care se 
majorează de la 65.000 euro (220.000 lei) la 
88.500 euro (300.000), stabilind și regulile 
referitoare la regimul special de scutire pentru 
întreprinderile mici, aplicabile în 2017 

respingere 
(302/RS din 

8.04.21) 
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2 

 
 
 

PLx 
323/2019 

 
 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.22 din 
Legea 241/2006 a 
serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare – 
raport comun cu Comisia 
pentru industrii 

Completarea art.22 din Legea 
nr.241/2006 cu un nou alineat, respectiv 
alin.(21), în scopul instituirii dreptului 
operatorilor regionali de a desfăşura 
activităţile de extragere, producere, 
îmbuteliere şi distribuire de apă de izvor 
şi de masă 

29 
senatori,   
adoptat   
de Senat 

20.10.20 
30.03.21 

Raport de 
respingere 
(163/R din 

7.04.21) 

3 Plx 
413/2017 

Propunere legislativă pentru 
modificarea alin.(1) al 
art.32 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale – 
raport comun cu Comisia 
pentru buget 

Modificarea art.32 alin.(1) lit.a) şi b) 
din Legea nr.273/2006, în sensul 
modificării cotelor defalcate din 
impozitul pe venit, astfel: 45,75% la 
bugetele locale ale comunelor, oraşelor 
şi municpiilor pe al căror teritoriu îşi 
desfăşoară activitatea plătitorii de venit 
(în prezent, procentul este de 41,75%), 
şi, respectiv, 13,25% la bugetul local al 
judeţului (în prezent, procentul este de 
11,25%), precum şi al eliminării 
excepţiei impozitului pe venituri din 
pensii, în sensul rămânerii acestuia în 
baza de defalcare a bugetului local 

50 
parlam.,   
respinsă   
de Senat 

12.06.19 
30.03.21 

Raport de 
respingere 
(164/R din 

7.04.21) 

 
IV. Comisia pentru sănătate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
Plx 

351/2016 

Propunere legislativă 
privind înfiinţarea 
Institutului Naţional de 
Pregătire pentru Situaţii 
de Urgenţă din 
România – INSPUR – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație și 
Comisia pentru 
învățământ 

Înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire 
pentru Situaţii de Urgenţă din România - 
INPSUR, ca for naţional, metodologic, de 
pregătire şi consacrare ştiinţifică, care 
reuneşte personalităţi reprezentative ale 
ştiinţelor implicate în pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă din România. Acesta este 
conceput ca o instituţie de interes public, cu 
personalitate juridică de drept public, 
autonomă şi se doreşte a fi continuatoarea în 
drepturi a Serviciului Mobil de Urgenţă, 
Reanimare si Descarcerare – SMURD 

31 
parlam.,  
respinsă  
de Senat 

21.02.17 
21.03.17 
30.03.21 

Raport de 
respingere 
(162/R din 

7.04.21) 

2 PLx 
41/2019 

Proiect de Lege privind 
obligativitatea 
instructajului post-natal 

Instituirea cadrului legal cu privire la 
obligativitatea instruirii în maternităţi a 
părinţilor sau a tutorilor privind îngrijirea 
post-natală a copilului, având ca obiectiv 
reducerea riscului mortalităţii infantile şi a 
riscurilor de sănătate asociate cu o îngrijire 
post-natală deficitară 

1 deputat,  
adoptat    
de Senat 

7.04.21 

Raport de 
respingere 
(166/R din 

8.04.21) 
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3 
Plx 

339/2020 

Propunere legislativă 
pentru completarea 
art.206 al Legii nr.95 
din 2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată 

Completarea art.206 din Legea nr.95/2006 
cu un nou articol, art.206^1. Demersul 
legislativ urmăreşte reglementarea ocupării 
posturilor vacante de personal sanitar şi 
personal auxiliar sanitar, prin concurs, 
organizat pe parcursul întregului an bugetar, 
cu avizul consiliului de administraţie şi cu 
aprobarea ordonatorului principal de 
credite, inclusiv în perioada care precede 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 
Cu titlu de excepţie, contractele încheiate în 
perioada anterioară aprobării bugetului de 
venituri şi cheltuieli al instituţiei, vor avea 
durata determinată, urmând ca odată cu 
aprobarea acestora să fie stabilită, prin act 
adiţional, ca nedeterminată 

10 
parlam.,    
respinsă    
de Senat 

7.04.21 

Raport de 
respingere 
(167/R din 

8.04.21) 

 
V. Comisia pentru învățământ 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare 
Iniţiato

r 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
351/2016 

Propunere legislativă 
privind înfiinţarea 
Institutului Naţional de 
Pregătire pentru Situaţii 
de Urgenţă din 
România – INSPUR – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație și 
Comisia pentru 
sănătate 

Înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire 
pentru Situaţii de Urgenţă din România - 
INPSUR, ca for naţional, metodologic, de 
pregătire şi consacrare ştiinţifică, care 
reuneşte personalităţi reprezentative ale 
ştiinţelor implicate în pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă din România. Acesta este 
conceput ca o instituţie de interes public, cu 
personalitate juridică de drept public, 
autonomă şi se doreşte a fi continuatoarea în 
drepturi a Serviciului Mobil de Urgenţă, 
Reanimare si Descarcerare – SMURD 

31 
parlam.,  
respinsă  
de Senat 

21.02.17 
21.03.17 
30.03.21 

Raport de 
respingere 
(162/R din 

7.04.21) 

2 PLx 
112/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.2/2021 
pentru completarea 
art.38 din Legea 
nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru 
prevenirea şi 
combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-
19 – raport comun cu 
Comisia juridică și 
Comisia pentru 
apărare 

Modificarea Legii nr.55/2020, în sensul în 
care, prin derogare de la dispoziţiile art.38 
alin.(1), în perioada 11 ianuarie 2021 - 8 
februarie 2021, în baza şi sub rezerva 
analizei situaţiei epidemiologice la nivel 
naţional, realizată de Ministerul Sănătăţii, 
împreună cu Centrul Naţional de 
Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, şi 
în baza hotărârii Comitetului Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă, prin ordin al 
ministrului educaţiei, se poate dispune 
suspendarea activităţilor care impun 
prezenţa fizică a antepreşcolarilor, 
preşcolarilor şi elevilor în unităţile de 
învăţământ şi continuarea activităţilor 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 

9.03.21 
1.04.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(168/R din 

8.04.21) 
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didactice în sistem on-line 
 
VI. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
Plx 

138/2019 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea art.372 din 
Legea nr.286/2009 - 
"Codul Penal" 

Modificarea art.372 din Legea 
nr.286/2009, în sensul incriminării faptei 
de a deţine obiecte periculoase, fără drept, 
în spaţiul public, în scopul prevenirii 
producerii violenţelor în spaţiul public, 
precum şi al asigurării unui climat de 
ordine publică şi siguranţă a cetăţenilor 

33 
deputați,    
respinsă  
de Senat 

1.04.21 

Raport de 
respingere 
(165/R din 

7.04.21) 

2 
PLx 

112/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.2/2021 
pentru completarea 
art.38 din Legea 
nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru 
prevenirea şi 
combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-
19 – raport comun cu 
Comisia pentru 
învățământ și Comisia 
pentru apărare 

Modificarea Legii nr.55/2020, în sensul în 
care, prin derogare de la dispoziţiile art.38 
alin.(1), în perioada 11 ianuarie 2021 - 8 
februarie 2021, în baza şi sub rezerva 
analizei situaţiei epidemiologice la nivel 
naţional, realizată de Ministerul Sănătăţii, 
împreună cu Centrul Naţional de 
Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, şi 
în baza hotărârii Comitetului Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă, prin ordin al 
ministrului educaţiei, se poate dispune 
suspendarea activităţilor care impun 
prezenţa fizică a antepreşcolarilor, 
preşcolarilor şi elevilor în unităţile de 
învăţământ şi continuarea activităţilor 
didactice în sistem on-line 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 

9.03.21 
1.04.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(168/R din 

8.04.21) 

 
VII. Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
112/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.2/2021 
pentru completarea 
art.38 din Legea 
nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru 
prevenirea şi 
combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-
19 – raport comun cu 
Comisia pentru 

Modificarea Legii nr.55/2020, în sensul în 
care, prin derogare de la dispoziţiile art.38 
alin.(1), în perioada 11 ianuarie 2021 - 8 
februarie 2021, în baza şi sub rezerva 
analizei situaţiei epidemiologice la nivel 
naţional, realizată de Ministerul Sănătăţii, 
împreună cu Centrul Naţional de 
Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, şi 
în baza hotărârii Comitetului Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă, prin ordin al 
ministrului educaţiei, se poate dispune 
suspendarea activităţilor care impun 
prezenţa fizică a antepreşcolarilor, 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 

9.03.21 
1.04.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(168/R din 

8.04.21) 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.10 - 2021  
Săptămâna 5 – 9 aprilie 2021  

 

 

27 
 

învățământ și Comisia 
juridică 

preşcolarilor şi elevilor în unităţile de 
învăţământ şi continuarea activităţilor 
didactice în sistem on-line 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 

 Declarații politice 
 

Gara Costești, județul Argeș, abandonată 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Nepăsarea statului este atât de mare încât roade și căile ferate. Ruine și mizerie, asta văd călătorii care merg cu trenul, în 

gara  Costești opresc trenurile care circulă spre București, Craiova, Timișoara, Pitești, Mangalia, etc.. Gara din Costești este 
pur și simplu abandonată și aproape cade pe oameni.  

Gara din orașul Costești, județul Argeș a fost construită în anul 1869 iar în prezent a devenit un monument al degradării, 
devenind un loc de „pelerinaj” pentru hoți și oamenii străzii. În clădirile abandonate din zonă au fost furate până și cărămizile 
și cablurile de curent.  

Atât gara, ca și clădire, cât și peroanele sale arată pur si simplu infect. Peronul are zugrăveala scorojită de trecerea 
anilor, iar pavimentul este sărit și murdar. Gardurile ce separă peroanele au dispărut pe alocuri, dar nimeni nu s-a grăbit să le 
pună la loc. Cât despre gară, aceasta clădire pute efectiv. Încălzirea se face prin sobe cu lemn, iar calorifere și uși, măcar de 
décor, nu se găsesc. Și, cum o nenorocire nu vine niciodată singură, acolo unde sunt sobe, în general, este și tâmplărie clasică, 
deci o și mai mare pierdere de temperatură.      

Pentru că sala de așteptare arată deplorabil, calatorii sunt obligați să aștepte fie pe peron venirea trenului, fie în 
apropierea caselor de bilete, unde mai există deocamdată, niște bănci murdare, care vor dispărea și ele.  

Proiectul de reabilitare înseamnă modernizarea clădirii de calatori, a spațiilor publice și extinderea celor comerciale, 
refinisarea fațadelor, modernizarea grupurilor sanitare, refacerea instalațiilor aferente clădirii de călători, instalații de 
sonorizare, telefonie, ceasoficare, afișare electronică, consolidare și modernizare, tunele pietonale, hidroizolații la copertina, 
refacerea canalizării pluviale etc. 

Lucrările ce trebuie efectuate sunt următoarele: consolidarea fundației și a pereților structurali, consolidarea subsolului 
clădirii de călători, recompartimentarea cu pereți despărțitori, tencuieli interioare, strat suport șapă, înlocuirea instalației 
electrice, înlocuirea rețelei de alimentare cu apă hidranți exterior, înlocuirea ferestrelor la exterior, reparații șarpantă lemn și 
înlocuirea învelitoarei, jgheaburilor și burlanelor, reparații strat suport și vopsitorii lavabile la fațada clădirii, încălzire cu 
centrală termică pe bază de gaze naturale.  

M-am deplasat personal în perioada 01.04-04.04.2021, ocazie cu care am discutat cu o parte din călători, aceștia 
împărtășindu-mi următoarele păreri: 

M.S. „Ia uitați cum arată acoperișul! Dacă Doamne-ferește se dărâmă, nu ai nicio șansă. 
Nu mai arată a gară. Nu se vede că e epavă...? 
E o ruină, păcat de ea!” 
D.C. „Tavanul se poate prăbuși în orice moment. Stai în frig, lipsă apă, grupul sanitar este focar de infecție....astae” 
P.M.  „Pustie, ți-e și frică să treci pe lângă ea.” 
M.I. ”Domnule, nu suntem în stare nici să vopsim ce a construit Ceaușescu, dumneavoastră ați locui într-o casă dacă ar 

arăta la interior și exterior cum se prezintă această gară” 
R.D. „Este mai cald afară decât în sala de așteptare.” 
Gara din Costești nu a trecut printr-un bombardament. Peste ea nu s-a abătut vreun uragan și nici nu a fost zguduită din 

temelii de vreun cutremur. Sunt doar urmările nepăsării și ale inconștienței. Aceasta este o gară! Un loc în care vin și din care 
pleacă trenuri, un loc în care oamenii ajung în fiecare zi. 
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Cu deosebită considerație,       Deputat 
Aurel Bălășoiu 

*** 
 

Declarație politică 
 
Cele trei mini-guverne din cadrul Guvernului României funcționează paralel, în sincope, sabotându-se cu cinism și prin 

aceasta alterând bruma noastră de nădejde că am putea avea parte de o viață de calitate mai bună. Miniștrii liberali își 
croșetează forme de a-și rezolva camarila, la umbra faptului că marile preocupări sunt legate doar de pandemie. Miniștrii 
progresiști avansează doar propria agenda și sunt preocupați doar de felul în care firmele apropiaților, ONG-urile de casă și 
oamenii lor fără școli pot accede la bunăstare. UDMR-ul, ca mereu, își urmărește destoinic obiectivele proprii, dar măcar 
miniștrii lor au viziune, coerență și un pragmatism binefăcător tuturor. Între timp, primul ministru- un dirijor fără orchestră se 
împiedică in faptele miniștrilor săi, in propriile vorbe și cade  în ridicol la fiecare ieșire publică. Un prim-ministru neputincios 
și sabotat de propria non-echipă va eșua în misiunea de a trece țara peste efectele pandemiei. Când în sfârșit a înțeles premierul 
că oamenii au nevoie de speranță ca să poată parcurge agonia, când în sfârșit a preluat premierul modelul liderilor care se 
adresează poporului arătând calea spre lumină, când în sfârșit, după un an de năpastă liderul guvernului aduce și vești bune 
despre un orizont apropiat al întoarcerii la normalitate, se grăbesc cioclii din subordine să ne ucidă încrederea și entuziasmul. 
Ministrul sănătății, cel iresponsabil și ne-răspunzător, căci de la învestire a avut grijă să semneze un singur act, cel prin care și-
a delegat atribuțiile astfel încât sa nu mai semneze niciodată nimic, acest ministru infatuat anunță că de fapt vor urma zile mai 
tragice decât cele cu care ne-am obișnuit. Când ne pregăteam să reînvățăm speranța, aflăm de ordinul ministrului sănătății care 
anunța apocalipsa Covid și faptul ca toți suferinzii altor boli sunt lăsați în așteptarea morții- paturile ATI pe care n-au fost în 
stare să le suplimenteze așa cum promiteau acum un an sunt toate acum alocate pentru pacienții Covid, nu se mai efectuează 
alte operații, nu se mai îngrijesc alți bolnavi. Spitalele pe care le-au lipsit de resurse nu vor mai face nici atât de puțin cât au 
făcut pentru bolnavii cronici în ultimul an, medicii de toate specializările sunt împinși brutal și iresponsabil doar către 
urgențele Covid, iar medicii de familie sunt transformați în asistente medicale specializate în administrarea vaccinului. Zeci de 
mii de oameni cu afecțiuni cronice, bolnavi aflați în așteptarea unor tratamente si intervenții chirurgicale sunt condamnați la 
moarte. Zeci de mii de medici si personal medical buimăcit de haosul directivelor pe care le primesc sunt obligați să își încalce 
jurământul profesional și să ucidă oameni prin neimplicare sau implicare defectuoasă. Toate acestea se suprapun peste refuzul 
guvernului de a extinde testarea, de a omologa forma științifică mai facilă a testelor antigen –formă pe care toate țările 
europene au acreditat-o tocmai pentru a ține sub control pandemia. Trăim o adevărată tragedie sub conducerea coaliției cinic-
iresponsabile si o trăim perplecși, căci ea ne este comunicată cu zâmbet superior sau chiar mai rău, cu râsete imberbe de la 
pupitrul conferințelor de presă. Aș putea să admit că nu toți miniștrii cabinetului Cîțu au voluptatea răului, că nu toți au aceeași 
dorința de a crește tensiunea oamenilor, aș putea să admit ca nu toți miniștrii sunt preocupați să apese pedala angoasei și să 
amplifice paroxistic îngrijorările legitime ale oamenilor, dar crima celor care proclama zilnic apocalipsa și care amplifică 
panica românilor în timp ce liderii țărilor europene dezvelesc deja speranța, crima miniștrilor care anunță doar drame, refuzând 
soluții adoptate de alte state, această crimă n-ar fi posibilă fără neputința primului ministru. Nu știm, dragi guvernanți dacă vă 
luptați între voi pentru mai multă putere individuală, pentru glorie personală sau pentru bani. Nu știm dacă aveți agende 
separate, care se contrazic și se încurcă una pe cealaltă, nu știm dacă sunteți mânați în luptă de obiective diferite și viziuni 
incompatibile, nu știm dacă acționați așa doar din prostie sau și din rea-credință, dar știm că ne-ați făcut prizonierii unor 
traume și drame pe care le vor resimți mai multe generații de români. Nimeni, nici măcar noi cei de la PSD, mereu eficienți în 
actul de guvernare, mereu îndreptați către grijile oamenilor, mereu rezolvitori de probleme economice si sociale, nici măcar 
noi când vom veni la putere în urma eșecului vostru administrativ marcat de omucidere, nici măcar noi nu vom putea repara 
răul pe care îl face românilor guvernarea voastră tragică. 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
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Calitatea vieți românilor total ignorată de guvernanți! 
Onorat prezidiu,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Pentru România zilelor noastre, calitatea vieții ar trebui să fie un obiectiv politic și economic prioritar destinat atingerii 

rapide a unui standard de viață la nivel european. 
Din nefericire, acest capitol nu a făcut vreodată obiectul preocupărilor actualilor guvernanți. 
În contextul generat de pandemia de COVID-19, calitatea vieţii şi bunăstarea socială impun ca decidenții să soluționeze 

corect și concret câteva probleme esențiale. 
Voi face referire la factorii majori cu care ne confruntăm pentru care se impune rezolvarea în regim de urgență: 
- Tensiunile percepute în societate, datorate măsurilor aberante și lipsei de comunicare au impactul cel mai nociv asupra 

încrederii în instituții. De aici rezultă discreditarea instituțiilor statului; 
- Păstrarea încrederii cetățenilor în instituțiile naționale și europene trebuie să rămână un obiectiv esențial în perioadele 

de criză, deoarece respectarea măsurilor de ținere sub control a răspândirii COVID-19 depinde în mare măsură de nivelul de 
încredere în instituții și în recomandările oamenilor de știință. Se impune așadar renunțarea la declinarea competențelor 
ministeriale, a comisiilor ce lucrează “sub anonimat” și a hotărârilor guvernamentale nefundamentate; 

- Accesul facil la servicii de asistență medicală, la asistență socială și la îngrijire pe termen lung poate asigura 
intervenția timpurie și monitorizarea procesului de prevenție. Sunt necesare mai multe servicii de îngrijire pe termen lung și de 
asistență la domiciliu precum și o mai mare flexibilitate în furnizarea lor. Dar totul ar putea fi realizat prin înlăturarea 
HAOSULUI din conducerea sănătății! 

- Potrivit cercetărilor Organizației Eurofound, tinerii se dovedesc a fi una dintre categoriile cele mai afectate de izolare, 
alături de persoanele fără un loc de muncă. Tinerii declară cel mai scăzut nivel de bunăstare. Oare ce programe sunt prevăzute 
pentru tineri? Lor le lipsesc spectacolele, sportul și distracția! 

- Și nu în ultimul rând, femeile care au fost mai afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19 decât bărbații, 
din punctul de vedere al echilibrului între viața profesională și cea familială. Remedierea acestor probleme va fi esențială. 

- Se impune acordarea unei atenții deosebite condițiilor de viață ale vârstnicilor și nevoilor de servicii de îngrijire ale 
acestora, precum și situației veniturilor lor în timpul pandemiei și imediat după încheierea acesteia. Pensiile sunt mici iar 
prețurile cresc vertiginos! Majorările nu se întrevăd! 

Sunt numai câteva probleme care ar trebui să preocupe actuala guvernare. Situația nu e deloc îmbucurătoare. 
Potrivit studiului ”Indicele de Progres Social 2020” privind calitatea vieţii şi bunăstarea socială, realizat de organizaţia 

nonprofit “Imperativul Progresului Social”, România se menţine pe locul 45 din 163 de ţări şi pe ultimul loc în clasamentul 
statelor membre ale Uniunii Europene. 

România înregistrează 78,35 de puncte din 100 şi se regăseşte, conform studiului, în rândul ţărilor din a treia categorie 
din clasament, după Barbados, Bulgaria şi Mauritius. 

Competența trebuie să-și regăsească locul în societatea noastră, ținând cont de faptul că aria calității vieții reprezintă 
pentru om valoarea vieții sale. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
 

7 Aprilie, Ziua Mondială a Sănătății 
 
În 1948 s-a desfășurat sub patronajul O.N.U. prima reuniune internațională dedicată sănătății. 7 Aprilie reprezintă "Ziua 

Mondială a Sănătății". 
An de an, cu prilejul acestei zile se aduc în discuție problemele cu care se confruntă țara și nu în ultimul rând sistemul 

medical. Anul acesta, Ziua Mondială a Sănătății a venit în cea mai complicată perioadă, în care toate sistemele sanitare sunt 
greu încercate de pandemia provocată de noul coronavirus. 

Pandemia de COVID-19 a lovit greu toate țările, dar impactul a fost cel mai dur asupra acelor comunități care erau deja 
vulnerabile. Peste tot în lume, există oameni, comunități, care au venituri zilnice reduse, condiții de trai și educație mai slabe, 
mai puține oportunități de angajare, acces redus la medii sigure. 

Cu toate acestea, inegalitățile în materie de sănătate pot fi prevenite cu strategii care acordă o atenție sporită 
îmbunătățirii echității în sănătate, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile și marginalizate. 
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Sănătatea este esențială pentru a face față provocărilor de astăzi și pentru a construi reziliența de mâine. Abordarea 
cauzelor profunde ale inechităților, investițiile în comunități și adoptarea măsurilor adecvate de sănătate publică sunt cruciale. 

Tema din acest an are genericul „Pentru o lume mai dreaptă și mai sănătoasă”. Organizația Mondială a Sănătății vrea să 
atragă atenția că pandemia de COVID-19 a lovit greu toate țările, dar impactul a fost cel mai dur asupra acelor comunități care 
erau deja vulnerabile. 

O.M.S subliniază faptul că, guvernele ar trebui să se asigure că toți oamenii pot accesa servicii de sănătate de calitate, în 
funcție de nevoile și valorile lor din cadrul comunităților din care fac parte. Campania subliniază principiul constituțional al 
O.M.S. conform căruia „realizarea celui mai înalt standard de sănătate este unul dintre drepturile fundamentale a fiecărei ființe 
umane fără discriminare de rasă, religie, credință politică, condiție economică sau socială”. 

 

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
 

Declarație politică 
 

“Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod,/ De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod;/Împăraţi pe 
care lumea nu putea să-i mai încapă/ Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă/ Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi 
să te-nspăimânt,/ Cum veniră, se făcură toţi o apă ş-un pământ.” (M. Eminescu, Scrisoarea III) 

Asta spunea Mihai Eminescu, în anul 1881,  într-un elogiu adus străbunilor acestei nații, iubitori de țară și de pământ 
românesc, oameni dârji care au luptat și și-au jertfit viețile pentru păstrarea integrității naționale. 

Astăzi, parlamentari marca PNL-USR-UDMR, mânați de interese străine, au depus la Senat o propunere legislativă 
pentru completarea Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole şi a Legii 268/2001 
privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă.  

Prin acest proiect de lege Coaliția urmărește facilitarea înstrăinării terenurilor agricole românești către persoane de 
naționalitate străină, în condițiile în care mai bine de o treime din terenul agricol al țării, în jur de 4 milioane de hectare  este 
deja cumpărat de străini. Restul de 6 milioane de hectare de pământ ROMÂNESC sunt în primejdie de a fi vândute străinilor la 
propunerea unui grup de parlamentari PNL, USR și UDMR.  

Noul proiect de lege prevede abrogarea dispozițiilor cu privire la condițiile privind domiciliul și rezidența, interdicțiile 
de înstrăinare care erau de minim 8 ani de la data cumpărării terenurilor, obligativitatea desfășurării de activități agricole pe 
teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, pe scurt se elimină cam toate restricțiile privind vânzarea de terenuri 
străinilor. 

Anul trecut PSD prin eforturi susținute a reușit să modifice legea privind vânzarea de terenuri agricole,  punând-o în 
acord cu cerințele Comisiei Europene,  lege care prevede în principal stabilirea interdicției pentru cetățenii străini care doresc 
să cumpere terenuri în România. 

Dar cum minunile nu țin prea mult, prin acest proiect se dorește eliminarea condițiilor de cumpărare introduse de PSD 
pentru firme și pentru persoane fizice din străinătate, precum și interdicția înstrăinării terenurilor timp de 8 ani de la 
achiziționare.   

Românii observă neputincioși cum, de 30 de ani, bogățiile țării iau calea străinătății. A fost industria pusă pe butuci și 
vândută la fier vechi pentru ca românii să iși întoarcă fața către pământ. Au fost înstrăinate resursele subterane ale țării: 
minereuri, petrol și gaze naturale, pentru ca românii să-și ia gândul de la bunăstare. Au fost tăiate pădurile, pentru ca românii 
să fie lăsați fără aer, fără energie vitală!  Acum urmează să ne fie luat pământul pentru ca românii să fie lăsați fără țară!   

Îmi exprim ferm dezacordul cu privire la inițiativa legislativă prin care se urmărește eliminarea interdicțiilor cu privire 
la vânzarea terenurilor agricole către străini, și susțin legea în vigoare adoptată de PSD, o lege gândită pentru fermierii români 
prin care se păstrează o parte semnificativă din terenul agricol românesc în proprietatea și sub gestionarea directă a acestora.  

România aparține românilor! Altfel vom ajunge să vindem țara aceasta bucată cu bucată și să risipim moștenirea lăsată 
de străbunii noștri pentru generațiile viitoare.  

În încheiere țin să vă reamintesc o frază celebră rostită de voievodul Ștefan cel Mare în piesa de teatru Apus de soare a 
lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, la care vă invit să reflectați :”Țara aceasta n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu-i a 
voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri, în vecii vecilor.” 
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Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
 

Guvernul „Nu se poate” a înghețat țara în plină primăvară! 
 
Este de neconceput cum își imaginează guvernul lui Iohannis, Cîțu și Barna că prostește o țară-ntreagă, fără să 

clipească! Carevasăzică, executivul de dreapta are o activitate atât de laborioasă și remarcabilă încât toți românii se înfruptă cu 
lapte și miere, câinii au colaci în coadă și nivelul de trai a depășit cu mult standardul celor mai evoluate țări europene! 

Haideți să fim serioși! Nimic din ceea ce anunță primul ministru pe sticlă nu are fundament în realitate. Nici creșterea 
investițiilor, nici finanțările din fonduri europene, nici evoluția economică mai bună decât a celorlalte țări ale Uniunii 
Europene. 

În realitate, nivelul datoriei publice este tot mai crescut, ajungând să fie de aproape jumătate din PIB! Dacă PSD a 
preluat datoria publică la 37% din PIB și a lăsat-o la 35%, în 2019 când a plecat de la guvernare, PNL a dus acest indice 
extrem de important pentru prezentul și viitorul țării la 48% din PIB. Acest fapt înseamnă că țara noastră are un nivel al 
îndatorării atât de ridicat încât, pentru a echilibra cât de cât situația, vor avea de suferit toți românii zeci de ani de acum înainte.  

Pentru reprezentanții „guvernului meu” acest indicator nu prea contează însă, în condițiile în care împrumuturile girate 
din banii fiecărui contribuabil nu se regăsesc în investiții publice substanțiale, iar salariile, pensiile și alocațiile copiilor au fost 
înghețate. La fel cum a înghețat și educația, pauza totală a școlilor timp de o lună fiind unicat în lume, la fel cum a înghețat și 
sănătatea, unde nu se găsesc soluții de a se ajunge la numărul de paturi despre care se spunea anul trecut că deja existau în 
secțiile ATI. 

Decent ar fi ca guvernanții să ia o pauză totală de la aparițiile în spațiul public. Ar face un bine minimal tuturor 
românilor, deoarece tot nu au nimic pozitiv de prezentat. Să pună osul la treabă și să apară la televiziuni după ce au făcut ceva 
concret și util. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Hrana pacienților covid în spitalele românești 
 

Domnule președinte / Stimați colegi, 
În spațiul public au apărut diverse informații revoltătoare despre hrana pacienților covid din spitale. Sistemul sanitar 

românesc are mari probleme iar pandemia le-a intensificat. Nu avem suficiente locuri la ATI pentru pacienții în stare gravă,   
protocoalele medicale încă lasă de dorit, medicii sunt istoviți și abia mai fac față fluxului mare de pacienți, bolnavii cronici au 
fost lăsați pe dinafară și nu mai pot accesa serviciile medicale din cauza blocajelor de peste tot. În tot acest context dezastruos 
mai avem o problemă în instituțiile spitalicești, și anume mâncarea pacienților internați. 

În prezent un pacient bolnav de COVID are alocat pentru cele 3 mese fix 10 lei/ zi regim comun. De prisos să mai 
spunem că aceste costuri sunt extrem de reduse și nu satisfac nevoile alimentare ale unui om bolnav sau în convalescență. 
Potrivit specialiștilor pentru o însănătoșire rapidă un bolnav de coronavirus are nevoie de o dietă hipercalorică, adică trebuie să 
primească hrană consistentă, sănătoasă cu un aport mare de nutrienți. 

În schimb anchete făcute în mai multe spitale au scos la iveală faptul că fie banii din bugetul pentru hrană nu erau 
folosiți în scopul pentru care erau destinați, fie că mâncarea este necomestibilă iar porțile sărăcăcioase. În cele mai multe 
situații bolnavii primesc pachete de acasă de la așa numiții “aparținători”. 

Este un pericol în plus pentru bieții pacienți aflați oricum într-o situație gravă să primească acest tratament umilitor! 
Este totodată scandalos pentru instituțiile statului că nu reușesc să gasească mijloacele prin care să remedieze aceste 

anomalii! 
Pacienții nu primesc un meniu special așa cum recomandă nutriționiștii, nici măcar unul normal, ci mai degrabă ce se 

poate și cât binevoiește “generosul” stat român să le ofere. 
Deputat 

Cristina Ileana Dumitrache 
*** 
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Cine ne guvernează? Pe mâinile cui au ajuns economia, sănătatea, siguranța și munca românilor? 
 
Premierul Florin-Vasile Cîțu, vicepremierul Dan Barna, fostul vicepremier, în prezent ministrul Muncii Raluca Turcan, 

precum și tot felul de pupeze și vuvuzele, trompetiști și papagali din PNL și USR-PLUS și-au făcut un obicei din a-i eticheta 
drept analfabeți pe reprezentanții PSD, deși în cazul lor ar fi fost mai mult decât recomandabil să tacă. Ne așteptam ca actualul 
președinte al României, fostul profesor Klaus Iohannis, să nu mai mențină și să nu mai promoveze în funcții-cheie de 
demnitate publică personaje cu studii precare sau dubioase, unele la limita analfabetismului funcțional, mai ales după ce a a 
lansat cu mare tam-tam programul intitulat „România educată”. Președintele Iohannis a acceptat însă, fără rețineri, în 
guvernele sale o serie de miniștri contestați sub aspectul competenței și pregătirii profesionale.  

Astfel, în toamna anului 2015 l-a acceptat ca ministru al Sănătății în guvernul „meu”, cu Dacian Cioloș premier, pe Vlad 
Voiculescu, deși presa și unele ONG-uri semnalaseră că acesta nu avea experiență în domeniu și ca studiile sale superioare 
sunt incerte sau dubioase. Mai mult, în decembrie 2020 l-a acceptat ca ministru al Sănătății și în guvernul Cîțu, cu toate că în 
ministeriatul anterior dovedise că a fost cel mai habarnist ministru de resort din perioada postdecembristă. Reînvestirea sa la 
Sănătate în aceste condiții dă apă la moară speculațiilor că Voiculescu, membru fidel și radical al partidului lui Dacian Cioloș, 
PLUS, ar fi fost impus de fiecare data la acest minister de lobbyștii marilor companii farmaceutice străine, printre care se află 
și celebrul său unchi Nic Voiculescu, stabilit la Viena, referitor la care există suspiciuni că ar fi fost cel putin colaborator al 
DIE, serviciul de spionaj al Securității. Unchiul Nic s-ar afla, se pare, în spatele studiilor și promovării politice ale ministrului 
Voiculescu. Celebrul unchi nu este singura sa conexiune cu Securitatea, fiind de notorietate faptul că tatăl sau a fost 
colaborator dovedit al Securității. 

În spațiul public au apărut, de la începutul carierei sale ministeriale, acuzații că lui Vlad Voiculescu i-ar lipsi studiile 
superioare. De abia în cursul lunii februarie a.c., fostul și actualul ministru al Sănătății a prezentat o adeverință din care rezultă 
că ar fi obținut o diplomă de licență la Facultatea de Administrarea Afacerilor din cadrul Universității de Economie și Afaceri 
din Viena, pe care susține că a urmat-o după absolvirea liceului din Pucioasa,  județul Dâmbovița, începând din 2001. 
Voiculescu nu a precizat în CV-ul său în ce perioadă a urmat cursurile universității din Viena, dar presa a aflat ca durata 
studiilor sale superioare a fost de 10 ani, obținând pretinsa diplomă de licență în anul 2011. Este de reținut faptul că această 
diplomă i-a fost echivalată în România în anul 2015, ca diplomă de masterat.   

Președintele „României educate” a acceptat și învestirea unui personaj politic obscur, caricatural și limitat intelectual, ca 
Lucian Bode, în funcțiile de ministru al Transporturilor in guvernul Orban și ca ministru al Afacerilor Interne în guvernul Cîțu. 
Lucian Bode a absolvit, în condiții dubioase, o facultate obscură de electrotehnică din Oradea, pe care a urmat-o la fără 
frecvență, în perioada în care era angajat la Electrica Zalău, ca șef al unei echipe de electricieni cățărători pe stâlpii de curent 
electric. În prima parte a anului 2012, pe atunci un pedelist înfocat, Bode a deținut portofoliul de ministru al Economiei în 
efemerul și modestul guvern condus de premierul Mihai Răzvan Ungureanu, dovedindu-se un neica nimeni în această funcție. 
Ștersul și obedientul lider al PDL și, mai nou, al PNL Sălaj, deputat și lider politic județean din 2008, a devenit un ministru 
universal, bun la toate și peste tot, amintindu-ne de fostul demnitar comunist Gheorghe Cioară (triplu ministru și primar 
general al Capitalei sub Gheorghe-Gheorghiu Dej și sub Nicolae Ceaușescu), care a avut totuși studii aprofundate la zi la 
Politehnica din București. Ne putem astepta să urmeze învestirea universalului Bode în funcția de prim-ministru, nefiind 
exclus ca papușarii săi Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda ș.a. să-i satisfacă și acest hatâr.  Conform unor foști și actuali 
angajați din Ministerul Afacerilor Interne, Lucian Bode este considerat cel mai habarnist ministru de interne de la Emil Bobu 
încoace, respectiv după anii 70. După trei luni de ministeriat, Bode nu a demarat nicio reformă și nu a operat nicio schimbare 
importantă în minister, deși în această perioadă au abundat scandalurile generate de neștiința, neputința sau abuzurile 
polițiștilor, jandarmilor și pompierilor. Nu și-a constituit încă propria echipă, menținându-l în funcția de prim-adjunct al său și 
șef al Departamentului de Ordine Publică, cu rang de secretar de stat, pe  controversatul chestor Bogdan Despescu, despre care 
se spune că ar controla și conduce în fapt ministerul.  

Apogeul programului prezidențial „România educată’’ este, indiscutabil, desemnarea de către Klaus Iohannis, după 
alegerile parlamentare din decembrie 2020, în funcția de prim-ministru al guvernului României a lui Florin-Vasile Cîțu, pe 
care l-a acceptat, cu un an înainte, ca ministru al Finanțelor în guvernul Orban, în pofida dezvăluirilor din presă privind 
precaritatea studiilor sale. Conform acestor dezvăluiri, Cîțu s-a înscris în 1986 la Liceul Energetic din Râmnicu Vâlcea, un 
liceu industrial de mâna a doua, dar a căzut examenul pentru treapta a doua în 1988, cu media 4, astfel ca a trebuit să se înscrie 
la scoala profesională din aceeași unitate de învățământ. În urma intervenției părinților săi, care n-au acceptat sub nicio formă 
ca odrasla lor să devină electrician (ca subalternul său Lucian Bode!), și cu bunăvoința  directorului  Liceului Energetic, a fost 
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mutat la liceu, pe care l-a absolvit cu greu în 1990. După absolvire, Cîțu a dat doi ani consecutiv, în 1990 și în 1991, examen 
de admitere la Academia de Știinte Economice din București, dar a picat de fiecare dată cu brio. 

În 1992 iubitorii săi părinți l-au înscris  la Grinnell College din Statele Unite ale Americii, un colegiu universitar de 
mâna a doua din statul Iowa, unde un an de studii costă 40.000 de dolari. A absolvit acest colegiu in 1996, obținând o licență 
în științe economice, cu care a făcut mare paradă în țară. În 1999 s-a inscris la doctorat, dar nu a reușit să-l termine până astăzi, 
deși au trecut peste 20 de ani. Mulți români ar vrea să știe cine i-a finanțat studiile universitare și șederea în Statele Unite, 
pornind de la faptul ca numai valoarea taxelor de studii s-a ridicat la 160.000 dolari, o sumă care nu era și nu este nici astăzi la 
îndemâna oricui.  

Colac peste pupază, președintele Iohannis s-a găsit să o propulseze vicepremier în guvernul Orban și ministru al Muncii 
în guvernul Cîțu pe docila, insipida, inodora și incolora sa concitadina Raluca Turcan, deputat PDL, respectiv PNL din 2004, 
care a dobândit în ultima vreme un statut de pupilă prezidențială. Turcan nu are pregatirea și competența necesară pentru astfel 
de demnități executive. După absolvirea unui liceu din Botoșani, a urmat Facultatea de limba si literatura rusă din cadrul 
Institutului Pușkin din Moscova în perioada 1996-1999, când tinerii români au început să asalteze universitățile din Vest. Cine 
si ce o fi împins-o pe domnișoara Raluca, pe atunci cu numele de familie Tatarcan, spre un Răsarit tot mai îndepărtat de țara 
noastră?  

Este de semnalat că un alt concitadin al președintelui Iohannis, arogantul și fițosul președinte al USR-PLUS, Dan Barna, 
a fost învestit vicepremier în guvernul Cîțu, dar, după 100 de zile, nu ne-a arătat încă rolul și rostul său. Vicepremierul Barna 
ar trebui să vadă mai întâi bârna din ochii săi și nu paiul din ochii altora. Ar trebui să ne mai lase cu aerele sale intelectuale, 
nefiind suficient să poarte freză, ochelari și pulovere ca Bill Gates pentru a părea inteligent. Pentru ca a fost un absolvent 
mediocru al Facultății de Drept din cadrul Universitatii București, fara masterat și fără doctorat, care nu a reusit să acceadă și 
să practice vreuna din profesiile juridice importante: judecător, procuror, avocat sau notar public. Dupa obtinerea licenței în 
drept a fost doar consilier juridic la un SRL de familie. 

Cu astfel de personaje obscure și bizare, cu studii atat de precare, vrea președintele Klaus Iohannis să edifice „România 
educată”  și „România lucrului bine făcut”? 

Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
 

Combaterea pandemiei - pentru români ciumă, pentru guvern mumă! 
 

Decizia Partidului Social Democrat de a contesta în instanță închiderea magazinelor la ora 18.00 este justificată și 
bazată pe lipsa evidentă de motivare a impunerii. Efectele acestei măsuri sunt vizibile și incontestabile: până la ora închiderii, 
aglomerația din magazine este infernală, cozile sunt uriașe, oamenii stau înghesuiți unul în altul, iar pericolul de îmbolnăvire 
cu virusul ucigaș nu se diminuează, ba dimpotrivă!  

În consecință, PSD a depus o cerere în anulare la Curtea de Apel București împotriva deciziei guvernului de a închide 
magazinele după ora 18. Restricția este una aberantă, ca și cea referitoare la interzicerea circulației după ora 20.00, de altfel.  

Principala obiecție împotriva acestei măsuri este că în elaborarea HG 348 nu s-a avut în vedere, în nici un fel, o 
documentare și o analiză științifică preliminară sau vreun studiu de impact, care să furnizeze informații relevante privind 
efectele măsurilor preconizate asupra sănătății, drepturilor și libertăților fundamentale ale oamenilor. 

Aceste decizii nu sunt susținute nici măcar de reprezentanții partidelor de la guvernare, care se învinovățesc între ei și au 
ajuns chiar să ceară oficial renunțarea la noile interdicții.  

Românii nu sunt mai protejați respectând restricțiile existente în prezent, ci, din contră, ne-am întors practic de unde am 
plecat, în martie anul trecut, iar sănătatea le este pusă acum mai mult în pericol prin favorizarea răspândirii virusului.  

Constat cu tristețe că ceea ce se întâmplă în aceste zile în România seamănă din ce în ce mai mult cu o formă mascată de 
dictatură! Oamenii sunt obligați să respecte cu sfințenie tot ceea ce li se năzare guvernanților, dar, ce să vezi, reprezentanții 
executivului „Nu se poate” nu au nicio regulă și nicio opreliște. Precum a văzut toată țara, miniștrii actualului guvern dau tonul 
la nerespectarea prevederilor legale, sfidându-i pe români, nepurtând masca în diverse împrejurări și apoi cerând să fie 
amendați, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic grav! 

Din păcate, combaterea pandemiei este un bun paravan pentru a ascunde proasta guvernare și un examen picat cu brio 
de acest executiv. Perspectivele sunt sumbre, atât pentru oameni, cât și pentru agenții economici, mai ales că restrângerea 
nemotivată și inutilă a drepturilor fundamentale creează haos, așa cum au dovedit și protestele din ultimele zile.  
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Peste tot în lume, pandemia este principala preocupare a guvernelor! În România, pandemia este tratată de partidele de 
la putere ca un soi de joacă, un fel de baba-oarba, cu și pe nervii populației. De parcă nu ar fi suficiente daunele umane și 
economice de până acum și mai trebuie turnat din gazul nepriceperii peste focul nemulțumirii! 

 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
Biodiversitatea, protejarea și refacerea naturii sunt obiective europene importante din Strategia UE privind 

biodiversitatea pentru 2030, iar prin PNRR, România are șansa să recupereze ce a pierdut anul trecut în politica 
de mediu. Guvernul trebuie să abordeze corect aceste obiective de tranziție verde, fără diletantismul 

pe care îl tot vedem de mai bine de un an încoace 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
O componentă importantă a Planului Național de Redresare și Reziliență este implementarea obiectivelor de Tranziție 

verde, în acord cu Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030. România a înregistrat întârzieri în ceea ce privește unele 
obiective privind menținerea biodiversității, o temă cu accente importante în politicile europene din ultimii ani și care, în 
condițiile schimbărilor climatice trebuie să fie cât mai mult avansată pe agenda europeană dar și națională. Una dintre 
nerealizările guvernării liberale în ceea ce privește politica de mediu este notificarea pe care Comisia Europeană a trimis-o 
României, în vara anului trecut, privind neîndeplinirea obligațiilor din Directiva Consiliului 92/43/CEE și nerealizarea unor 
măsuri clare pentru protejarea și gestionarea rețelelor Natura 2000 și conservarea habitatelor protejate. Prin obiectivele 
asumate, România trebuia să desemneze arii speciale de conservare, în general și în mod sistematic, și să stabilească obiective 
și măsuri concrete privind conservarea pentru fiecare sit în parte, premise pentru asigurarea biodiversității la nivel european și 
menținerea speciilor rare  de floră și faună și a habitatelor la un nivel corespunzător de protejare.  

Natura 2000 este unul dintre angajamentele europene pe politica de mediu care a avut obiective în trasarea unor direcții 
clare pentru păstrarea biodiversității. Având la bază două directive importante, aceasta se bazează pe un principiu de 
conservare sustenabilă. Acest principiu vedem că este din ce în ce mai necesar în aceste vremuri pandemice care ne fac să 
înțelegem că echilibrul în relația dintre om și natură este esențial pentru evitarea calamităților de tot felul. 

Atingerea obiectivelor inițiale ale rețelelor de arii protejate Natura 2000 se poate face mai eficient prin noul orizont al 
tranziției verzi din cadrul PNRR. Mai multă eficiență în acest sens în politicile naționale pot contribui la beneficii privind 
sănătatea umană, dar și o garanție că generațiile viitoare vor mai avea un mediu natural în România. Rețelele UE de zone 
protejate Natura 2000 fac parte din Strategia UE privind biodiversitatea care are obiective foarte importante de redresare până 
în anul 2030. Este nevoie de un management eficient și de interes din partea guvernului în ceea ce privește necesitatea de a 
include biodiversitatea în agenda națională post COVID-19. 

Biodiversitatea stă la baza securității alimentare a UE și la nivel mondial. Riscurile de pierdere a biodiversității pun în 
pericol securitatea alimentară și am văzut cu toții ce pericole a traversat omenirea în săptămânile și lunile în care pandemia de 
COVID-19 a atins cote maxime. Uniunea Europeană a arătat în studiile sale că mai mult de jumătate din PIB-ul global depinde 
de păstrarea echilibrului natural iar conservarea naturii este astfel unul dintre elementele centrale ale planului de redresarea al 
UE după pandemia de Coronavirus, pentru a oferi oportunități de investiții imediate pentru redresarea economiei europene. În 
plus, este datoria fiecărui stat de a dovedi că îi pasă de generațiile viitoare și de a contribuie la păstrarea echilibrului natural.  

Prin accentul pus pe biodiversitate, Europa țintește generarea a cel puțin 500.000 de locuri de muncă, aici incluzând și 
redresarea sectorul turistic care include 12 milioane de oameni în Europa, dintre care 3,1 milioane depind de ariile protejate 
precum Natura 2000. Să sperăm că Guvernul României nu va continua în ritmul cu care ne-a obișnuit de a trata superficial 
aceste necesități și imperative europene de asumarea a obiectivelor privind biodiversitatea și implementarea eficientă în 
politica națională. O redresare socială și economică este mereu dependentă de un management eficient, de o politică 
transparentă și care să aibă la bază interesul național și nu interese ilegitime, situate dincolo de nevoile românilor. Un 
management complex privind redresarea și reziliența națională trebuie să includă și o redresare a obiectivelor privind 
biodiversitatea și alte aspecte urgente din țara noastră cum ar fi un management forestier corect care să elimine tăierile ilegale 
și să intensifice acțiunile de împădurire nu doar pentru imagine cum practică liberalii de un an încoace prin sloganuri și ședințe 
foto.          Deputat 

Claudiu-Augustin Ilișanu 
*** 
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Ping – pong-ul de OPINII al celor care ar trebui să ia DECIZII 

Educația în România, prinsă la mijlocul neînțelegerilor guvernanților 
 
Zilele acestea, avem de-a face cu două povești ale unui singur Guvern, privind redeschiderea școlilor. Dacă pentru 

ministrul sănătății, întoarcerea elevilor în bănci, prea curând, este o aberație, pentru ministrul educației, lucrurile stau diferit. 
Mai mult, dăm de aceleași păreri diferite a celor doi și în cazul introducerii condiției testării rapide pentru elevi, ca măsură de 
siguranță pentru întoarcerea în sălile de clasă și pentru prevenirea infectării cu Coronavirus. 

La momentul actual, în România, rezultatele din învățământ sunt îngrijorătoare. Știm deja. Elevii sunt în pragul 
abandonului școlar, iar performanțele în educație ale acestora au scăzut dramatic. Educația a rămas pironită într-un cui din 
Palatul Victoria, iar rezultatele de la simularea examenului de Bacalaureat din acest an, din păcate, confirmă cele spuse. 
Aproape 60% dintre elevi NU au promovat examenul. Un dezastru justificat, prin ping-pong-ul de opinii a celor care conduc 
România. 

Stimați guvernanți, vă mai aduceți aminte când promiteați marea cu sarea? Reforme în educație? Sloganul domniilor 
voastre, a colegilor liberali din județ, pe toată perioada de campanie, a fost „investim în viitor, investim în educație”. Așa știți 
să investiți în educație? Blocând orice fel de perspectivă a tinerilor? Ce ați făcut cu promisiunile dumneavoastră?   

Mai curios este, cum a ajuns ministrul economiei austere la concluzia că testele antigen sunt total neoportune. Să privim 
restrospectiv. La începutul anului, Vlad Voiculescu ieșea în presă cu soluția minune. Peste 1 milion de teste rapide antigen vor 
ajunge în școli pentru identificarea pe loc a infectărilor cu noul virus SARS – CoV – 2 și pentru a preveni creșterea ratei de 
infectare în instituțiile de învățământ și comunitate. Nimic greșit până aici. În sfârșit, aveam de-a face cu o soluție efectivă 
venită din partea coaliției de guvernare, chiar dacă, și aceasta, inspirată din lista de mîsuri  propusă de PSD, pentru izolarea 
virusului și punerea în funcțiune a țării.  

Astăzi, aflăm că această măsură este una de ignorat. Ce-i drept, impactul acestor teste, în școli, a fost de tot râsul. Doar 
2% din testele antigen rapide au fost folosite în 8 săptămâni de cursuri. Și asta nu pentru că eficiența lor ar fi de contestat, ci 
pentru că Ministerul Sănătății nu s-a preocupat să îi informeze pe părinți, profesori și elevi, cu privire la utilitatea efectuării 
acestui tip de testare.  

Degeaba ministrul educației și alți colegi ai coaliției susțin continuarea acestei măsuri, dacă Vlad Voiculescu se trezește 
dimineața și ia decizii după calculele proprii. Pentru acesta, varianta testării elevilor, cu teste antigen rapide nu mai există.  Nu 
există nicio altă măsură venită din partea domniei lui pentru redeschiderea școlilor, în acest an școlar. Însă, îi recomand 
domnului Voiculescu să își lărgească orizontul și să privească dincolo de cei patru pereți ai biroului în care stă închis. Sunt țări 
europene care pompează masiv în testarea rapidă a populației și consideră utilizarea testelor antigen ca principală condiție 
pentru revenirea la normal și implicit, la școală. Acesta fiind un pas esențial și pentru deblocarea mersului la restaurante, 
deschiderea teatrelor, muzeelor, cinematografelor.  

De exemplu, Bavaria a distribuit luna trecută undeva la 100 de milioane de teste în școli. Măsura testelor rapide pentru 
începerea activităților în siguranță, în pandemie, o întâlnim și în Franța, Grecia, sau Spania. Mai nou, și Marea Britanie a 
lansat un program inedit bazat pe distribuția de teste rapide în rândul populației, pentru identificarea persoanelor 
asimptomatice și scăderea în acest fel, a ratei de infectare la nivelul țării.  

Toate acestea, în timp ce România bate pasul pe loc. Oare când veți începe să colaborați la nivelul Guvernului? 
Ambițiile și jocurile pe culori politice din Executiv, distrug țara. Am înțeles. Sunteți un guvern pătat cu motivație politică. Însă 
este de neacceptat ca dialogul miniștrilor PNL  -  USRL- PLUS – UDMR, să se facă, de mai bine de o lună, prin instrumentele 
de comunicare online, presă, sau la televizor, și nu în cadrul acelor comitete interministeriale, organizate pentru salvarea țării, 
a căror eficiență o tot laudă, până la epuizare, prim-ministrul.  

În doar două luni, după spusele liderului de la Palatul Victoria, România va înflori. Sunt curioasă, cum? Pentru că, pe zi 
ce trece, neînțelegerile din interiorul coaliției sunt tot mai evidente, iar cei care au de suferit sunt și elevii acestei țări, LIPSIȚI 
în acest moment, de orice perspectivă. 

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
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Tensiunile de la granița Ucrainei obligă țara noastră la o stare de atenție sporită 
 

Stimați colegi parlamentari, 
Acum, când tocmai am sărbătorit 72 de ani de la înființarea NATO și 17 ani de când România este membru cu drepturi 

depline a acestei alianțe militare, provocările geostrategice sunt din ce în ce mai tensionate în jurul nostru. Asistăm de mai 
multe zile la manevre militare la granița unui stat vecin, Ucraina, iar aceste mișcări de trupe conduc la o creștere constantă a 
tensiunilor în regiune. Numeroase alerte și informații apar în spațiul public referindu-se la comasarea de către Federația Rusă 
și Belarus a numeroși soldați și echipamente militare. 

Se distribuie din ce în ce mai viral Imagini video cu trenuri care transportă tancuri și armament într-o regiune și așa 
volatilă. Ucraina este un stat vecin cu noi, iar dinamica militară considerată gest de ostilitate din partea Rusiei nu poate aduce 
calmarea situației în preambulul exercițiilor comune NATO-Ucraina. 

Mai mult, în ultimele zile au apărut informații despre exerciții ample în zona arctică pe care o controlează Federația 
Rusă. Avioane de luptă și bombardiere rusești au fost interceptate de avioanele NATO (inclusiv aparate ale Aviației Române!) 
ca încălcând frecvent spațiul aerian securizat. 

Stimați colegi, evenimentele în jurul nostru se precipită și este suficient să ne uităm la presiunea mediatică cu știri false 
care se conturează chiar în țări occidentale. Știrea, complet falsă și provocatoare cum că un copil din Donbas a fost ucis de o 
dronă ucraineană a fost distribuită masiv în publicații din întreaga Europă, prin publicațiile generaliste care țintesc știri 
„bombă” și exclusivități forțate. 

În aceste condiții externe, trebuie să adăugăm și faptul că România se află într-o situație delicată, dar, din fericire 
stabilă, cu parteneri puternici. Pandemia, restricțiile, starea de stres și oboseală a populației creează vulnerabilități și tensiune 
socială, după cum am văzut prin încercările de organizare a unor proteste masive în România. Dacă aceste încercări de 
tulburare socială nu au atins o masă critică se datorează conștiinței fiecărui român echilibrat. Însă, asta nu înseamnă că 
populația nu este nemulțumită și sătulă de bâjbâielile guvernamentale! 

Țara noastră trebuie să fie într-o stare de atenție sporită la ceea ce se întâmplă cu vecinii noștri fiindcă, pe acest fond al 
tensiunilor pandemice, economice și sociale, un conflict militar sau chiar hibrid se poate extinde pe o arie regională extinsă. 

De aceea, stimați colegi, mai ales din arcul guvernamental, vă atrag atenția că această declarație este un semnal de 
alarmă puternic la adresa guvernării PNL USR: domnilor guvernanți, slăbiciunea administrării țării poate deveni un pericol 
prin nemulțumirea constantă pe care o creați! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
 

”Dreptacii” de plastilină 
Stimați colegi, 
Aș dori să încep declarația mea de astăzi făcând apel la memoria dumneavoastră. Mai țineți minte cum în urmă cu patru 

ani, președintele Iohannis dădea buzna în ședința guvernului PSD pentru a împiedica adoptarea unei ordonanțe de urgență prin 
care se ameliorau pedepsele pentru o serie de fapte penale?  

Mai țineți minte cum s-au isterizat haștagiștii peneliști și useriști, susținuți de deontologii din presă și de ambasade și au 
declanșat o adevărat psihoză îndreptată împotriva guvernării PSD? Îi mai țineți minte pe tinerii frumoși și liberi care ieșeau în 
stradă ca să „apere” statul de drept?  

Ei bine, deunăzi, același Iohannis, cu guvernul "său" de peneliști și useriști instalat la Palatul Victoria, a promulgat o 
lege prin care cei inculpați pentru evaziune fiscală sunt exonerați de răspunderea penală dacă acoperă prejudiciul majorat cu 
20%. Indiferent de cuantumul evaziunii, răspunderea penală este înlăturată. 

În mod ciudat, știrea a trecut aproape neobservată. La fel de ciudată a fost și reacția haștagistilor de "dreapta", a 
deontologilor din presă (care între timp au primit niște granturi generoase de la guvernările de "dreapta") sau a ambasadelor. 
Toți s-au rezumat să comenteze în cel mai neutru mod posibil această știre. De parcă totul ar fi fost normal și firesc. Răcnetele 
lor furioase de acum patru ani au ajuns istorie. La fel și isterizarea tefelimii.  

Tinerii frumoși și liberi stau astăzi liniștiți acasă și nu mai văd amenințări la adresa statului de drept. Nici deontologii și 
nici ambasadele nu mai comentează. În schimb, își bat joc de oamenii care au ieșit în stradă ca să protesteze împotriva 
abuzurilor și măsurilor imbecile ale Guvernelor Orban și Cîțu. 
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Tare curbă mai e politica asta a liderilor Dreptei, nu-i așa? Când erau în Opoziție, spuneau una. Ajunși la Putere, fac cu 
totul și cu totul altceva. În mod evident, sistemul lor de valori e făcut dintr-o plastilină foarte maleabilă! 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 
Cabinetul Cîțu a plasat România în “clubul” țărilor în curs de dezvoltare africane 

Dragi colegi, 
Câteva știri, care au avut mai puțină prioritate în fața tragediei pierderii, în doar o săptămână, a trei artiști importanți 

români, au realizat, în urmă cu puține zile, cea mai clară radiografie a incompetenței guvernamentale. Țin să vă precizez că mă 
voi referi strict la informațiile apărute în presă, care citează statistici realizate de organisme internaționale și naționale 
independente, respectiv Fondul Monetar Internațional (FMI), Eurostat și Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 
(ONRC).  

Fondul Monetar Internaţional a supus analizei 191 de state la nivel global, printre care se află și țara noastră, din 
perspectiva sprijinului direct, acordat de la bugetele de stat firmelor şi populaţiei în contextul pandemiei. Pe baza datelor de la 
finele lunii decembrie, dar centralizate acum rezultă că România se află pe locul 124 în lume, poziţie deloc onorantă, cu o 
evoluţie negativă faţă de situaţia de la mijlocul lunii septembrie, când se afla pe locul 114. Măsurile directe de sprijin, luate de 
guvernul PNL și decontate de la buget au însumat doar 2,3% din PIB, sub un prag de 2,5% din PIB, luat în calcul de FMI. 
Așadar, din cauza acestui dezinteres cras al guvernanților de dreapta, reflectat în scăderea nivelului de trai al populației și în 
închiderea a numeroase afaceri din toate domeniile de activitate, țara noastră a ajuns în topul rușinii și în compania statelor din 
Africa şi a câtorva ţări nedezvoltate din Asia. Și apropo de Asia, în timp ce România nu a prea făcut mare lucru în perioada 
septembrie-decembrie ca să-și protejeze economia, investitorii și populația, o serie de ţări de pe acest continent au depăşit 
pragul de 2,5% din PIB, devansând țara noastră, membră a Uniunii Europene.  

Altă informație care trebuie să le dea multe de gândit celor de la guvernare și să-i determine să ia în sfârșit atitudine și să 
schimbe și ceva în bine vine dinspre Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Conform statisticilor lor, anul 
trecut, în această perioadă erau radiate aproximativ 9.583 de firme. Procesul de desființare a micilor afaceri a continuat și anul 
acesta din cauza lipsei ajutorului de stat, atingând îngrijorătoarea cifră de aproximativ 6000. Cele mai multe radieri au fost 
înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 1.503, cu un plus de 7,59% faţă de ianuarie-februarie 2020 şi în judeţele 
Constanţa, Timiş şi Cluj.  

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi industria prelucrătoare.  

O altă știre care nu face deloc cinste României vine de la Eurostat. Bulgaria, România şi Ungaria sunt ţările cu cele mai 
mici costuri ale forţei de muncă la nivelul Uniunii Europene. 6,5 euro/h primește un lucrător bulgar, 8,1 euro unul român și 9,9 
euro un muncitor maghiar, în timp ce media raportată la nivelul restului statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe oră, 
în creştere cu 3% faţă de 2019. Este adevărat că alături de noi sunt plasate și Bulgaria și Ungaria, dar acest lucru nu trebuie să 
ne ofere vreo șansă să ne consolăm, ci, din contră, să îi determine pe guvernanții noștri să ia atitudine și să scoată România din 
spectrul sărăciei lucii care ne vulnerabilizează ca stat pentru investitori, dar și ca popor ușor de exploatat atât în țară cât și afară 
din cauza mâinii de lucru subevaluate și, concomitent, de-a dreptul disprețuite și exploatate peste măsură. La polul opus, 
potrivit aceleași cercetări, cele mai mari costuri sunt acoperite de angajatorii din Danemarca (45,8 euro), Luxemburg (42,1 
euro) şi Belgia (41,1 euro).  

Așadar la alții se poate pentru că se vrea cu adevărat binele populației, nu doar al camarilei guvernării nostre de dreapta!  
Vă mulțumesc!              

Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
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Românii s-au săturat de incompetența, indolența și insolența Guvernării Austerității Naționale! 
 
Stimate college / Stimați colegi,  
Pandemia și ultimele măsuri de prigonire a populației luate de Coaliția Austerității au fost picătura care a umplut 

paharul. În realitate, oamenii s-au săturat de aroganța, minciunile și prostiile Guvernului Austerității Naționale! 
Vă dau câteva motive pentru care românii au ieșit în stradă și s-au răzvrătit împotriva guvernării de dreapta care se face 

că nu aude și nu vede că nivelul de trai se deteriorează în fiecare zi. 
Prin Ordonanța Austerității românii au fost condamnați la un sclavagism modern prin să plătească prețuri mari, 

europene, din salarii și pensii mici, românești. 
Salariul minim care trebuia să ajungă la 60% din salariul mediu, așa cum se propune la nivel european, nu a mai crescut 

cum era în calendar. A fost doar indexat cu rata inflației. S-a majorat cu doar 2 lei pe zi. 
Pensiile care ar fi fost obligatoriu, de asemenea, să ajungă la 45% din salariul mediu au fost rupte definitiv de orice 

legătură cu creșterea economică. Nici măcar nu s-a aplicat indexarea cu rata inflației. 
Creșterea explozivă în ultimele luni a prețurilor la produsele alimentare, facturilor la utilități și a medicamentelor. 
Din păcate, România revine abrupt la anii de sărăcie de dinaintea guvernării PSD. Au început să crească decalajele 

sociale. Cei săraci vor deveni și mai săraci, în timp ce bogații vor deveni și mai bogați. Asta este politica și viziunea acestui 
Guvern al Austerității. 

Guvernul Dreptei Unite format din PNL+USR+PLUS+UMDR este cel care a stimulat și a condus la învrăjbirea 
oamenilor, unii împotriva altora, prin celebra Anexă 7.03, prin care a dat bani cu dedicație județelor și orașelor conduse de 
PNL, USR-PLUS și UDMR și ZERO la comunitățile reprezentate de PSD. 

Clivajele și conflictele sociale între medici și profesori, între bugetari și privați, între antreprenorii din HORECA, 
Turism și alte domenii de activitate. 

Acum, reprezentanții Coaliției Austerității Naționale vin să facă apel la calm, după ce și-a bătut joc de fiecare categorie 
socială și profesională. 

Amenințările de tip sovietic, că îi arestează pe toți protestatarii, că îi închid pe toți antreprenorii din HORECA și Turism 
sunt de-a dreptul revoltătoare și apoi vin să se întrebe de ce oamenii îi urăsc și scandează împotriva lor. 

Nu pot fi pedepsiți toți cei corecți și responsabili doar pentru că guvernul lor a fost incapabil să-i pună sub control pe 
petrecăreți. 

Exemplele din ultimele zile, cu miniștrii de la PNL și USR care nu poartă mască, nu respectă măsurile de distanțare 
socială și râd românilor în nas cu aroganța oamenilor care au ajuns pe funcții, fără niciun fel de experiență profesională i-a scos 
pe oameni din sărite. 

Domnul Cîțu le spune românilor că trebuie să mai rabde cu noile restricții aberante privind închiderea magazinelor de la 
ora 18:00, când majoritatea oamenilor termină serviciul, până scade incidența. 

Iată ce ne spune domnul Ștefan Voinea, consilier al ministrului Sănătății: "Am făcut un review rapid al studiilor cu 
privire la intervențiile non-farmaceutice care funcționează în prevenirea răspândirii COVID-19. Nu am găsit absolut nimic care 
să indice faptul că reducerea orelor de funcționare a magazinelor ar fi de ajutor. Un timp de funcționare mai restrâns înseamnă 
șanse mai mari de a genera aglomerație, deci risc mai mare de infectare.” Ștefan Voinea, consilier al ministrului Sănătății. 

Două declarații care se bat cap în cap, primul ministru și așa-zișii specialiști de la Ministerul Sănătății. Și apoi ne 
întrebăm de ceoamenii sunt nervoși, s-au săturat să fie mințiți și tratați ca niște sclavi cărora Guvernul Austerității Naționale le 
dă ordine. 

În aproape 4 luni de guvernare, ministrul USR de la Sănătate nu a fost capabil să facă nimic concret, nimic eficient 
pentru combaterea pandemiei, în afară de propagandă și de postări pe pagina personală de Facebook. 

PSD niciodată nu va lua măsuri împotriva românilor și nu va stimula sau genera conflicte între categorii sociale sau 
profesionale. PSD nu este adeptul violenței și al diseminării urii de către oamenii politici! PSD susține dialogul și comunicarea 
permanentă cu fiecare categorie socială și profesională! 

Niciun român nu trebuie lăsat în urmă indiferent că e angajat la stat sau privat, că e pensionar sau student! Ajunge cu 
măsurile ilogice, absurde, care fac mai mult rău decât bine și care au revoltat o întreagă țară. 

Soluțiile PSD pentru revenirea la o viață aproape normală, care să oprească aberațiile Dreptei și să fie de ajutor 
oamenilor sunt simple și concrete. Redeschidere inteligentă: posibilitatea redeschiderii spectacolelor și restaurantelor pentru 
cei care prezintă un test rapid negativ realizat în aceeași zi. Modelul este deja implementat în Germania sau în Spania. Testarea 
periodică de grup în școli, pe lângă testarea obligatorie în cazul apariției cazurilor pozitive, se testează doar un eșantion din 
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fiecare clasă. Dacă testul dintr-un grup e pozitiv, atunci se testează toți membrii grupului. Deducerea din impozitul datorat de 
angajator a costurilor pentru testarea rapidă efectuată propriilor angajați. Testarea periodică obligatorie, cu teste rapide, în 
grupurile cu risc mare de răspândire a virusului, angajați magazine, funcționarii de la ghișee, casierii etc. Folosirea tuturor 
resurselor medicale pentru extinderea testării gratuite a persoanelor asigurate: medicii de familie, farmaciștii, clinici acreditate, 
totul pe bază de decontare. 

Vă mulțumesc.                      Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

Despre scandalul dintre Ministerul Sănătății și Ministerul Educației  
privind testele rapide non-invazive pentru elevi 

 

Stimați membri ai Parlamentului României,  
Am asistat în ultima săptămână la un scandal de-a dreptul penibil între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății cu 

privire la testele non-invazive pentru elevi. După ce au pasat răspunderea de la un minister la altul, în cele din urmă domnul 
ministru Vlad Voiculescu a organizat o conferință de presă în care ne-a spus că nu are baza legală pentru a putea face achiziția 
de teste non-invazive pentru școli.  

Este incredibil! Adică, cine îl împiedica pe domnul ministru să armonizeze „baza legală” astfel încât să rezolve 
problema elevilor în școli?  Asta ar fi prima întrebare, dar mai sunt încă multe altele de o gravitate și mai mare! 

Domnul ministru, acompaniat de doamna secretar de stat Andreea Moldovan, vine și cu două mari minciuni pentru a-și 
justifica poziția în disputa cu ministrul Educației. Cei doi oficiali ai Ministerului Sănătății ne-au spus că aceste teste non-
invazive pe bază de salivă nu pot fi cumpărate pentru că nu sunt în metodologia Institutului Național de Sănătate Publică și că, 
oricum, nu prea sunt bune aceste teste pentru că au o rată mare de rezultate fals negative. Două minciuni cât domnul 
Voiculescu de mari! M-am uitat și eu pe metodologia INSP. Nu doar că aceste teste din salivă sunt prezente în metodologie, 
dar ele chiar sunt recomandate de INSP. În Anexa 1 a metodologiei, ni se prezintă un tabel cu, citez, „Recomandări privind 
prelevarea probelor la pacienții simptomatici, precum și la contacții asimptomatici”, iar la poziția a patra, regăsim „probele 
recoltate din spută”. 

A doua minciună este insinuarea că testele din salivă nu pot fi luate pentru școli pentru că ar indica multe rezultate fals 
negative! Da, e adevărat că testele rapide au o rată mai mare de rezultate fals negative. O spune și metodologia INSP invocată. 
Dar, această deficiență este valabilă pentru toate testele antigen rapide, deci și pentru cele 1,38 milioane de teste pe bază de 
extrudat nazal și faringian deja achiziționate de Ministerul Educației special pentru unitățile de învățământ.  

Când vezi două minciuni atât de mari, susținute direct de la pupitrul Ministerului Sănătății, în plină pandemie, te întrebi 
ce anume i-a putut împinge pe acești oficiali de la USR-PLUS care conduc sectorul de sănătate să mintă atât de tare! 

Răspunsul la această întrebare scoate la lumină o chestiune mult mai gravă! Am pus totul cap la cap atunci când am citit 
în presă despre conflictul deschis dintre compania privată OK Medical, care face teste anti-covid contra cost și DSP București. 
Mărul discordiei: aceleași teste non-invazive pe bază de salivă! Și ce descoperim aici? DSP nu a prevăzut în aplicația online de 
raportare Corona Forms, o rubrică pentru testele de salivă. Așa se face că mii de persoane care s-au testat la OK Medical și au 
obținut un rezultat pozitiv pe testele din salivă nu au putut fi raportate în sistemul DSP. Asta înseamnă că, dintr-o neglijență 
uriașă a DSP și a Ministerului Sănătății, mii de persoane pozitive nu au putut fi luate în evidență de autorități și s-au putut 
mișca fără restricții deși erau purtătoare de virus. Asta reprezintă o vulnerabilitate directă în lupta de combatere a pandemie. O 
gafă uriașă comisă de responsabilii din Sănătate aflați sub comanda ministrului Vlad Voiculescu. 

Așa înțelegem de unde vine această reticență agresivă din partea Ministerului Sănătății împotriva testelor de salivă anti-
covid. Vă dați seama că dacă domnul Voiculescu ar fi dat curs solicitării colegului său de la Educație și ar fi achizționat 
milioane de teste non-invazive pe bază de salivă, atunci ar fi recunoscut implicit că a făcut o prostie cât casa atunci când a 
omis din aplicația DSP raportarea testelor pozitive de la OK Medical. Iar aici problema cu rata mare de eroare nu mai ține. 
Chiar în metodologia INSP, invocată atât de ministrul Sănătății, cât și de DSP București se pune că doar rezultatele negative 
ale testelor antigen necesită o confirmare printr-un test RT-PCR. Rezultă, din interpretarea INSP, că teste antigen pozitive au 
un grad mare de certitudine, în acest caz nu s-ar mai impune o confirmare cu un alt test. Deci știm sigur că cele câteva mii de 
persoane cu test din salivă pozitiv, pe care OK Medical nu le-a putut raporta în sistemul DSP, au fost purtătoare de virus și s-
au putut mișca fără rețineri transmițând mai departe virusul. Acest lucru era știut chiar de DSP București, care recunoaște în 
comunicatul propriu că au venit mulți pacienți testați de OK Medical, care s-au plâns că nu au fost luați în evidență. Deci erau 
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pacienți cu test pozitiv, care având simț de răspundere, au sunat ei la DSP să fie luați în evidență. Dar nici în acest caz nu s-a 
putut pentru că, spune DSP, „nu permitea aplicația”.  

O asemenea inepție chiar nu mai poate fi tolerată: adică te sună oamenii să îți spună „Vezi că am mers la o firmă privată 
și am făcut un test care a ieșit pozitiv, luați-mă în evidență”, iar tu, autoritate de stat, care cunoaște riscurile răspândirii SARS-
CoV-2 răspuzi că „Nu se poate, nu permite aplicația!” 

Este cea mai mare gafă a Ministerului Sănătății de la începutul acestei pandemii! Asta a vrut să ascundă de fapt 
ministrul Sănătății. Dacă ar fi cumpărat teste de salivă pentru școli, i-ar fi explodat în față scandalul OK Medical pentru că nu a 
luat în evidențe pacienți pozitiv, știind bine că sunt pozitivi! 

Iar pentru a acoperi această gafă imensă, Ministerul Sănătății a preferat să nu mai cumpere deloc teste de salivă pentru 
unitățile de învățământ și pierdem iar zile bune în care autoritățile ar fi trebuit să organizeze testarea elevilor în vederea 
reînceperii școlii. Și ca o concluzie amară: studiile recente ne arată că prevenirea creșterii numărului de decese și a aglomerării 
din secțiile ATI nu depinde de incidență sau de numărul celor infectați în total, ci în primul rând de vârsta celor infectați. Nu 
contează atât de mult câte persoane sunt infectate, ci câte persoane în vârstă au luat virusul.  

Deci închiderea școlilor a fost o măsură care nu a contribuit cu aproape nimic la prevenirea situației actuale, după cum 
ne spunea și Organizația Mondială a Sănătății, că riscurile de infectări în școli sunt mult mai mici în comparație cu pierderile 
suferite în procesul de educație.  

Cer așadar demiterea imediată a acestui ministru-catastrofă pe nume Vlad Voiculescu. Schimbați ministrul Sănătății, cu 
tot secretarul său de stat, Andreea Moldovan, iar apoi organizați rapid testarea în scoli. 

Nu mai închideți totul! Testați înainte de a interzice și de a închide! Lăsați copiii să învețe, pentru că acești elevi de azi, 
vă vor plăti pensiile de mâine! 

Vă mulțumesc!                     Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
Declarație politică 

 
Am aprobat amendamente prin care domeniile ignorate complet de guvernarea PNL-USR-UDMR, respectiv turismul şi 

cultura, primesc ajutor de stat. 
În calitate de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare am votat mai multe amendamente 

care includ drept eligibile pentru ajutorul de stat domenii uitate de Guvernul PNL-USR-UDMR cum sunt turismul, cultura și 
cinematografia.  

Ajutoarele vor fi acordate sub forma unor granturi care vor acoperi 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, 
pierdere suferită în 2020, iar valoarea maximă a ajutorului de stat va fi de 800.000 euro/întreprindere. 

După un an de pandemie, fără nicio soluție de la guvern, cele trei domenii au fost practic falimentate în mod conștient, 
iar strigătul artiștilor și al oamenilor care sprijină turismul și cultura României, a fost lăsat să piară. Pe lângă artiști și cei din 
HoReCa, sunt zeci de alte meserii care au avut de suferit - de la personalul care montează scena sau se ocupă de sunet, până la 
cameramani sau ghizi turistici. 

Am stat de vorbă cu mai mulți antreprenori din zona Bucovinei care au ajuns să fie aproape falimentați de restricțiile 
impuse în ultimul an de pandemia SARS-CoV-2 și cred că și ei trebuie ajutați să treacă de această perioadă. 

Am susținut și un amendament care oferă sprijin și zonei culturale. Domeniul muzicii, al spectacolului și al culturii 
aduce milioane de euro pe orizontală. Un festival de muzică sau de film nu vinde doar bilete la acel eveniment, ci sprijină și 
multe alte locuri de muncă ale personalului care activează în activități conexe organizărilor de evenimente. 

Pandemia a provocat foarte multe pierderi mediului de afaceri autohton. Foarte mulți antreprenori, oameni harnici și 
cinstiți, au fost nevoiți să-și pună lacăt pe restaurante, pensiuni, să renunțe la activitățile legate de turism ori au anulat 
evenimente culturale de tipul festivalurilor de muzică, film sau organizarea de târguri tematice.  

Solicit în mod expres majorității de dreapta să mențină aceste amendamente când vor ajunge la votul final în plenul 
Parlamentului și să voteze proiectul de lege în forma adoptată la comisie. 

Și spun asta pentru că am emoții pentru aceste domenii grav afectate de pandemie întrucât, în comisie, parlamentarii 
USR au votat împotrivă și ne putem aștepta la orice surpriză din partea acestei coaliții cu opinii atât de separate. 

Fac apel și la ministrul Năsui să sprijine economia autohtonă și să nu întoarcă această lege din drum! Domeniul turistic 
din toată țara, domeniul cultural, au nevoie de sprijin concret, nu de declarații sforăitoare prin masca neagră. 
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Deputat 
Gheorghe Șoldan 

*** 
 

Afaceri ruinate, antreprenori în pragul disperării, oameni rămași 
fără venituri, șomaj, terenuri abandonate, avuție risipită - pe scurt bilanțul politicii Orban - Oros – Cîțu 

 
A fost nevoie de mai puțin de doi ani de politică de dreapta pentru ca România să se transforme din producător și 

exportator de produse agricole, așa cum redevenise sub guvernarea PSD, în piață de consum pentru produse a căror calitate 
este de multe ori reclamată de către consumatori. Agricultura este în cădere liberă, industria agroalimentară, pentru care în 
cernoziomul câmpiilor se pot produce cantități însemnate de cereale și legume, a ajuns să se bazeze pe materie primă din 
import sau chiar și mai rău, s-au pus lacăte pe afacerile mici și medii și importăm cam tot ce mâncăm. Situația fermierilor din 
toată țara este disperată. Ați distrus programul ”Tomata” și ați ignorat culturile distruse de secetă. Ați creat blocaj financiar și 
degringoladă totală în sectorul agricol și agroalimentar. Conduceți Agricultura, cea care ar putea fi motorul relansării 
economice a țării, cu inconștiență și dezinteres către un punct fără întoarcere, cu impact major asupra securității alimentare a 
țării. 

Sunteți conștienți că prin neacordarea despăgubirilor de secetă pentru culturile de primăvară aferente anului 2020 ați pus 
în pericol producţia agricolă din 2021? Care vor fi urmările? Asociația Forța Fermierilor vă face un bilanț clar al neputinței 
dumneavoastră de a valorifica avuția naturală a țării și al politicilor haotice din domeniul agricol: ”o producţie agricolă mai 
mică şi creşteri de preţuri la alimente, contribuţie mai mică din partea sectorului agroalimentar la PIB, dezechilibrarea şi mai 
mult a balanţei comerciale a României, zeci de mii de proceduri de insolvenţă demarate, până la un milion de hectare de teren 
ce vor rămâne pârloagă.” Acestea sunt ”performanțele” dumneavoastră, domnilor! Chiar nu vreți să vă opriți? Chiar nu simțiți 
nici măcar o umbră de responsabilitate față de români? De ce nu putem avea roșii românești în magazine și piețe, de ce nu 
susțineți producția de legume, de ce să nu avem mere românești în supermarketuri, de ce să aducem usturoi de peste mări și 
țări, din China și să nu îl cultivăm aici la noi, de ce să nu producem noi în România pentru consumul nostru și pentru export? 
Vă solicit măsuri urgente și concrete pentru susținerea sectorului agricol, a economiei care se bazează pe materiile prime 
vegetale și animale, a fermelor, dar și a micilor producători, a culturilor BIO, a fabricilor de procesare și a piețelor de desfacere 
a produselor românești! Credeți că sunteți în stare? Sau aveți mandatul de a distruge toată producția agricolă pentru a fi 
cumpărate pământurile românești valoroase la prețuri de nimic, iar noi românii să avem pe mese doar produse străine?  

 
Deputat 

Paul Stancu 
*** 

 

Guvernarea necomunicării strategice: pas cu pas 
Domnule președinte / Stimați colegi,  
“Poporul român: De ce?! 
Guvernarea PNL-USR PLUS: Pentru că așa zicem noi!” 
De un an de zile, acesta este, doamnelor si domnilor, singurul “dialog” dintre poporul român și actualul guvern. 
De un an de zile, cu toții trăim momente fără precedent. De un an de zile, trăim într-o groază permanentă. De un an de 

zile, ne chinuim să supraviețuim și să căpătăm o minimă speranță pentru ziua de mâine. 
Și, tot de un an, zi de zi, Guvernul tace apăsat. Iar, în rarele momente când iese de pe modul silențios, nu o face decât fie 

pentru a-și aduce singur laude pentru măsurile ce numai în imaginația sa sunt benefice, fie pentru a ne comunica scurt hotărâri. 
Fără explicații. Fără dialog. Scurt, apăsat, arogant și superior de cele mai multe ori, tăios și fără niciun drept de apel. Iar asta se 
numește dialog. Mai mult, comunicare! 

Personal, nu credeam că, în anul 2021, mai are nevoie cineva să i se explice rolul și importanța comunicării. Mai ales în 
situații de criză cum este cea prezentă. Și cu atât mai mult dacă acel cineva face parte din reprezentanții statului. Cei pentru 
care comunicarea constituie o responsabilitate de la sine înțeleasă și absolut obligatorie. 

Trăim într-o epocă în care comunicarea sub toate mijloacele ei a atins cote de neimaginat și în care avem la dispozitie 
absolut toate instrumentele pentru a o face corect și cu maximă eficiență. Numai să vrei. Numai să ai acel dram de bunăvoință 
și conștiință! 
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Dar se pare că, pentru cei care au pretenția acum de a guverna, a comunica cu poporul român reprezintă un act sub 
demnitatea lor. O favoare prea mare care nu merită acordată românilor care sunt orice altceva, dar, în niciun caz, interlocutori! 
Într-adevar, o comunicare reală presupune și include o serie de elemente cheie, printre care și empatia, și respectul. Elemente 
care nu doar că le lipsesc celor de la guvernare, dar a căror absență țin să o sublinieze ostentativ cu fiecare ieșire publică sau 
anunț ce poartă în mintea lor titlul de act de comunicare veritabilă. 

Românii nu trebuie să știe. Românii trebuie doar să execute. 
Românii nu merită explicații și dialog. Românii trebuie doar să asculte cu obediență și să se supună. 
Vinovați pentru incapacitatea de comunicare a Guvernului? Evident, tot românii! Cei care nu înteleg marea abilitate de a 

comunica a guvernanților, ba, mai mult, pun și întrebări din nevoia și încercarea disperate de a înțelege, de a găsi explicații și 
de a găsi motive de speranță și încredere. Tot românii...cei care sunt datori să trateze monologul drept dialog și hotărârile fără 
drept de apel drept consultare și transparență. 

Formal, doar pur formal, s-a creat chiar și celebrul de acum grup de comunicare strategică care nu reprezintă nimic 
altceva decât cel mai puternic și semnificativ model de rele practici în comunicare.  

Într-o vreme în care, de la o zi la alta, fiecare dintre noi se apropie tot mai mult de un colaps mental și emoțional, într-o 
vreme în care necesitatea filtrării informațiilor și a suportului acordat prin comunicare este mai mare și mai necesară ca 
oricând, tot ce primim este tăcere sau anunțuri seci. 0 explicații. 0 dialog. 0 transparență. 0 susținere. 0 pozitivitate.  

Toate întrebările noastre primesc invariabil același etern răspuns, care, în subtrat, poartă același mesaj: “Pentru că putem 
și pentru că vrem!” 

V-ați gândit oare, doamnelor și domnilor de la guvernare, ce efecte produceți asupra sănătății mentale și emotionale a 
românilor prin așa-zisa dumneavoastră strategie de comunicare? 

V-ați gândit, oare, stimate doamne și domni de la guvernare, măcar pentru o secundă, care este rolul dumneavoastră real 
și ce responsabilități reale aveti în a comunica? 

Doamnelor și domnilor de la guvernare, v-ați gândit oare măcar pentru o secundăcă a comunica într-o situație cum este 
cea pe care o traversăm este absolut vital? Că aceasta este una din obligațiile dumneavoastrăcele mai mari?Nu credeți că este 
cazul să v-o asumați până nu veți produce daune iremediabile pentru noi toți? 

Din tot ce faceți și mai ales ce spuneți, ne dovediți cu vârf și îndesat că nu. Mai mult, se pare că nici nu vă pasă!  
Aveți aceeași abilitate, capacitate și interes în a comunica la modul real și corect ca și conducătorul dumneavoastră 

supreme de la care, se pare, că ați primit meditații intensive în comunicare.  
 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Salvați industria turistică din România! 

 
Voucherele de vacanță au fost introduse în timpul guvernării Partidului Social Democrat și au avut ca scop stimularea 

turismului românesc, mai exact acei 1.450 de lei/beneficiar au putut fi cheltuiți doar pe teritoriul României.  
Această măsură a dus la creșterea procentului numărului de turiști în România, în anul 2019, la 8,5%, față de 2018, în 

timp ce media Uniunii Europene a fost de doar 2,1%.  
Prin acest stimulent financiar, am reușit să determinăm foarte mulți români, atunci când aveau de ales unde să își 

petreacă vacanța oriunde în lume, să aleagă destinația turistică România.  
Într-o vacanță de minim 5 zile, o familie cheltuie mult mai mult decât 1200 de lei, sumă medie rămasă în urma scăderii 

impozitului de 10% aplicat voucherelor de vacanță. În plus, cumpărăturile și toate celelalte cheltuieli sunt făcute pe teritoriul 
României, iar taxele și impozitele rezultate sunt încasate de statul român. 

În perioada 2018-2019, hotelurile și pensiunile au avut un număr record de turiști, ceea ce a generat venituri 
suplimentare la bugetul de stat pentru că proprietarii spațiilor de cazare au angajat mai mulți oameni, care, la rândul lor, au 
plătit taxe și impozite. Având foarte mulți clienți, proprietarii de hoteluri și restaurante au achiziționat mai multe produse 
alimentare, de igienă, curățenie etc. Cu alte cuvinte, impactul a fost unul benefic nu doar pentru sectorul turistic, ci pentru toată 
industria din România.  

Măsura acordării voucherelor de vacanță, introdusă de PSD, a avut mai multe ținte: 
1. Sprijinirea cu bani a industriei turistice din România, având în vedere faptul că voucherele pot fi utilizate doar pe 

teritoriul țării noastre. 
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2. Banii suplimentari cheltuiți într-un concediu/vacanță (pornind de la combustibilul utilizat pentru mașini și alte 
cumpărături), dar și comenzile mai mari făcute către diferiți furnizori, de hotelieri și proprietarii de restaurante, datorate unui 
număr crescut de turiști, stimulează celelalte ramuri ale economiei din România. 

3. Măsura a avut un caracter social, pentru că un număr foarte mare de români au reușit să-și petreacă 
vacanțele/concediile în țara noastră. Au fost mulți români care au putut ajunge pentru prima dată în destinații turistice precum 
litoralul Mării Negre, Delta Dunării etc. 

4. Scoaterea la lumină a industriei turistice care funcționa “la negru”. În 2018, numărul cererilor pentru clasificarea 
unităților de cazare turistică a crescut cu 60% față de 2017, iar în primul semestru al anului 2019 numărul cererilor de 
clasificare a crescut cu 35%, raportat la aceeași perioadă a anului precedent. 

5. Am creat posibilitatea ca și mediul privat să acorde vouchere de vacanță prin scutirea angajatorilor de taxe și 
impozite. În 2019, voucherele de vacanță acordate de mediul privat au crescut semnificativ față de anul 2018. 

Vă solicit, atât în calitate de reprezentant al Partidului Social Democrat în Parlamentul României, cât și în calitate de 
fost ministru al Turismului, să țineți cont de solicitarea industriei turistice din România de continuare a programului de 
acordare a voucherelor de vacanță și în anul 2021. Sectorul turistic se află în pragul colapsului, din cauza pandemiei COVID, 
dar și din cauza lipsei măsurilor de susținere din partea Guvernului României. 

Stimați guvernanți PNL-USR, în toată lumea, sectorul turistic este protejat și susținut financiar de Guvern. Doar în țara 
noastră, Guvernul parcă și-a propus să falimenteze această industrie, care ar fi trebuit să fie principalul motor de dezvoltare 
economică a României. 

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
 

Declarație politică 
 

Cei care până mai ieri se pretindeau a fi cei mai aprigi apărători ai justiției, astăzi sfidează cu nonșalanță actul de 
justiției prin nerespectarea voită și cu rea-credință a hotărârilor judecătorești. 

Ceea ce Clotilde Armand a numit reorganizarea și eficientizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 
magistrații Tribunalului București au decis că este o acțiune nelegală și au dispus suspendarea acesteia. 

Astfel, în data de 30.03.2021, Tribunalul București a dispus suspendarea până la soluționarea cererii de a anulare a 
Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.291/04.12.2020 prin care au fost desființate trei instituții subordonate Consiliului Local 
Sector 1, respectiv Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Administrația 
Piețelor și Centrul cultural și , de asemenea a fost reorganizat aparatul de specialitate al primarului. Conform prevederilor 
art.14 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 hotărârea este executorie din fond iar recursul nu este suspensiv de 
executare. 

Cu toate acestea, primarul validat al Sectorului 1, Clotilde Armand a pus în dezbatere publică și propune consilierilor 
locali spre aprobare un proiect de buget care nu respectă sentința pronunțată de Tribunalul București prin care a fost 
suspendată reorganizarea aparatului de specialitate și desființarea celor trei instituții subordonate. Astfel, primarul Clotilde 
Armand a întocmit bugetul fără a include și cele trei structuri desființate prin hotărârea suspendată, în schimb finanțează 
structuri înființate chiar prin hotărârea de consiliu suspendată. 

Opinia primarului validat cu privire la efectele sentinței Tribunalului București prin care a fost suspendată reorganizarea 
aparatului de specialitate, apărută în presă zilele trecute este de-a dreptul șocantă. Dar nu mă miră. Doamna Armand nu 
înțelege, în primul rând, limba română. 

Doamna primar, respectați drepturile angajaților și repuneți în funcție angajații pe care i-ați concediat cu pretextul 
reorganizării! Reînființați instituțiile pe care le-ați desființat nelegal și abuziv și finanțați-le! Respectați hotărârile judecătorești 
și nu vă statuați mai presus de lege, că sunteți doar un justițiabil. 

  

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
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Protestele pașnice indică lipsa de performanță a unei „guvernări eșuate”! 
 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Poate ar trebui să vă puneți întrebarea, dumneavoastră, cei care formați Coaliția de guvernare, care este motivul pentru 

care românii au ieșit, din nou, din case pentru a protesta?! Și, poate că unii dintre dumneavoastră veți îndrăzni să recunoașteți 
că Guvernul pe care îl girați nu este tocmai cel mai competent pentru a face situației prin care trece țara noastră. 

Va trebui, de asemenea, să admiteți că s-a ajuns la proteste de stradă datorită faptului că au fost adoptate niște măsuri 
restrictive în mare parte aberante și, de cele mai multe ori, insuficient explicate. Ca Guvern, asta primești când, cu aroganță, îți 
tratezi proprii cetățeni ca pe niște adversari, în loc să îi consideri parteneri, și când pe cei care nu sunt de acord cu politica ta de 
guvernare îi cataloghezi drept „teroriști”. S-a ajuns la proteste de stradă pentru că Guvernul a înlocuit dialogul cu monologul 
steril, pentru că a renunțat la consultarea publică și politică în favoarea adoptării, în cerc restrâns, a unor măsuri discreționare 
care afectează milioane de oameni. 

PSD trebuie să reitereze faptul că, de când dreapta se află la guvernare, în mod constant, toate propunerile venite din 
partea specialiștilor social-democrați au fost fie blocate sau refuzate, fie au fost puse în practică mult prea târziu, după ce 
populația a avut de suferit. 

În caz că ați uitat, trebuie să vă aduc aminte că au fost respinse toate amendamentele propuse de PSD la proiectul de 
Buget, că au fost refuzate consultările pe textul Planului Național de Redresare și Reziliență, deși acesta este cel mai important 
proiect național, din prezent, al României. Atunci când PSD a propus un Pact național pe Sănătate, în beneficiul cetățenilor, 
PNL a respins propunerea spunând că „orice apropiere de PSD dăunează”. Toate propunerile făcute de PSD referitoare la o 
mai bună gestionare a pandemiei au fost respinse, așa cum a fost refuzată și amânarea alegerilor pentru ca mai apoi să iasă la 
iveală măsluirea datelor legate de evoluția pandemică, în campania electorală. 

Scăderea economiei, diminuarea veniturilor populației, creșterea inflației, majorarea deficitului bugetar, proasta 
gestionare a epidemiei Covid-19, închiderea școlilor, trimiterea în șomaj a mii de români și falimentarea afacerilor - iată 
problemele care au scos o parte a cetățenilor în stradă, în timp ce aceia care au rămas în case, fără a ieși la proteste, nu 
înseamnă că sunt mulțumiți de politica pe care o duceți. 

Dacă pretindeți că trăim într-o democrație, atunci trebuie să agreați ideea că protestele pașnice sunt esența acesteia. Și, 
în cazul acesta, ca să-l parafrazez pe președintele Iohannis, protestele nu fac altceva decât să indice lipsa de performanță a unei 
guvernări, mai precis a unei „guvernări eșuate”. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Mihai Weber 

*** 
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 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak,  ministrul Tineretului și Sporturilor 
 

Organizarea de tabere școlare și studențești în 2021 
Domnule ministru,  
Una dintre activitățile importante ale MTS, puternic afectate de pandemie, o reprezintă organizarea de tabere școlare și 

studențești în locațiile pe care le aveți în gestiune. Prin programul de guvernare, v-ați angajat că veți dezvolta taberele 
tematice, precum și pe acelea pentru tinerii cu nevoi speciale. 

În prezent, ne aflăm tot în starea de alertă dar, după afirmațiile guvernului, campania de vaccinare se desfășoară cu 
succes. La nivel european se acționează pentru deblocarea circulației turistice printr-un certificat verde digital. Conform 
opiniei multor specialiști, școala online și restricțiile sanitare în general au afectat psihic mulți copii și tineri, care simt nevoia 
unei vieți sociale normale.  

Luni premierul a anunțat că se are în vedere revenirea la normalitate de la 1 iunie, când circa 35% din populația adultă 
va fi vaccinată. 

Având în vedere o eventuală relaxare a restricțiilor sanitare precum și starea precară a multora dintre centrele de 
agrement și capacități turistice pe care le aveți în gestiune, vă solicit, domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări 
referitoare la organizarea de tabere școlare și studențești: 

1. Există în minister o strategie cu privire la organizarea de tabere școlare și studențești în anul 2021? 
2. Există posibilitatea ca participarea la astfel de tabere să se facă pe bază de certificat verde digital, în condițiile în care 

testarea elevilor este inexistentă, iar vaccinarea profesorilor întârziată? 
3. Aveți intenția de a discuta această problematică împreună cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării 

în vederea identificării de soluții pentru deschiderea taberelor? 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege. 
Cu stimă, 

Deputat 
Iulian-Alexandru Badea 

*** 
 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Promisiunea „modernizarea și reabilitarea căii ferate din România” 
Domnule ministru,  
În ultimii 2 ani, în campania electorală din 6 noiembrie – 5 decembrie 2020, ați promis românilor că în anexa dedicată 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sunt prevăzute mai multe proiecte pentru modernizarea căii ferate din România.  
Nepăsarea statului este atât de mare încât roade și căile ferate. Ruine și mizerie, asta văd călătorii care merg cu trenul, în 

gara  Costești opresc trenurile care circulă spre București, Craiova, Timișoara, Pitești, Mangalia, etc.. Gara din Costești este 
pur și simplu abandonată și aproape cade pe oameni.   

Gara din orașul Costești, județul Argeș a fost construită în anul 1869 iar în prezent a devenit un monument al degradării, 
devenind un loc de „pelerinaj” pentru hoți și oamenii străzii. În clădirile abandonate din zonă au fost furate până și cărămizile 
și cablurile de curent.   

Atât gara, ca si clădire, cat si peroanele sale arata pur si simplu infect. Peronul are zugrăveala scorojita de trecerea 
anilor, iar pavimentul este sărit si murdar. Gardurile ce separa peroanele au dispărut pe alocuri, dar nimeni nu s-a grăbit sa le 
pună la loc. Cat despre gara, aceasta clădire pute efectiv. Încălzirea se face prin sobe cu lemn, iar calorifere și uși din măcar de 
decor nu se găsesc. Și, cum o nenorocire nu vine niciodată singură, acolo unde sunt sobe, în general, este și tâmplărie clasică, 
deci o și mai mare pierdere de temperatura.       

Pentru că sala de așteptare arată deplorabil, calatorii sunt obligați sa aștepte fie pe peron venirea trenului, fie în 
apropierea caselor de bilete, unde mai exista deocamdată, niște bănci murdare, care vor dispărea si ele.   

Proiectul de reabilitare înseamnă modernizarea clădirii de calatori, a spatiilor publice si extinderea celor comerciale, 
refinisarea fațadelor, modernizarea grupurilor sanitare, refacerea instalațiilor aferente clădirii de calatori, instalații de 
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sonorizare, telefonie, ceasoficare, afișare electronica, consolidare si modernizare tunele pietonale, hidroizolații la copertina, 
refacerea canalizării pluviale etc.  

Lucrările ce trebuie efectuate sunt următoarele: consolidarea fundației și a pereților structurali, consolidarea subsolului 
clădirii de călători, recompartimentarea cu pereți despărțitori, tencuieli interioare, strat suport șapă, înlocuirea instalației 
electrice, înlocuirea rețelei de alimentare cu apă hidranți exterior, înlocuirea ferestrelor la exterior, reparații șarpantă lemn și 
înlocuirea învelitoarei, jgheaburilor și burlanelor, reparații strat suport și vopsitorii lavabile la fațada clădirii, încălzire cu 
centrală termică pe bază de gaze naturale.   

Gara din Costești nu a trecut printr-un bombardament. Peste ea nu s-a abătut vreun uragan și nici nu a fost zguduită din 
temelii de vreun cutremur. Sunt doar urmările nepăsării și ale inconștienței. Aceasta este o gară! Un loc în care vin și din care 
pleacă trenuri, un loc în care oamenii ajung în fiecare zi.  

Având în vedere că nu am mai auzit nimic în spațiul public despre aceste proiecte de investiții, vă rog să prezentați 
publicului la ce nivel de implementare se află promisiunea USR-PLUS din timpul campaniei electorale.  

Concret, când intenționați să reabilitați și să modernizați gara din orașul Costești, județul Argeș?  
Cu deosebită considerație,  

Deputat 
Aurel Bălășoiu 

*** 
 

Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Plata personalului din centrele de vaccinare 
Stimate domnule ministru,   
Cu referire la măsurile legale privind plata personalului medical din centrele de vaccinare și având în vedere faptul că 

aceste plați au întârziat mai mult de trei luni vă solicit răspunsuri explicite așa cum le datorați tuturor cetățenilor României și 
personalului medical a cărui activitate este coordonată de ministerul pe care îl conduceți.  

La data de 16 Martie 2021 ați răspuns arogant și iresponsabil somațiilor publice, adresate inclusiv de către premierul 
Cîțu, spunand că personalul medical din centrele de vaccinare nu a primit banii cuveniți legal pentru această activitate “din 
cauza unui funcționar public din Ministerul Sănătății”, precizând ca “acestea nu sunt lucruri pe care le face ministrul”.   

Cetătenii judetului Suceava, pe care îi reprezint in Parlamentul României au trăit cea mai cumplită experiență a 
pandemiei. Medicii din județul Suceava, pe care îi reprezint de asemenea sunt de mai bine de un an supra-solicitați, epuizați și 
văduviți de resurse elementare pentru a-și face în continuare datoria. Personalul medical din centrul de vaccinare al spitalului 
municipal Rădăuți, alături de toți cei implicați in eforturile campaniei de vaccinare așteaptă in continuare banii pe care acum o 
lună ati promis public că ii vor primi “in câteva zile”.  

Având în vedere responsabilitatea Dvs. privind cele mai sus menționate, vă rog sa puneți la dispoziție un document care 
răspunde la următoarele întrebari:  

- Ce măsuri concrete ați dispus astfel încat plătile datorate de mai mult de trei luni catre personalul medical din centrele 
de vaccinare să se efectueze rapid și ritmic?  

- Care sunt datele concrete la care își vor primi banii atât personalul medical din centrul de vaccinare al spitalului 
municipal Radauti cât și al celorlalte centre de vaccinare din județul Suceava?  

- Ce măsuri ați întreprins astfel încat aceste întârzieri să nu se repete în lunile viitoare?  
- Ce masuri ați întreprins astfel încat persoanele din subordinea dvs. să învețe rigoarea profesională si să fie trase la 

răspundere pentru “greșeala” de a întarzia plățile către mii de cadre medicale, timp de mai bine de trei luni?  
- În ce fel sunt corelate graficul etapelor de vaccinare a populației cu graficul plăților către personalul medical din 

centrele de vaccinare (ca timp și resurse). 
Va solicit răspuns scris pentru fiecare dintre intrebarile de mai sus, în termenul prevăzut de lege, dar cu celeritatea 

impusă de situația dramatică pe care o parcurge personalul medical din centrele de vaccinare  
Cu stimă,  

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
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Adresată domnului Florin - Vasile Cîțu,  prim-ministrul României 
 

Componența Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă – CNSCBT 
 

Stimate domnule prim-ministru,  
În relația stat – cetățean, încrederea și respectul reciproc sunt esențiale, mai ales în situații de criză, precum cea cauzată 

de pandemia de SARS-COV 2. Transparența decizională reprezintă un element de bază în construirea acestei relații corecte.   
Respectând principiul transparenței, vă rog să-mi răspundeți la întrebarea următoare: care este componența nominală 

integrală a Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă? Multe din deciziile guvernamentale privind lupta împotriva 
pandemiei sunt argumentate ca fiind bazate pe recomandările acestui organism. De aceea, consider că este important ca 
cetățenii României să aibă acces la aceste informații.   

Solicit răspunsul în scris la întrebare.  
Cu considerație,                 Deputat 

Ana Cătăuță 
*** 

 
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Despăgubirile pentru exproprierile realizate în vederea construirii centurii 
ocolitoare a Municipiului Caracal, județul Olt 

 
Centura ocolitoare a orașului Caracal, județul Olt, o șosea de 10 km cu câte o bandă pe sens, care a redus cu aproximativ 

30 de minute timpul necesar deplasării autovehiculelor pe traseul Alexandria-Craiova, a fost deschisă circulației de mai bine de 
2 ani.  

Cu toate acestea, nici până în acest moment foștii proprietarii nu au primit contravaloarea despăgubirilor ce rezultă din 
exproprierea terenurilor pentru cauză de utilitate publică.   

Față de cele relatate, vă pun domnule Ministru, următoarele întrebări:  
1. Situația la zi a exproprierilor (câte dosare au fost aprobate, pentru câte s-a efectuat plata, câte sunt bugetate pentru a fi 

plătite în anul 2021)?  
2. Când se va finaliza în integralitate plata contravalorii exproprierilor făcute pentru realizarea drumului de centură 

ocolitoare a Municipiului Caracal?  
Solicit răspuns în scris.                   Deputat 

Adrian-Ionuț Chesnoiu 
*** 

 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros,  ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale   
 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) nu trebuie introdusă în diversiuni politice 
 

Domnule ministru, ați declarat de nenumărate ori, public, că la AFIR au fost angajați sau detașați, în perioada 2017-
2019, milițieni, coafeze etc.  

Dicționarul explicativ al limbii române arată că prin cuvântul „milițian” se înțelege „persoana care este în serviciul 
miliției însărcinată cu paza ordinii și securității publice”, iar prin cuvântul „coafeză” se înțelege „femeie specializată în 
aranjarea părului în coafură”.  

Față de cele relatate, vă pun domnule ministru, următoarele întrebări:  
1. Câți milițieni au fost angajați și câți au fost detașați la AFIR în perioada 2017-2019 (cu nume și prenume în formular 

tabelar)?  
2. Câte coafeze au fost angajate/detașate la AFIR în perioada 2017-2019 (cu nume și prenume în formular tabelar)?  
3. Câte detașări au fost operate la AFIR în perioada noiembrie 2019-prezent (cu nume și prenume în formular tabelar)?  

Deputat 
Adrian-Ionuț Chesnoiu 

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

Stadiul de implementare a proiectelor pe programelor de cooperare transfrontalieră 
 

Stimate domnule ministru, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației exercită funcțiile de autorități de management/autorități 

comune de management, autorități naționale, seretariat tehnic comun, puncte de contact/puncte naționale de contact/persoane 
naționale de contact, sistem național de control de prim nivel pentru mai multe programe de cooperare transfrontalieră, printre 
care și Programul Operațional Comun România-Republica Moldova și Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre.  

Din acest punct de vedere vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Care este stadiul de implementare a proiectelor din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră mai sus amintite 

în care Republica Moldova este partener și/sau beneficiar? 
2. Dacă există proiecte de finanțare în care Republica Moldova este partener și/sau beneficiar, din cadrul programelor de 

cooperare transfrontalieră mai sus amintite, care întampină probleme în implementare? În eventualitatea existenței unor astfel 
de situații, vă rog să precizați care sunt acestea și care au fost/sunt măsurile întreprinse de Guvernul României sau de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru evitarea acestora? 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.   

Deputat 
Virgil Alin Chirilă 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, Ministrul Afacerilor Interne 
 

Protejarea victimelor violenţei domestic 
Stimate domnule ministru,  
Principalele victime ale violenţei în familie din România continuă să fie femeile şi copiii, potrivit unor studii de 

specialitate ale ONG-urilor din domeniu. În acest context, se impun măsuri mai drastice pentru pedepsirea agresorilor, mai ales 
în ceea ce priveşte eliberarea mai rapidă a ordinelor de protecţie.  

Pe de altă parte, mai ales în mediul rural, ne confruntăm cu o acută lipsă de informare a femeilor care sunt victime ale 
abuzurilor conjugale. Violenţa domestică nu poate fi diminuată decât prin hotărâri conjugate, atât de înăsprire a legislaţiei, cât 
şi de conştientizare şi informare.   

Din păcate, populaţia României încă nu realizează care sunt efectele nefaste ale violenţei împotriva femeilor, ale căror 
consecinţe sunt de cele mai multe ori pe viaţă, atât pentru victime, cât şi pentru copiii acestora.  

Vă întreb respectuos, domnule Ministru:  
1. Care sunt ultimele date oficiale deţinute de MAI în ceea ce priveşte sesizările privind victimele violenţei în familie, 

atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Giurgiu?  
2. Ce rezoluţii au dat organele de urmărire penală în aceste cazuri?  
3. Câte plângeri iniţiale către poliţie au fost ulterior retrase de către victime?  
4. Câte dintre victime sunt femei şi copii, precum şi care este raportul dintre mediul urban şi cel rural în astfel de situaţii, 

atât la nivel național, cât și în Giurgiu?  
5. Cât de grav este acest fenomen şi care sunt pârghiile prin care structurile MAI intervin pentru diminuarea lui?  
Solicit răspuns scris.             

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Adresată domnului Vlad  Vasile Voiculescu,  ministrul Sănătății 
 

Situaţia îngrijorătoare a lipsei medicilor din DSP-urile judeţene 
Stimate domnule ministru,  
Vă supun atenţiei gravele deficienţe existente în prezent la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene. Acestea se 

confruntă cu o acută lipsa de personal medical calificat, iar raportul dintre specialităţile medicale şi celelalte specialităţi 
(juridic, contabil, statistic, etc.) este net în favoarea celor din urmă.   

În mod paradoxal, sunt cazuri în care anumite Direcţii de Sănătate Publică Judeţene nu au realmente medici de 
specialitate, iar în alte situaţii nu există pur şi simplu personal medical în cadrul structurilor județene ale Inspecţiei Sanitare de 
Stat. Faptul că o mare parte din actuala generaţie de specialişti din cadrul DSP-urilor judeţene se pensionează, şi, pe de altă 
parte, nu sunt doritori şi atractivitate prin care să se înlocuiască specialităţile rămase descoperite, mai ales pe partea de 
Epidemiologie şi de Igienă, este considerat de oamenii din sistem ca fiind un risc major pentru evoluţia şi buna desfăşurare a 
politicilor de Sănătate Publică în teritoriu, mai ales în perioada actuală.  

Din nefericire, cu toate suplimentările efectuate în ultimul an, pe fondul pandemiei coronavirusului, situația nu s-a 
schimbat prea mult în bine, rămânând în continuare dramatică.  

Având în vedere realităţile prezentate, vă întreb:  
1. Care sunt masurile pe care le veți lua pe termen scurt, mediu şi lung, pentru a rezolva decalajul profesional la nivelul 

DSP-urilor judeţene?  
2. Care este situaţia deficitului de medici specialişti din cadrul DSP-urilor judeţene şi a Inspecţiei Sanitare de Stat, atât 

la nivel naţional, cât şi în judeţul Giurgiu?  
3. Cum veți rezolva această situaţie de blocaj, în contextul luptei împotriva îmbolnăvirilor cu COVID-19, precum și a 

realizării dezideratelor naţionale ale politicilor de sănătate publică?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Nazare,  ministrul Finanțelor 
 

Situația reglementării fiscale a activității de ride-sharing în România 
Stimate domnule ministru,  
În epoca aplicațiilor mobile, activitatea de ride-sharing a câștigat atât de rapid teren în lume, încât a ajuns să înlocuiască 

aproape în totalitate serviciul de taximetrie. În momentul de față, în România, piața funcționează neunitar, fiind o struțo-cămilă 
de tranziție: unele companii fac ride-sharing pur, cu personal dedicat, altele fac un mix de ride-sharing și dispecerat online de 
taximetriști.   

Chiar dacă de-a lungul timpului a avut o reglementare legală foarte clară, activitatea de taximetrie a fost mereu 
predispusă la o tendință de evaziune fiscală. Apariția acestui nou serviciu, aduce provocări legislative, dar și fiscale. În ultimii 
ani, s-au făcut pași în stabilirea unui cadru legal coerent și corect, dar taxarea și supravegherea sunt procese flexibile, ce 
trebuie ajustate periodic. Pe de o parte, Statul trebuie să își stabilească taxele ținând cont de realitățile de pe piața respectivă, 
având grijă să nu sufoce agenții economici și având tot interesul ca ei să se dezvolte. Pe de altă parte, Statul trebuie să țină 
pasul cu evoluția pieței și să preîntâmpine eventuale "inginerii financiare", propunând ajustări rapide de reglementare sau 
legislație.   

Iată un exemplu de problemă concretă, ridicată într-un memoriu al celor ce activează pe această piață:  "Limita de cotă 
de TVA de 300.000 lei/an ne limitează dezvoltarea activității, întrucât la atingerea pragului de TVA  (dacă operă 3 autoturisme 
îl atingem), costul activității crește cu peste 14-15%, de la 3,8-4,75% (pentru că plătim TVA intracomunitar de 19% doar la 
comisionul BOLT de 20% și UBER de 25%, când suntem neplătitori de tva național) la 19% (TVA național). Majoritatea 
pieței de transport persoane nu plătește taxe de nici un fel, fie nu declară (vezi piața TAXI – care nu scoate un bon fiscal) sau 
diferite companii de RIDE-SHARING care fug de orice fel de taxe." În aceste condiții, vă rog să răspundeți la următoarele 
întrebări:  

1. Ce măsuri concrete de reglementare a acestei piețe a luat Ministerul de Finanțe și instituțiile subordonate în decursul 
anului 2020?  
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2. Ce măsuri concrete de reglementare a acestei piețe preconizați pentru anul 2021?  
3. Ce soluție concretă și aplicată aveți pentru problema specifică din teren, menționată mai sus?  
Având în vedere cele mai sus menționate, vă solicit un răspuns în scris.  
 

Deputat 
Oana Consuela Florea 

*** 
 

Adresată domnului Claudiu Năsui,  ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Salvarea industriei HoReCa 
Stimate domnule  ministru,  
În contextul pandemiei Sars-Cov-2 cel mai afectat sector economic a fost HoReCa, prin închiderea repetată a localurilor 

sau prin limitarea drastică a numărului de clienți.  
Este evident că măsurile au fost necesare pentru prevenirea răspândirii virusului, deși nu au fost aplicate în mod unitar.  
De asemenea, măsurile de ajutor din partea Guvernului au întârziat și au fost insuficiente.  
Există, însă, două vești foarte bune, respectiv faptul că vaccinarea merge relativ bine în România și că testele antigen 

rapide au devenit accesibile pe scară largă.  
În acest context se poate lua în calcul o relaxare a măsurilor în privința domeniului HoReCa, ceea ce poate duce la 

salvarea multor locuri de muncă și la revigorarea întregului sector.  
Având în vedere aceste elemente, vă solicit să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Aveți de gând să propuneți modificarea legislației în așa fel încât localurile și unitățile de cazare să fie deschise pentru 

cei care fac la intrare un test antigen care să iasă negativ și pentru persoanele vaccinate?  
2. Când considerați că astfel de relaxări în domeniul HoReCa ar putea intra în vigoare?  
Vă mulţumesc!  

Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
 

Adresată domnului Cătălin Drulă,  ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Salvarea și redresarea TAROM 
Stimate domnule ministru,  
Compania națională TAROM continuă să înregistreze în ultimii ani pierderi considerabile, criza în care se află nefiind 

soluționată până acum de stat. Situația delicată putea fi prevenită dacă, asemenea altor mari companii aeriene, și operatorul 
aerian de stat al României recurgea la operațiuni de hedging în privința combustibilului.   

Strategia de hedging presupune un tip de asigurare, care ar permite menținerea unui preț fix pentru o perioadă mai 
lungă, evitându-se astfel efectele nocive ale fluctuațiilor de preț pe piețele internaționale. Numeroase companii aeriene sau de 
alt profil au aplicat asemenea strategii, reușind să înregistreze profit în perioade critice doar prin acoperirea riscului legat de 
modificarea prețului carburanților.   

Vă întreb:  
1.De ce nu a schimbat TAROM strategia de management şi marketing, în condițiile rezultatelor financiare negative din 

ultima perioadă?   
2. Care sunt pierderile înregistrate de TAROM anul trecut?  
3. Ce strategie aveți în vedere pentru salvarea și redresarea operatorului aerian național?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
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Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu,  ministrul Educației  
        domnului Vlad-Vasile Voiculescu,  ministrul Sănătății 

     doamnei Raluca Turcan,  ministrul Muncii și Protecției Sociale 
        doamnei Florica Cherecheș, președinte-secretar de Stat Autoritatea Națională pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilității, Copii și Adopții  
 

Care sunt măsurile și programele concrete pentru creșterea natalității prin facilitarea 
accesului la serviciile de educație timpurie și la serviciile medicale de bază pentru femeile din mediul rural? 
 

Stimați domni miniștrii,  
Stimată doamnă ministru,  
Stimată doamnă secretar de Stat, 
Rapoartele statistice arată că până în 2050, populația României va fi de doar circa 15 milioane, din care o treime vor fi 

pensionari.  
Așa cum știți, 2020 a fost al 31-lea an în care România a înregistrat un declin demografic. Anul trecut sau născut cu 

40.000 de copii mai puțin decât în 2019 și această scădere nu are legătură cu epidemia de coronavirus, ci cu nivelul scăzut de 
acces al populației din mediul rural la servicii de sănătate de bază și educație timpurie.  

Decizia Guvernului din care faceți parte de a suspenda acordarea sumei de 1500 de lei pe lună, pentru copii înscriși în 
sistemul de educație timpurie, la creșă sau la grădiniță, după măsura de anulare a dublării alocațiilor, prin lipsa cuprinderii în 
buget a sumelor necesare, arată că nu aveți nici cea mai mică intenție de a sprijini creșterea natalității prin măsuri proactive 
privind educația și întreținerea copiilor românilor.  

Mai mult decât atât, lipsa centrelor medicale comunitare în comunitățile din mediul rural, monitorizarea populației 
vulnerabile din punct de vedere sanitar, precum și absența creșelor și grădinițelor publice, înghețarea veniturilor și eliminarea 
mai multor facilități fiscale sunt motive care determină multe cupluri și familii să nu mai facă deloc copii.    

Cum vreți să puneți capăt declinului demografic din țara noastră, lăsându-i pe copiii de grădiniță și pe preșcolari fără 
sprijinul promis în campania electorală, legiferat din 2020 prin publicarea Legii 239/2020 în Monitorul Oficial? Este vorba 
despre anularea prevederilor legale prin care se acorda deducere de 1500 de lei pentru fiecare copil, pe care ar fi avut-o 
angajatorul pentru susținerea educației timpurii, un sprijin pentru angajații care-și duc copii la creșă ori grădiniță.  

Ați procedat în aceeași manieră și cu programul ”România Educată”, prin care ați tot promis măsuri, dar niciodată nu ați 
început nimic. Unde sunt investițiile în dezvoltarea sistemelor de educație timpurie și în pregătirea specialiștilor în meseriile 
viitorului prin investiții în învățământul dual, cu care vă lăudați în fața românilor în urmă cu un an?  

În urma prezentării datelor de mai sus și a faptelor guvernărilor de dreapta care demonstrează cum ați blocat legile în 
vigoare pentru sprijinirea copiilor, femeilor și familiilor din România vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care sunt măsurile și programele concrete pentru creșterea natalității prin facilitarea accesului la serviciile de educație 
timpurie și la serviciile medicale de bază pentru femeile din mediul rural?  

2. Ce investiții ați prevăzut în cadrul PNRR și a celorlalte programe cu finanțare europeană privind stimularea natalității 
care poate rezolva problema demografică din România?  

3. În ce măsură susțineți modificarea legislației în vigoare prin introducerea unor programe naționale permanente de 
sănătate și educație pentru creșterea natalității, așa cum au fost începute de guvernările PSD prin care indemnizația lunară 
pentru creșterea și îngrijirea copilului s-a stabilit în cuantum de 85%  din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni 
din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară 
garantat în plată?  

4. Un sfert din mamele minore din Uniunea Europeană provin din România. Ce măsuri ați adoptat pentru a scădea 
această rată prin creșterea accesului femeilor din mediul rural la servicii de consiliere, asistență medicală și educațională?  

5. Nu există în prezent o delimitare clară a rolului diferitelor autorități și o corelare a atribuțiilor acestora, nici standarde 
pentru consilierea adolescentului, în general, și a celui dezavantajat social, în mod particular, în domeniul contracepției, iar 
responsabilitățile în domeniul prevenției sarcinilor nedorite sunt imprecis atribuite unui număr mare de categorii de 
profesioniști. Aveți în vedere și prin ce modalitate, creșterea numărului profesioniștilor instruiți în domeniul consilierii 
adolescentului cu privire la planificarea familială, prin organizarea unor activități de formare postuniversitară pe teme specifice 
adresate profesioniștilor în domeniul sănătății reproducerii la adolescenți?  
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6. Având în vedere că în luna iulie 2021 se împlinesc patru ani de la publicarea în Monitorul Oficial a legii nr. 180 din 
18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2017, elaborată de guvernarea PSD privind 
asistența medicală comunitară, vă rog să-mi comunicați câte centre comunitare integrate pentru creșterea accesului grupurilor 
vulnerabile la servicii de sănătate și educație funcționează în acest moment, situația detaliată pe fiecare județ?  

7. Care este numărul copiilor din România cu vârsta între 0-3 ani și 3-6 ani, cu situația detaliată pe fiecare județ, 
conform statisticilor din 2020 și 2021?  

8. Care a fost numărul de locuri disponibile pentru 2020 și 2021 pentru învățământul antepreșcolar și învățământul 
preșcolar la nivel național și situația detaliată pe fiecare județ în parte?  

9. Având în vedere că educația timpurie de calitate este din 30 iunie 2020, parte din Strategia Națională de Apărare a 
Țării pentru perioada 2020-2024, care sunt programele și măsurile concrete adoptate până în prezent?  

10. Drama demografică a României se va accentua dacă autoritățile nu încurajează familiile să aibă mai mulți copii prin 
reducerea impozitelor pe venit proporțional cu creșterea numărului de copii din familie sau prin programe de lucru part-time 
pentru părinți. Ați prevăzut realizarea unui studiu amplu în urma căruia să se identifice motivele pentru care cuplurile tinere 
iau decizia de nu a avea copii sau de a avea doar un copil, pentru a veni în sprijinul creșterii natalității cu noi măsuri fiscale, 
așa cum solicită experții în demografie?  

Chiar dacă PSD este în opoziție și nu are majoritatea în Parlament, vă asigur că face tot ce-i stă în putință pentru 
interesul copiilor și familiilor din România.  

Până acum guvernările de dreapta au ieșit în evidență doar cu blocarea de patru ori a intrării în vigoare și a aplicării 
depline a legii privind dublarea alocațiilor.  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns în scris.                   Deputat 
Cu deosebită stimă,             Alexandra Huțu 

*** 
 

Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Instalarea și extinderea infrastructurii necesare alimentării cu combustibili alternativ 
Domnule ministru,  
Hotărârea de Guvern 87/2018 a stabilit Strategia privind Cadrul național de politică necesar dezvoltării pieței privind 

combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante, cât și înființarea Consiliului 
interministerial de coordonare pentru extinderea pieței pentru acest tip de combustibili. De asemenea, tot această HG prevede 
și o serie de obiective necesare înființării de puncte de reîncărcare și încurajare a creșterii numărului de vehicule care utilizează 
combustibilii alternativi cu peste 200% până la finalul lui 2025.   

Vă rog să-mi precizați care au fost obiectivele implementate până la sfârșitul lui 2020 pentru fiecare categorie de 
aglomerare urbană, menționată la capitolul 2.1.2. Totodată, vă solicit să-mi comunicați și care sunt măsurile prevăzute pe 
termen mediu și lung pentru stimularea cumpărării autoturismelor electrice.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                      Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Tragerea la răspundere a jandarmilor care au bătut tineri în Brăila 
Stimate domnule ministru, 
În noaptea de 30 martie a avut loc la Brăila un protest spontan al unor tineri, 19 dintre aceștia ajungând la sediul Poliției 

și reclamând că au fost agresați de jandarmi, unii dintre ei fiind minori. Înțelegem necesitatea menținerii ordinii publice și a 
faptului că trebuie respectate măsurile cu privire la distanțare și la purtarea măștilor de protecție, însă dreptul la protest 
reprezintă un drept constituțional. 

Am văzut poze cu mai mulți tineri bătuți, cu dinții scoși și primind îngrijiri medicale la Spitalul Județean, doar pentru că 
au participat la protest. 
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Vorbim de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani, care au fost și sancționați pentru participarea la protest. 
Nu putem accepta, însă, folosirea în mod disproporționat a forței, nu putem accepta vătămarea corporală fără temei a 

tinerilor care au protestat. 
Menționez că, în conformitate cu informațiile furnizate de purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, acești tineri au făcut 

plângeri penale, iar Parchetul Militar competent a demarat o anchetă. 
Din păcate, din ce în ce mai multe știri cu astfel de abuzuri sunt prezentate public, cum a fost și comportamentul foștilor 

polițiști de la Secția 16. 
Astfel de evenimente știrbesc încrederea în instituțiile de forță ale statului, care oricum nu se bucurau nici până acum de 

foarte multă simpatie din partea opiniei publice. 
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Cine au fost jandarmii care au dat dovadă de exces de zel împotriva tinerilor menționați? 
2. A fost demarată o procedură internă pentru clarificarea circumstanțelor? 
3. Care au fost motivele invocate de jandarmi pentru modul disproporționat în care au acționat? 
4. Ce măsuri aveți în vedere pentru limitarea acestor cazuri revoltătoare? 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Nazare,  ministrul Finanțelor 
 

Care este motivul creșterii galopante a datoriei publice în guvernarea Orban, continuată 
de guvernarea Cîțu și care sunt obiectivele finanțate din împrumuturile luate? 

 

Stimate domnule ministru,  
Într-un an și trei luni, guvernările de dreapta au îngropat România sub împrumuturi gigantice, într-un ritm nebunesc de 

1000 de euro/secundă, fără să facă nicio investiție, fără să crească salarii, pensii ori alocații, fără să sprijine economia 
națională.   

Zeci de generații vor plăti aventura și incompetența guvernelor PNL.  
Cât timp PSD a fost la guvernare PNL-iștii, USR-iștii, Iohanniștii, și armata lor de propagandă se isterizau că PSD 

îndatorează țara pentru a crește electoral salariile, pensiile și alocațiile. A fost o minciună sfruntată, ca multe altele.  
În guvernarea PSD DATORIA PUBLICĂ A SCĂZUT! Iată dovada: 31 decembrie 2016, PSD preia guvernarea! Datoria 

publică reprezintă 37,6% din PIB, respectiv 286 miliarde lei. 31 octombrie 2019, PSD predă guvernarea! Datoria publică 
SCADE la 34,8% din PIB; în cifre absolute 364,9 miliarde lei. 31 ianuarie 2021 datoria publică ajunge la 47,8% din PIB! 
503,6 miliarde lei!  

În 15 luni de guvernare de dreapta datoria publică raportată la PIB a crescut cu 13 puncte procentuale! Care este 
motivul?  

Este o creștere halucinantă, care nu se regăsește în nimic! Nici în venituri mai mari ale populației, ba dimpotrivă, acum 
se îngheață ori se taie, nici în investiții mai consistente, nici în sprijin economic pentru companiile afectate de criza COVID.   

Acest salt dramatic al datoriei publice nu face decât să reflecte profunda incompetență a guvernelor Orban și Cîțu și 
incapacitatea lor de a gestiona țara și de a asigura veniturile necesare bugetului.  

Care este valoarea, în cifre absolute în euro, a împrumuturilor pe care România le-a realizat în perioada noiembrie 2019-
noiembrie 2020, decembrie 2020-aprilie 2021?  

Care sunt principalele obiective finanțate de statul român din împrumuturile luate în perioada noiembrie 2019-noiembrie 
2020, decembrie 2020-aprilie 2021?  

Care este scadența celor mai mari împrumuturi pe care le-a contactat România în perioada noiembrie 2019-noiembrie 
2020, decembrie 2020-aprilie 2021?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,                     Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  

 
Ministerul Educației va folosi banii alocați prin PNRR pentru investiții în dezvoltarea învățământului dual? 
 

Stimate domnule ministru,   
În urmă cu o lună de zile, pe data de 3 martie a.c., la Comisia pentru învățământ din cadrul Camerei Deputaților, a avut 

loc dezbaterea privind construcția Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Au participat și reprezentanți ai 
Ministerului Educației.   

Domnule ministru, dată fiind importanța acestui Plan pentru sistemul educațional din România și apreciind experiența și 
expertiza dumneavoastră în domeniul educației, vă adresez o serie de întrebări:  

- Care este alocarea bugetară din PNRR pentru palierul educației? Atât alocarea din fonduri nerambursabile, cât și cea 
din împrumuturi? 

- Care sunt prioritățile, axele strategice identificate de către Ministerul Educației spre a primi finanțare prin PNRR?  
- La nivelul Ministerului Educației există o strategie al cărei obiectiv să fie dezvoltarea învățământului dual prin fonduri 

alocate prin PNRR?   
PNRR ar putea fi un real sprijin pentru învățământ, pentru elevi, pentru profesori, dar și pentru țară, dacă alocările se 

vor realiza ținând cont de beneficiile pe care aceste investiții le vor genera în viitor. Educație înseamnă evoluție, progres, 
prosperitate.  

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.   
Cu considerație,                       Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă,  ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
  

Drumul expres „Lugoj-Craiova” 
Domnule ministru,   
Continuați să faceți declarații promițătoare, dar fără corespondent în decizii sau fapte concrete și adevărate. Ați anunțat 

public că în această primăvară se va lansa licitația pentru studiu de fezabilitate și proiectul tehnic pentru drumul expres 
„Lugoj-Craiova” fără a avansa un orizont de așteptare pentru licitație și pentru încheierea procedurilor. Este aceiași atitudine 
triumfalistă ca a domnului Orban, care se lăuda că au fost alocate prin buget 20 milioane lei pentru realizarea documentației, 
deși suma era trecută doar în subsolul unui tabel. Cred că specialiștii din minister, v-au spus că dacă licitația nu se efectuează 
foarte repede, studiul de fezabilitate nu va fi realizat în acest an și prin urmare fondurile nu vor fi cheltuite.  

Pentru informarea corectă a cetățenilor cu privire la șansele de a avea o infrastructură rutieră modernă între Lugoj și 
Craiova, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:  

1. În ce lună va fi lansată licitația pentru studiul de fezabilitate pentru drumul expres „Lugoj-Craiova”?  
2. Ce durată de realizare a studiului de fezabilitate va fi stabilită prin contract?  
3.Care este valoarea estimată pentru realizarea documentației și dacă suma de 20 mil. lei acoperă necesarul?  
4. Credeți că este posibil ca în anul 2020 să fie lansată licitația pentru construcția acestui drum expres?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.  
Cu stimă,  

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
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Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
 

Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la mijloace de transport 
 

Stimate domnule ministru, 
Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la mijloace de transport accesibile este parte integrantă din asigurarea 

accesului la spațiul public și la mobilitate spațială. Dreptul la mobilitate neîngrădită este prevăzut de Convenţia ONU privind 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi prin art. 9 (Accesibilitate) și 20 (Mobilitate). 

Statele membre trebuie să ia măsuri pentru realizarea celui mai înalt grad posibil de mobilitate, cu încurajarea 
autonomiei alegerii modului de mobilitate și asigurarea unui cost accesibil. 

În raportul „Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România” produs în cadrul Acordului privind Serviciile de 
Asistență Tehnică Rambursabile cu privire la „Consolidarea mecanismului de coordonare aferent implementării Convenţiei 
Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD)” se constată că persoanele cu limitări accesează 
mijloacele de transport în proporție mult mai scăzută decât cele fără limitări și declară în procente mult mai ridicate că se 
confruntă cu probleme în utilizarea acestora. 

”Doar 23% dintre persoanele cu unele limitări și 18% dintre persoanele cu limitări severe utilizaseră un mijloc de 
transport în săptămâna anterioară interviului, față de 30% în cazul persoanelor fără limitări, în cadrul anchetei BM cu populația 
generală și cu populația cu dizabilități. Aproximativ 1% din totalul persoanele cu unele limitări și 3% dintre cele cu limitări 
severe au menționat faptul că nu pot folosi mijloacele de transport pentru că nu sunt adaptate pentru tipul lor de limitare 
(Anexă-Tabel 10). Așa cum este de așteptat, există un decalaj urban-rural accentuat, mai mare pentru persoanele cu 
dizabilități. Dintre persoanele care au folosit mijloacele de transport public, au avut unele dificultăți sau dificultăți 36% dintre 
persoanele cu limitări severe și 15% dintre persoanele cu unele limitări față de 7% dintre persoanele fără limitări.” 

Coroborat cu gradul scăzut de accesibilizare a spațiului fizic public, inclusiv a trotuarelor, altor spații pietonale și de 
tranziție, cât și a stațiile de transport public, aceste deficite descriu un tablou general de dificultate a accesului la mijloace de 
transport al persoanelor cu dizabilități. 

În acest moment, nu există standarde minime de accesibilizare a mijloacelor de transport. Registrul Auto Român 
(RAR),care omologhează vehiculele rutiere și coordonează procesul de realizare a inspecțiilor tehnice periodice, lucrează în 
conformitate cu o legislație care nu prevede nici un standard referitor la accesibilizare. 

În acest sens, vă rog să îmi comunicați dacă aveți în vedere elaborarea unui set de standarde minime de accesibilizare a 
mijloacelor de transport. 

Solicit răspuns scris.                    Deputat 
Vă mulțumesc!                 Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros,  ministrul Agriculturii și Dezvoltării  Regionale 
 

Implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 
Stimate domnule ministru, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) este instituţia care a iniţiat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor masuri privind redistribuirea stocurilor de produse 
înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Astfel au fost permise atât redistribuirea stocurilor acumulate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de 
învăţământ preuniversitar, prin stabilirea unei metodologii specifice, cât şi instituirea bazei legale pentru adoptarea unei 
metodologii în eventualitatea unei noi suspendări a cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, cauzate de actualul 
context epidemiologic. 

Cunoscând faptul că: 
- la nivel european au fost dezbateri cu privire la identificarea celor mai bune soluţii pentru o punere în aplicare adaptată 

condiţiilor epidemiologice actuale 
- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a iniţiat un grup de lucru interinstituţional format din reprezentanţi ai 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii, ai Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, ai Autorităţii 
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Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru 
stabilirea modalităţii de derulare a Programului în condiţiile epidemiologice actuale, 

Vă rog să îmi comunicați stadiul actual de derulare a programului la nivelul judeţelor pornind de la cele 3 scenarii de 
organizare şi desfăşurare a cursurilor stabilite de prevederile Ordinului comun nr. 5487/1494/2020 al ministrului educaţiei şi 
cercetării şi ministrului sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de 
învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!                      Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului Virgil Popescu,  ministrul Energiei 
 

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru are nevoie de autor! 
 

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) Motru, din județul Gorj, este în pericol de desființare. Aceasta 
deservește un întreg oraș, alimentând cu apă caldă și agent termic peste 4.700 de unități locative, adică 2/3 din populație, 
unitățile de învățământ de pe raza orașului, instituțiile publice, dar și mare parte din agenții economici care își desfășoara 
activitatea în Municipiul Motru. Cu toții riscă să rămână fără cele două servicii esențiale din cauza problemelor financiare cu 
care se confruntă societatea.        

Totodată, UATAA Motru produce energie electrică, pe care o livrează în sistem, iar pentru a mai putea funcționa are 
nevoie urgentă de bani în vederea achiziționării certificatelor de carbon, aferente cantității de energie produsă în 2020. Mai 
precis, este vorba despre 48.000 de certificate, care trebuie cumpărate până pe 31 aprilie 2021, cel târziu. Având în vedere 
costul la care se ridică certificatele, 42 de euro/certificat, uzina termică nu poate suporta suma aferentă achiziționării acestora. 
Uzina are nevoie de 9,2 milioane de lei doar pentru achiziționarea certificatelor de carbon, însă pentru o bună funcționare, 
societatea solicită 130 de milioane de lei.   

Încă din luna decembrie, 2020, au fost făcute solicitări către Guvern, în vederea găsirii unei variante de sprijin, însă până 
la această dată nu su fost identificate soluții.   

În acestea condiții, vă rog domnule ministru, să-mi comunicați următoarele:  
1. Există la nivelul Ministerului Energiei o strategie de sprijinire a Uzinelor de Agent Termic din România?   
2. În situația în care există, vă rog să îmi comunicați concret cum va fi sprijinită Uzina de Agent Termic și Alimentare 

cu Apă Motru.  
Solicit răspuns în scris.                    Deputat 
Vă mulțumesc!                               Mihai Weber 

*** 
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 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României   
De către: Romulus-Marius Damian, deputat  
Obiectul interpelării: Măsuri pentru evitarea supraaglomerației din magazine 

 
Domnule prim- ministru,  
Având în vedere măsurile pe care le-ați întreprins în calitate de prim-ministru, care au avut un impact extrem de negativ 

asupra dezvoltării economice a țării și care au condus la proteste masive în toate marile orașe ale țării; în condițiile în care se 
poate observa cu ochiul liber că măsura închiderii magazinelor la ora 18.00 mai mult a încurcat decât a ajutat, creându-se 
aglomerație în supermarketuri înainte de ora închiderii, iar cei care lucrează până târziu nici nu ajung măcar să își cumpere 
cele necesare; în dorința de a evita ca supraaglomerația ce a avut loc în săptămâna Paștelui Catolic, să nu se repete în 
săptămâna Paștelui Ortodox, vă adresez următoarea întrebare:  

Când veți prelungi programul magazinelor?  
Vă solicit răspunsul în scris.            

*** 
 
 
Adresată: domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății  
De către: domnul Nicolae Georgescu, deputat 
Obiectul interpelării: Bugetul alocat de Casele de Sănătate pentru decontarea investigațiilor medicale 

 
Domnule ministru,  
Mii de pacienți din România așteaptă cu lunile să prindă un loc la analize gratuite. Cel mai recent caz, mediatizat de data 

aceasta, a avut loc la Policlinica Titan din București, unde câteva sute de oameni s-au așezat la coadă, la intrarea în unitatea 
medicală, cu speranța că vor reuși să-și facă analize medicale gratuite, din fondurile alocate de Casa Asigurărilor de Sănătate a 
Municipiului București.  

Acest fenomen este prezent și în Argeș, Dolj, Ilfov, Olt și alte județe din țară. Banii alocați de Casele de Sănătate pentru 
decontarea investigațiilor medicale sunt foarte puțini, iar numărul pacienților care pot beneficia de analize compensate este 
foarte mic.   

De regulă, laboratoarele de analize și investigații medicale fac liste de așteptare cu pacienți, în speranța că bugetele 
alocate lunar, de casele de asigurări de sănătate, vor fi suplimentate. Numai că acest lucru nu se întâmplă, iar pacienții sunt 
nevoiți să aștepte câte două – trei luni până să prindă un loc.  

De aceea vă semnalez, domnule ministru, această problemă arzătoare prin care se încalcă drepturile românilor care 
plătesc sau au plătit lunar contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), dar nu beneficiază de analize și investigații 
gratuite, la care au dreptul prin lege.           

Vă recomand ca la prima rectificare bugetară să suplimentați considerabil bugetul alocat pentru a elimina această 
problemă.   

Cu stimă,              
*** 
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Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, primul - ministru al României 
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat 
Obiectul interpelării: Asigurarea resurselor financiare pentru plata facturilor restante ale Consiliilor Județene pentru 
transportul elevilor și continuarea finanțării transportului elevilor după data de 05 noiembrie 2020 

 
Domnule prim-ministru,  
De la începutul anului școlar, mai exact din data de 14 septembrie 2020, și până în data de 4 noiembrie 2020, Consiliile 

Judeţene s-au aflat în imposibilitatea de a identifica sursa legală de finanțare pentru plata transportului elevilor care nu pot fi 
școlarizați în localitatea de domiciliu.   

Acest fapt s-a datorat prevederilor art. 68 din OUG nr. 70/2020, care statuează că „Resursele financiare necesare 
acoperirii compensației datorate din bugetul județului pentru asigurarea transportului elevilor, potrivit art. 105 alin. 2 lit. ee) 
din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe județe și municipiul București, prin anexa la legile bugetare anuale.” 
Această anexă la care face trimitere textul ordonanței de urgență nu există!   

Din cauza acestei norme, care nu a fost corelată la momentul redactării și intrării în vigoare cu legislația incidentă în 
materie, Consiliile Județene au început să înregistreze datorii semnificative față de operatorii de transport.  

La nivelul Consiliului Județean Botoșani, suma datorată se ridică la 565730,65 lei pentru cele 45 de zile cuprinse în 
intervalul 14 septembrie-04 noiembrie 2020. Cei 23 de operatori economici de la nivelul județului Botoșani care au asigurat 
transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și care au emis facturile fiscale conform prevederilor 
HG nr. 435/2020, deservesc un număr de 4499 de elevi. Menționez și faptul că, datoriile Consiliului Județean Botoșani, dar și 
ale celorlalte Consilii Județene, se vor transforma în arierate în cel mai scurt timp, fapt care va genera probleme financiare în 
gestionarea tuturor activităților de la nivel local, nu doar în domeniul educației.  

Mai mult decât atât, în data de 5 noiembrie 2020, art. 84, art. 104 și art. 105 din Legea nr. 1/2011 au fost modificate, iar 
cheltuielile cu transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu au fost trecute de la finanțarea 
complementară, la finanțarea de bază. Fiind clasificate astfel, aceste cheltuieli trebuiau cuprinse în Legea bugetului de stat, 
însă nu v-ați preocupat nici de acest aspect la redactarea bugetului. Împreună cu colegii mei parlamentari ai PSD din județul 
Botoșani, am depus un amendament la textul de lege, în vederea evitării unei situații ridicole și aberante, dar după cum bine 
știți, acest amendament nu a fost votat de parlamentarii Coaliției de Dreapta, la fel ca celelalte amendamente pentru 
continuarea investițiilor din comunitățile botoșănene.  

Având în vedere cele explicate anterior, vă solicit respectuos, să-mi comunicați următoarele:  
Care este soluția identificată de Guvernul pe care îl conduceți în ceea ce privește posibilitatea legală pentru Consiliile 

Judeţene de a efectua plățile restante către operatorii economici care au asigurat transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în 
localitatea de domiciliu, pentru perioada 14 septembrie04 noiembrie 2020?   

Care este sursa de finanțare și care este baza legală prin care Guvernul pe care îl conduceți asigură gratuitatea 
transportului elevilor, date fiind modificările legislative în vigoare de la data de 5 noiembrie 2020, precum și faptul că sumele 
cu această destinație nu sunt evidențiate în Anexa 5 la Legea bugetului de stat?   

De ce proiectul de Ordonanță de Urgență prin care se dorește clarificarea unor aspecte referitoare la transportul elevilor, 
a fost pus în dezbatere de abia pe data de 3 martie și de ce Guvernul întârzie să vină cu niște decizii ferme în această privință?  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns în scris.            
Cu deosebită stimă,      *** 

 
Adresată: domnului Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
De la: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat    
Obiectul interpelării: Contribuția MCID în elaborarea și definitivarea PNRR 

 
Stimate domnule ministru,  
În data de 9 martie a.c., ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian GHINEA, a prezentat în cadrul unei 

dezbateri organizate de Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaților, forma actualizată a Programului Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR).   
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Având în vedere că unul dintre cei 6 piloni – Pilonul II. Transformarea digitală - pe care se structurează acest plan, face 
referire la introducerea unor reforme și investiții coerente privind digitalizarea României, vă adresez următoarele întrebări:   

1. Câte propuneri au fost formulate și înaintate până acum de MCID în vederea elaborării și definitivării PNRR, și care 
vizează digitalizarea sectorului public și privat din România?   

2. Câte propuneri au fost considerate eligibile și care se vor regăsi în documentul final al PNRR?  
3. Ce presupune concret măsura privind digitalizarea domeniilor sectoriale precum educația, sănătatea, justiția sau 

munca - măsură regăsită în forma actualizată a PNRR? Cum este gândită aplicarea acesteia și la ce se referă mai exact?  
4. Care este modalitatea prin care va fi realizată „optimizarea operațiunilor guvernamentale în beneficiul cetățenilor”? 

Această măsură vizează exclusiv instituțiile centrale, sau și pe cele județene?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, și oral.  
 Cu aleasă considerație,  

*** 
 

Adresată: domnului Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
De la: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Elaborarea și definitivarea PNRR 

 
Stimate domnule ministru, 
Până la sfârşitul lunii aprilie 2021, România trebuie să trimită la Bruxelles, Planul Naţional de Redresare şi Reziliență 

(PNRR), în forma sa finală.  
Având în vedere că acest Plan urmărește, printre altele și restructurarea țării prin reforme și investiții, respectiv 

redresarea economică rapidă prin dezvoltarea infrastructurii și a mecanismelor socio-educative, vă adresez următoarele 
întrebări:  

1. Care sunt propunerile de investiții și reforme elaborate până acum de   Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (MDLPA)?   

2. Există deja propuneri ale MDLPA considerate eligibile și care vor fi introduse în documentul final al PNRR? Dacă 
da, care sunt punctual acestea?  

3. În lista de propuneri conturată de MDLPA și care urmează să fie introdusă în documentul final al PNRR exista vreo 
măsură care se referă la racordarea la sistemele de canalizare a regiunilor de dezvoltare Sud-Muntenia, Nord-Est, și Sud-Vest 
Oltenia -  identificate în anul 2019 de către Institutul Național de Statistică ca având gradul cel mai redus la racordare la 
canalizare și apă curentă, din țară?   

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, și oral.  
Cu aleasă considerație, 

*** 
 
Adresată: domnului Cătălin Drula, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
De la:   domnul Nicu Niță, deputat 
Obiectul interpelării: Sancțiunile pentru încărcarea remorcilor cu depășirea masei totale maxime admise 

 
Stimate domnule ministru,  
Supraîncărcarea vehiculele folosite pentru transportul bunurilor divizibile, cu depășirea masei totale maxime admise în 

circulație, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încărcare, reprezintă deja o 
practică, din păcate.  

Este evident că modul în care au fost redactate sancțiunile prevăzute în hotărârile de Guvern nr.69/2012 privind 
stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite 
pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale 
Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele 
comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională 
a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței 
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Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor 
contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, precum și a hotărârii nr.1373/2008 
privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România.  

 Astfel, conform prevederilor din HG nr.69/2012 sancțiunile pentru nerespectarea dispozițiilor cu privire la 
suprîncărcarea vihiculelor s-ar aplica transportatorilor.   

 În temeiul dispozițiilor art.2 alin.(1) lit b) coroborat cu dispozițiile art. 1 lit.e) și a dispoziților art.8 alin.(1) lit.a) din HG 
nr.1373/2008 sancțiunea pentru  încărcarea vehiculelor folosite pentru transportul bunurilor divizibile, cu depășirea masei 
totale maxime admise în circulație, corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de 
încărcare, se aplică furnizorului.  

În acest sens, avem pe de o parte o sancțiune ce poate fi aplicată transportatorului și una care poate fi aplicată 
furnizorului.  

Evident, inspectorii ISCTR aplică amenzile, în general, operatorilor de transport, deoarece le este mult mai ușor.  
Trebuie însă subliniat că supraîncărcarea vehiculelor reprezintă o practică a furnizorilor de bunuri, care obligă 

transportatorii să permită supraîncărcarea vehiculelor.  
De asemenea, menționez că supraîncărcarea vehiculelor duce în mod automat la deteriorarea drumurilor, care au fost 

proiectate pentru un anumit tonaj. Acest lucru se întâmplă mai ales în perioada de vară, când temperaturile ridicate duc la 
dilatarea materialelor folosite în construcția de drumuri.  

Furnizorii au ajuns practic să forțeze transportatorii, care altfel nu ar mai avea comenzi, să accepte supraîncărcarea 
vehiculelor.  

În acest sens, și pentru a eluda legea, furnizorii în loc să facă un singur bon de transport vor face două bonuri separate, 
astfel încât în acte să pară că au respectat dispozițiile legale.  

Evident că supraîncărcarea vehiculelor reprezintă un mare avantaj pentru furnizori, care câștigă astfel transport gratuit 
pentru bunurile pe care le supraîncarcă.  

Un exemplu elocvent este cel al produselor agricole, al buștenilor, al balastierelor, și nu numai, unde supraîncarcarea cu 
50% a vehiculului folosit pentru transport îi aduce un profit injust furnizorului, care în caz contrar ar fi trebuit să plătească un 
transport suplimentar.  

Astfel, pe de o parte avem furnizorii care au tot interesul să supraîncarce vehiculele, iar pe de altă parte situația 
drumurilor care sunt deteriorate din cauza acestor practici.  

Mai mult, având în vedere că multe drumuri trec prin localități, casele oamenilor sunt afectate, unele având afectată 
chiar și structura de rezistență.  

În plus, un vehicul supraîncărcat reprezintă un pericol mai mare de accident, fiind vorba de o distanță mai mare de 
frânare sau chiar de imposibilitatea frânării la timp.  

Având în vedere toate aceste elemente, vă solicit, domnule ministru, să analizați oportunitatea modificării celor două 
HG-uri menționate mai sus în sensul aplicării sancțiunilor contravenționale pentru supraîncărcarea vehiculelor folosite pentru 
transport doar furnizorilor, alături, eventual, de o ajustare în sus a cuantumului acestora, pentru a descuraja furnizorii și pentru 
a ne proteja infrastructura și așa precară pe care o avem.  

Vă mulţumesc!  
*** 

 
Adresată: domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  
De către: domnul Florin Piper-Savu, deputat    
Obiectul interpelării: Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de 
pandemie generată de virusul SARS-COV-2 

 
Domnule ministru,  
Accesul la educație de calitate este un drept, dar timp de aproape 1 an, circa 1 milion de copii s-au regăsit într-un 

context educațional limitat de lipsa dispozitivelor cu conexiune la internet, deci într-un context educațional departe de a fi unul 
de calitate, pe fondul pandemiei generate de virusul SARS-COV-2. În tot acest timp, autoritățile locale au făcut eforturi uriașe 
pentru a asigura accesul la educație în condiții de siguranță, suplinind astfel, lipsa de intervenție a guvernului. Pe parcursul 
anului 2020, în vederea implementării măsurilor de gestionare și combatere a pandemiei de COVID-19 impuse de către 
Guvern, primăriilor li s-a solicitat să cheltuie din bugetele proprii bani cu promisiunea că îi vor primi înapoi.   
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În august 2020, Ludovic Orban, cu emfază, ne anunța că a ”alocat 175 de milioane de euro pentru autorităţile locale şi 
unităţile şcolare pentru achiziţionat măşti, echipamente de protecţie, dezinfectanţi, tablete şi containere sanitare.” Banii cu care 
se lăuda premierul de atunci proveneau dintr-o finanțare a Uniunii Europene și urmau să fie folosiți pentru a se deconta prin 
achiziţii.  

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în 
contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat decontarea 
din fonduri externe nerambursabile a achiziționării de către autoritățile publice locale, unitățile școlare preuniversitare de stat 
sau inspectoratele școlare, după caz, de echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete pentru 
uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice   

Multe dintre autorităţile publice locale, în condițiile unui buget destul de redus, au renunțat la proiecte de dezvoltare 
pentru comunitate pentru a asigura accesul elevilor la procesul de învăţare în mediul on-line, precum și pentru asigurarea de 
echipamente de protecţie medicală: măşti de protecţie medicală, dezinfectanţi şi alte echipamente de acest tip necesare pentru a 
preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 fiind asigurate că sunt plăţi eligibile și pot fi decontate din fonduri externe 
nerambursabile în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014 - 2020. Cum autoritățile locale nu au niciun fel de 
informații privind evaluarea cererilor de finanțare depuse, iar decontarea sumelor utilizate în acest scop este vitală mai ales 
pentru cele cu bugete mici, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Câte cereri de finanțare au fost depuse în cadrul:   
- Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o 

economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-
incluziune, e-cultură, esănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – 
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 
– SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE,  - Programului Operational Infrastructura Mare Componentă 1 - Apel:  

POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacităţii unităților 
de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2?  

2. Bugetul alocat este suficient pentru toate cererile de finanțare depuse?   
3. În ce stadiu de evaluare se găsesc cererile de finanțare depuse?  
4. Au fost încheiate contracte de finanțare și dacă da, câte, iar dacă nu, când preconizați să se întâmple acest lucru?  
5. Cu ce termen se pot depune cererile de rambursare și când se vor deconta cheltuielile cu  
achizițiile publice efectuate?  
Având în vedere cele precizate, vă rog să-mi răspundeți în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.  
Cu respect,        

*** 
 
Adresată: domnului Cristian Ghinea,  ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  
De la: domnul Dan Constantin Șlincu, deputat    
Obiectul interpelării: accesarea la nivelul județului Botoșani a finanțărilor din Planul Național de Redresare și Reziliență 
pentru realizarea de investiții în infrastructura de sănătate, educație, rutieră, utilități și mediu 

 
Stimate domnule ministru,  
În baza Articolului 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la interpelările 

formulate de deputați și senatori și în conformitate cu articolele 194-201 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă adresez 
următoarea interpelare.  

Care sunt obiectivele de investiții concrete care vor fi finanțate din Planul Național de Relansare și Reziliență pentru 
județul Botoșani, având în vedere faptul că este nevoie urgentă de investiții în construirea, amenajarea și extinderea secțiilor 
Spitalului Județean de Urgență Mavromati, în reabilitarea termică a unităților de învățământ pentru creșterea eficienței 
energetice, în dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor și în realizarea sistemului de alimentare cu apă 
pentru localitățile din zona de Nord a județului Botoșani.  

Vă prezint o parte din aceste obiective de investiții care sunt eligibile pentru a fi finanțate din Planul Național de 
Redresare și Reziliență, astfel încât infrastructura de sănătate, educație, utilități și mediu din județul Botoșani să fie reabilitată 
în perioada imediat următoare.   
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În domeniul sanitar este vorba de investiții la Spitalul Județean de Urgență Mavromati: construirea Ambulatoriului  de 
specialitate și Spitalizare de zi, extinderea, refacerea și modernizarea Secției de Pediatrie și reabilitarea clădirilor în care se află 
Secția de Psihiatrie, Centrul de Radioterapie și Secția de Boli Infecțioase. În domeniul învățământului sunt necesare alocări de 
fonduri pentru termoizolarea clădirilor în care funcționează Colegiul Național Mihai Eminescu, Liceul Pedagogic Nicolae 
Iorga, Liceul de Artă Ștefan Luchian, Școala Gimnazială nr. 10,  Centrul Național de Educație Inovativă și Specializare 
Inteligentă, amenajarea Centrului multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative, socioculturale din 
municipiul Botoșani, precum și consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Muzeului de Științe ale Naturii Dorohoi.  

La nivelul infrastructurii de mediu și utilități publice sunt necesare investiții imediate pentru realizarea sistemului 
integrat de management al deșeurilor, amenajarea sistemului de alimentare cu apă pentru localitățile din zona de Nord a 
județului Botoșani, reducerea emisiilor de CO2 prin realizarea de centrale fotovoltaice, înlocuirea lămpilor de iluminat, 
eficientizarea energetică a clădirilor atât pentru municipiul Botoșani, cât și pentru celelalte localități din județ.  

În ceea ce privește infrastructura rutieră este eligibilă pentru a fi finanțată din Planul Național de Redresare și Reziliență 
atât reabilitarea străzii IL Caragiale precum și construcția pasarelei între Parcul  Regional de Agrement Turistic și Sportiv 
Cornișa și zona de agrement Versant Pacea din municipiul Botoșani.  

1. În momentul realizării Planului Național de Redresare și Reziliență ați avut în vedere un mecanism de repartizare a 
sumelor disponibile la nivel regional și județean, astfel încât să existe o distribuție echilibrată a fondurilor la nivel național?   

• Dacă da, care sunt sumele care ar putea fi accesate de județul Botoșani și care au fost criteriile după care ați stabilit 
această repartizare?   

• Ați ținut cont de faptul că Regiunea Nord-Est este cea mai puțin dezvoltată, fiind deci indicat ca aici să fie alocate cele 
mai mari sume, pentru reducerea decalajelor de dezvoltare?  

2. Care dintre obiectivele enunțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență ar putea fi accesate de 
autoritățile locale de nivel județean sau local, având în vedere investițiile pentru județul Botoșani pe care le-am expus anterior?   

3. Care va fi mecanismul de aprobare, selecție și finanțare prioritară, implementare, plăți și decontări pentru proiectele 
depuse în vederea accesării fondurilor disponibile în Planul Național de Redresare și Reziliență?  

Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate înaintate 
Biroului permanent al Camerei Deputaților.  

Cu stimă,   
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 
Trebuie să fim alături de medicii români! 

Ei sunt EROI și NU criminali! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Sfârșitul lunii trecute ne-a făcut pe toți martori la un mod instigator de proteste și de atacuri incredibile la adresa 

personalului medical din spitale, organizate în mare parte de o anumită formațiune politică! 
Așa cum spune Constituția, la articolul 39, mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere, 

adică garantate, cu condiția ca acest drept să fie exercitat cu bună-credință și într-un mod pașnic! Numai că, în unele orașe din 
țară, aceste proteste au luat o turnură mai mult decât reprobabilă și de-a dreptul revoltătoare pentru orice om cu decență și bun-
simț! 

În această chestiune este revelator cazul petrecut în Bacău, când protestatarii, la o oră foarte târzie în noapte, au pătruns 
în curtea Spitalului Municipal „Sf. Maria” și au început să numească cadrele medicale „hoți” și „asasini”. O mențiune 
importantă este că la spitalul Sf. Maria sunt internați, la ATI, pacienți cu Covid în stare gravă. Însă, scene similare s-au 
petrecut și în alte părți, cum ar fi la Galați, unde protestatarii au strigat „Jos masca!” în fața secției ATI a Spitalului Județean. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Într-o lume civilizată și în orice țară democratică toate lucrurile au o limită! Chiar dacă această limită nu este 

reglementată printr-un act normativ, ea este impusă prin conivența indivizilor dintr-un grup pentru a facilita buna desfășurare a 
relațiilor interumane sau, mai pe scurt, acolo unde legea nu intervine, bunul-simț și decența sunt standardele după care ne 
ghidăm.  

Lucrătorii din spitalele românești, fie ei medici, asistente, infirmieri sau orice altă componentă esențială care asigură 
desfășurarea actului medical în condiții decente zilele acestea, sunt chiar Eroi! Epuizarea fizică și psihică la care sunt supuși 
constant, de mai bine de un an de zile, a ajuns deja la cote maxime. Eu cred că recunoștința pe care trebuie să o avem față de 
acești oameni, cărora nu le vom putea mulțumi niciodată îndeajuns pentru tot efortul lor, este imensă!  

De aceea, luând exemplul elevilor, care au oferit flori cadrelor medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Pantelimon" din Focșani, eu, împreună cu colegii mei hunedoreni, am oferit, într-un mărunt gest simbolic, flori cadrelor 
medicale de la Spitalul Județean de Urgență Deva. M-am alăturat celor ce au vrut să le arate acestora că apreciem în mod 
sincer toată truda lor pentru viața noastră. Am oferit flori și aplauze pentru toți cei ce se luptă cu COVID-19 de mai bine de un 
an. Astăzi, mai mult decât oricând, orice sprijin oferit medicilor români, fie el și unul moral, consider că este imperios necesar, 
dacă vrem să trecem cât mai rapid de acestă năpastă numită pandemie! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

 
Avem nevoie de un tratat internațional pentru a gestiona viitoarele pandemii 

 
Impulsionate de situația pandemică fără precedent, guvernele lumii sunt motivate să găsească soluții cât mai eficiente și 

general aplicabile pentru a diminua impactul generat de epidemia de SARS-CoV-2. În urma acestei perioade dificile datorată 
contextului epidemiologic, lecția pe care a trebuit să o învățăm este că, indiferent de pregătirea individual și de resurse, niciun 
continent, țară sau guvern nu poate lupta împotriva acestei crize sanitare pe cont propriu.  

Marcați de aceste experiențe, astăzi, liderii și cetățenii conștientizează mai mult importanța solidarității collective și își 
doresc ca principiile incluziunii, echității și transparenței să ne ghideze spre o abordare comună asupra sănătății, unde „eu” 
devine „noi”. 
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Astfel, în urma numeroaselor propuneri inițiate în cadrul Consiliului European încă din noiembrie 2020, ce ulterior au 
primit susținerea declarată din partea liderilor G7, reprezentând conducătorii principalelor națiuni industrializate din lume, 
Organizația Mondială a Sănătății(OMS) a lansat un apel privind încheierea unui tratat internațional pentru prevenirea 
pandemiilor viitoare.1 Acesta, pe lângă faptul că definește cadrul legal optim pentru gestionarea situațiilor de acest tip, permite 
de asemenea și sporirea gradului de reziliență și consolidare al țărilor din întreaga lume.  

În acest sens, odată cu adoptarea tratatului la nivel internațional, țările vor putea să își ofere sprijinul prin ratificarea 
acestuia la nivel național, process în urma căruia tratatul ce conferă un răspuns mai omogen și eficient pentru viitoarele 
pandemii ar deveni obligatoriu din punct de vedere juridic.  

Tind să cred că România se va arăta solidară față de această inițiativă, deoarece sunt sigur că împărtășim dorința de a 
stabiliza cât mai mult posibil arhitectura sănătății,  gândindu-ne atât la binele din prezent, cât și la nevoia de a proteja 
generațiile viitoare. Acest tratat este, așadar, o șansă pentru a pregăti cât mai corespunzător sistemele de alertă și modalitățile 
de informare sigure pentru cetățeni. Având în vedere progresele recente înregistrate în digitalizare, se dorește ca, înviitorul 
apropiat, țările să devină cât mai interconectate prin partajarea bazelor de date și crearea de sisteme ce gestionează mai 
efficient datele pacienților, indifferent unde se află aceștia.  

Mai mult, în ceea ce privește România, vorbim despre o inițiativă ce vizează consolidarea capacităților sistemului 
medical și sporirea performanțelor acestui sector în conformitate cu cerințele de actualitate, pentru a oferi populației șanse 
echitabile la tratament și îngrijire.  

Propunerea privind tratatul semnalează faptul că problema nu este dacă și când va exista o viitoare pandemie, ci  mai 
degrabă cum o vom confrunta atunci când va apărea. Din acest motiv, responsabilitatea de a demonstra pregătirea pentru 
viitoarele pandemii ne aparține și consider că încheierea unui astfel de tratat internațional este primul pas asumat în această 
direcție.  

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Abandonul terenurilor agricole 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În cadrul Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European a fost prezentat un raport 

privind abandonul terenurilor agricole. 
Potrivit acestui raport, abandonul terenurilor agricole și depopularea zonelor rurale, reprezintă un fenomen 

din ce în ce mai comun la nivelul Uniunii Europene.  
Aproximativ 30% din suprafețele agricole din UE se află sub cel puțin un risc moderat de abandon de terenuri. 
În  următorii 10 ani, UE s-ar putea confrunta cu abandonul efectiv a 5 milioane de hectare de teren, circa 3% din 

suprafața agricolă actuală utilizată. În zonele montane și în zonele defavorizate, riscul de abandonare a terenurilor este deosebit 
de ridicat. 

Evoluția utilizării terenurilor și schimbările rezultate în peisaj au câștigat o atenție deosebită în ultimele decenii. 
Îngrijorările cu privire la persistența provocărilor socio-economice și creșterea tendințelor de depopulare în multe regiuni 
rurale din UE au determinat Comisia Europeană să lanseze o consultare publică. 

Astfel de zone există în aproape jumătate din statele membre ale UE. Țările care sunt cel mai grav afectate de niveluri 
mai ridicate de abandon de teren (aproape 30% din zonele cu risc ridicat sau foarte mare) sunt Austria, Cipru, Estonia, 
Finlanda, Grecia, Letonia și România. 

Tendințele actuale de abandonare a terenurilor vor fi, de asemenea, afectate de trei factori externi majori asupra cărora 
actorii au puțină influență, dar care vor avea un impact semnificativ asupra schimbării utilizării terenurilor: schimbarea climei, 
globalizarea piețelor și o criză majoră de sănătate - cum ar fi pandemia Covid-19. 

Viziunea zonelor rurale este planificată să fie adoptată în al doilea trimestru al anului 2021 și ar trebui să faciliteze o 
dezbaterea la nivel european cu privire la viitorul zonelor rurale până în 2040 și angajament pentru acțiuni adecvate la toate 
nivelurile. Această concentrare sporită asupra provocărilor specifice din mediul rural este o preocupare cheie pentru viitoarele 
decizii privind utilizarea terenului. În special, evidențiază modalitățile în care gestionarea terenurilor afectează alte activități 

                                      
1https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/pandemic-treaty/ 
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regionale și utilizări economice, inclusiv dezvoltarea turismului și subliniază implicațiile ecologice fundamentale. În fața 
amplificării fenomenului de degradare a mediului și creșterea conflictelor în privința utilizării terenurilor, necesitatea abordării 
aspectelor critice și legăturilor din cadrul sistemelor social-ecologice complexe au crescut substanțial. 

Principalele concluzii și recomandări ale studiului prezentat la Bruxelles prevăd faptul că abandonarea terenurilor 
conduce la efecte ireversibile din punct de vedere social și ecologic. 

Condițiile agricole pot fi îmbunătățite prin programe de formare pentru fermieri, o mai mare securitate financiară prin 
direcționarea finanțării PAC către fermele mici, prin utilizarea diferitelor fonduri sau prin facilitarea accesului la alte surse de 
investiții - de exemplu, instrumente financiare, și prin îmbunătățirea condițiilor de acces la terenuri. 

De asemenea, trebuie avută în vedere îmbunătățirea situației fermierilor din zonele care se confruntă cu constrângeri 
naturale și adaptarea plăților pentru aceste zone, precum și măsurile forestiere și de mediu ar trebui adaptate la diferitele 
vulnerabilități ale regiunilor.  

La nivel  național, situația terenurilor abandonate este reglementată prin noul proiect al Codului Funciar. Astfel, dacă 
proprietarul terenului agricol, mai mult de doi ani, nu ţine terenul într-o stare fitosanitară bună, autoritatea publică locală 
poate să-şi rezerve dreptul de a administra terenul respectiv, dispunând arendarea lui, cu respectarea anumitor condiţii. 

Sunt de părere că serviciile rurale de interes general și investițiile în infrastructura rurală sunt esențiale și reprezintă o 
prioritate. 

Vă mulțumesc!                      Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
Piața forței de muncă în pandemie 

Domnule președinte de ședință / Stimați colegi, 
 Inovația a modificat în mod continuu ocuparea forței de muncă, iar descoperirile tehnologice și competitivitatea globală 

creează noi tipuri de locuri de muncă, ceea ce duce la reconfigurarea unor întregi industrii. Viitorul pieței forței de muncă este 
un subiect aflat în permanentă dezbatere. 

Înainte de pandemia de COVID-19, statisticile arătau că la nivel global, ponderea angajatorilor afectați de deficitul 
forței de muncă era de 45%, fiind cel mai ridicat procent din ultimii 12 ani. În ultimii ani, piața forței de muncă a fost 
impactată în mod considerabil de fenomenul migrației, dar și de declinul demografic accentuat din cauza scăderii natalității. 
Însă anul 2020 a venit cu noi provocări în acest sector, punându-se o imensă presiune asupra economiei globale. 

Conform unui comunicat al Institutului Național de Statistică din luna februarie a acestui an, pandemia, tensiunile din 
piața muncii și dezvoltarea inegală a regiunilor țării au dus numărul joburilor neocupate la peste 35.000.  

 Numărul locurilor de muncă neocupate din economie era de 35.600 în ultimul trimestru din anul trecut, în scădere cu 
3.800 de joburi vacante faţă de trimestrul anterior. Sectorul bugetar a însumat circa o treime din numărul total al joburilor 
neocupate. Astfel, 5300 locuri vacante s-au regăsit în sănătate şiasistenţă socială, 5100 locuri vacante în administraţia publică, 
iar circa 900 de locuri vacante în învăţământ. În curierat și în IT&C nevoia de personal a dus la creșterea joburilor vacante cu 
circa 100, mai arată datele INS. 

IT-ul a fost vedeta economiei româneştişi sectorul câştigător al pandemiei în prima jumătate din 2020. Acest sector a 
crescut, pe volum, cu 12,4% în primele 6 luni din 2020, prin comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul precedent. Împreună cu 
domeniul construcțiilor, care a crescut pe volum cu 15.6%, acestea sunt cele două ramuri care au rămas pe plus în urma 
pandemiei de COVID-19. 

La nivel european, pandemia exacerbează diviziunea existentă pe piaţa europeană a muncii între muncitorii calificaţişi 
cei necalificaţi, deşisusţinerea financiară oferită de guverne a reuşit să evite un şomaj în masă de genul celui cauzat de criza 
financiară cu un deceniu în urmă. 

 „Deşi în economia post-pandemie sunt create suficiente noi locuri de muncă, este posibil ca acestea să nu fie accesibile 
tuturor în mod egal“, avertiza recent Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE). Acest lucru exacerbează 
schimbările structurale cu care se confruntă deja piaţa europeană a muncii. 

Consider că provocarea pentru guvernele țărilor europene este să-i ajute pe cei care-şi pierd locurile de muncă să 
dobândească noi calificări care să le permită să meargă către domeniile unde există locuri vacante. Forța de muncă, sau mai 
bine zis lipsa ei, devine problema tot mai actuală din orice industrie. Chiar și pe fondul expansiunii tehnologice permanente, 
resursa umană rămâne în continuare motorul care stă la baza funcționării societății. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Maria Stoian 
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Nevoia de coerență în decizia politică 
Stimaţi colegi, 
Cauza imediată a acestei declarații   politice este exigența exprimată de un senator român ca în România să se renunțe la 

procesul de echivalare a diplomelor obținute în străinătate, iar angajările să se facă în baza prezentării diplomei originale 
însoțită de o declarație pe proprie răspundere privind competențele dobândite și aptitudinea lor de a satisface fișa postului. 
Lăsând deoparte unele imprecizii ale exprimării domnului senator care consideră că procesul de echivalare efectuat în baza 
legii, nu e nimic altceva decât o prelungă procedură birocratică, vreau să atrag atenția asupra a două probleme importante care 
țin de esența politicului și a guvernării. Aceste probleme sunt cu atât mai semnificative cu cât ne aflăm într-o perioadă dificilă, 
de pandemie, în care așteptările cetățenilor de la autorități sunt, pe bunădreptate, ridicate.  

Prima problem este aceea a încrederii cu care un cetățean se adresează diverselor entități (private șipublice, de la școli și 
spitale, de la primării și guvern) pentru a-și satisface nevoile de bunuri și servicii. Nivelul de pregătire, competențele celor care 
oferă aceste bunuri și servicii sunt esențiale pentru păstrarea încrederii în stat și în autorități. De ce anume? Pentru că niciunul 
dintre cetățeni nu are cunoașterea necesară pentru a ști dacă cei care oferă bunuri și servicii chiar au competența de a face acest 
lucru. Aceasta este a doua problemă. Soluționarea primei probleme depinde de aceea a celei de-a doua. Tradiția statală, peste 
tot  în lume, inclusive în interiorul Uniunii Europene – ca o expresie atât a suveranității statului, cât și a griji lui pentru cetățeni 
– este ca autoritățile naționale să stabilească standard pentru care sunt  responsabile, garanții; din această cauză este necesar ca 
diplomele obținute în afară să fie raportate la aceste standarde. Aceste două problem și modul lor de soluționare pe care l-am 
descries țin de însă și esența statului, a contractului social dintre cetățeni și putere.  

Este posibil ca o persoană  să declare pe proprie răspundere că are anumite competențe; într-o societate libertariană, fără 
stat, aceasta poate devein chiar regula; la urma urmelor nimic nu se opune ca acolo unde nu există contract social, stat, 
aranjamente politice să-ți faci tratamente stomatologice la bărbier. După cum  nu este exclus ca un aranjament  libertarian să 
fie posibil. Deocamdată el esteobiect de discuții teoretice. Regula impusă nu doar de modul în care procedează toate statele, ci 
însăși de logica funcționării contractului social este ca autoritățile să dea garanții cetățeniilor astfel încât aceștia să aibă 
încredere că nu vor fi  operați de un italian cu opt clase sau că nu vor avea ca în anii ´50 un professor universitar care își dă 
bacalaureatul după ce a predate deja ani buni.  

Pe scurt, tema pe care v-o aduc în față este de maximă importanță, ține de contractul social, de suveranitate și de 
încrederea cetățenilor. Putem debirocratiza, putem simplifica, dar nu putem face rabat de la verificarea necesară pentru a oferi 
garanții cetățenilor. 

Deputat 
Cristian Buican 

*** 
 

Programe de finanțare elaborate pentru absolvenții universităților din România 
care se angajează în țară 

Stimatedoamnedeputateșistimațidomnideputați, 
Suntem o țară membră UE exportatoare netă de inteligență, iar balanța emigrație-imigrație a oamenilor bine pregătiți ne 

este defavorabilă. Întotdeauna oamenii au tins să meargă spre mai bine, iar libertatea de circulație din UE a susținut această 
tendință. Inclusiv studiile înstrăinătate, reprezintă un obiectiv susținut prin libera circulație din UE, într-o piață educațională 
competitivă. 

Guvernul se pregătește să susțină studiile în străinătate ale tinerilor români, prin finanțări acordate diferențiat. Iar pentru 
revenirea în țară a tinerilor care absolvă aceste studii, sprijinite financiar de stat, guvernul va acorda o scutire la returnarea 
sumelor acordate pentru costurile de școlarizare universitară. 

Este una dintre cele mai bune inițiative îndreptate spre segmentul tinerilor de vârstă universitară, atât timp cât economia 
reală a României are nevoie acută de specialiști bine pregătiți. 

Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că marea migrație a inteligenței noastre nu se datorează doar dorinței de salariu 
mai mare sau pentru o viață mai bună. Fenomenul de brain-drain are legătură și cu sistemul de educație, sustenabil și corect, 
dar și cu sistemul de sănătate și cel de protecție socială. 

Dacă susținem acordarea unui sprijin financiar studenților români care devin absolvenți ai universităților din alte țări UE 
și se întorc în România pentru angajare, devine prioritar să acordăm facilități financiare și studenților merituoși, absolvenți ai 
universităților din România, care se angajează în țară. 
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Condiția nereturnării acestor formule de susținere financiară pentru studii poate fi la fel de valabilă și pentru cei care 
studiază în România, ca și pentru cei care studiază în străinătate și care se angajează în România după absolvire. 

In acest context, cred că este important ca factorii guvernamentali să: 
 Identifice soluții practice, aplicabile pentru susținerea financiară a tinerilor talentați care studiază și absolvă 

universități din România și care se angajează în țară; 
 susțină mai ales absolvenții cu performanțe deosebite, care aleg o carieră didactică după facultate. 
 Identificăm formule practice de finanțare a studiilor superioare, asigurate pe baza programelor guvernamentale 

în curs sau a celor viitoare. 
Integrarea după absolvire în cadrul pieței muncii din România, unde oamenii valoroși și bine pregătițisunt atât de 

necesari, trebuie să constituie o prioritate pentru noi,în contextul unei nevoi tot mai marideoamenipricepuțișide talente. 
Vămulțumesc,          Deputat 

Marilen-Gabriel Pirtea 
*** 

 

Drumul expres Pitești – Craiova are aprobată finanțarea europeană! 
Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor si domnilor deputați,  
Demersurile pentru obținerea finanțării europene pentru Drumul expres Pitești-Craiova inițiate în luna noiembrie a 

anului trecut pe timpul guvernării liberale, s-au materializat. Astfel, peste 700 de milioane de euro au fost aprobați de către 
Comisia Europeană pentru implementarea unui important proiect de infrastructură rutieră pentru regiunea de Sud si Sud-Vest a 
României. 

Acest proiect dispune acum de finanțare, ceea ce îi asigură o implementare sigură. Un aspect extrem de important de 
urmărit de acum încolo îl reprezintă ritmul de execuție, astfel încât să se respecte termenii contractuali de finalizare ai 
proiectului. 

Am mare încredere în constructorul român care operează pe tronsonul 2 al DX Pitești-Craiova, tronson care include și 
variantele de ocolire ale municipiilor Balș și Slatina, care dă dovadă de o mobilizare exemplară pe teren, ajungând la un stadiu 
fizic de aprox. 70%. Dacă acest ritm va fi menținut, sunt convins că acest tronson va fi finalizat în trimestrul IV al acestui an.  

În ceea ce privește tronsonul 1, pentru cei 17 km cuprinși între Craiova și Robănești, stadiul fizic este de doar 17%, fiind 
esențial ca autoritățile să finalizeze cât mai curând toate procedurile de expropriere pentru a preda amplasamentul liber de 
sarcini antreprenorului. 

În condițiile în care autoritățile își vor face treaba și antreprenorii vor intensifica ritmul de execuție, există mari șanse ca 
în anul 2022 să se circule pe primii 58 de km din Drumul expres Pitești-Craiova.  

Pentru regiunea Olteniei acest lucru va reprezenta o premieră pentru că vorbim despre singurul proiect major de 
infrastructură care prinde contur în ultimii 30 de ani, ceea ce reprezintă o premisă importantă pentru dezvoltarea economică a 
zonei.   

Cu toții ne-am fi dorit ca acest proiect să aibă un parcurs fără sincope si să avem toate cele 4 tronsoane finalizate în 
același timp, dar din păcate practica contestațiilor repetate a condus la tergiversarea lui pentru ultimele două tronsoane. Cu 
siguranță în  acest an, eu sper cât mai curând, va fi atribuit contractul și pentru ultimul tronson, tronsonul 4, astfel încât să se 
intre pe o traiectorie ireversibilă a implementării si pentru acest ultim segment. 

Pentru ceea ce înseamnă proiecte de dezvoltare a infrastructurii de transport în România, anul 2020 a fost fără îndoială 
unul dintre cei mai performanți. Într-un context extrem de complicat a fost câștigat un pariu important- acela de a menține 
șantierele deschise si de a deschide unele noi, ceea ce a reprezentat o gură de oxigen pentru sectorul construcțiilor si pentru 
volumul de investiții publice. A fost anul în care au fost deblocate cele mai mari proiecte de infrastructură și a fost obținută 
finanțarea europeană vitală pentru implementarea lor. Astfel, anul trecut au fost aprobate cererile de finanțare pentru 
Autostrada Sibiu-Pitești și VO Bacău, în valoare de aprox. 1 mld de euro, proiecte cu probleme de mediu care nu au fost 
soluționate  de către fostele guvernări social-democrate. 

Anul 2021 trebuie să fie anul în care toate aceste eforturi vor fi continuate și consolidate, pentru a nu pierde acest start 
extrem de bun. În următorii 4 ani, România va recupera decalajul de dezvoltare a infrastructurii de transport prinaplicarea unui 
set de măsuri care vizează în special creșterea capacității administrative în procesul de implementare a proiectelor.  
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Conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, alături de managementul CNAIR au obligația să pregătească 
proiecte mature, să asigure finanțarea lor și să gestioneze prin echipe de proiect profesioniste implementarea obiectivelor de 
investiții în infrastructura de transport. 

Regiunea de Sud si Sud-Vest a României va beneficia în următorii ani de investiții consistente în infrastructura de 
transport, după o perioadă lungă în care doar s-a vorbit despre aceste proiecte, ele sunt acum puse in practică. Pachetul 
Oltenia, prezentat de către Ministrul Transporturilor, cuprinde cele mai importante proiecte de investiții în infrastructura de 
transport care vor conecta această regiune la restul rețelei de transport și o vor relansa din punct de vedere economic.  

În cadrul acestui Pachet a fost asumată și implementarea proiectului major de investiții în infrastructura rutieră Lugoj- 
Drobeta Turnu Severin - Craiova – Calafat, un proiect vital pentru relansarea economică a Regiunii Oltenia, urmând să fie 
demarată licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate, acest obiectiv beneficiind de alocare bugetară de 20 mil. lei.  

Așa cum am mai afirmat, voi monitoriza atent parcursul acestui proiect si voi fi un partener al autoritățile responsabile 
cu implementarea lui, atâta timp cât există interes si preocupare din partea lor, scopul acestui efort comun fiind materializarea 
lui cu succes. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Ştefan-Bucur Stoica 

*** 
 

Ziua mondială a Sănătății și Săptămâna mondială a imunizării 
Domnulepreşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Pe 7 aprilie celebrăm anual ziua mondială a sănătății, dată care marchează și aniversarea fondării Organizației Mondiale 

a Sănătății, pe 7 aprilie 1948. 
Anul acesta aș  dorisă leg cele 2 evenimente importante sărbătorite de țările din toată lumea și de către OMS în această 

lună în materie de sănătate: Ziua mondială a Sănătății și Săptămâna mondială a imunizării, deoarece anul 2021 continuă să fie 
axat pe un singur lucru vital care ne leagă pe toți : lupta împotriva Covid-19 și cursa pentru imunizarea populației lumii. 

Săptămâna mondială a imunizării se sărbătorește în ultima săptămână din luna aprilie, 24-30 aprilie, și scopul acesteia a 
fost și rămâne promovarea vaccinării la nivelul tuturor statelor, pentru a proteja sănătatea cetățenilor, de la copii, la 
adolescenți, la adulți. 

În contextual pandemiei de coronavirus, vaccinarea rămâne cea mai eficientă cale de a ne aduce împreună, de a ne 
reconecta, de a neproteja. 

Este nevoie de astfel de campanii de solidaritate, deoarece vaccinurile sunt larg dezbătute la nivelul societăților și există 
foarte multe informații false cu privire la efectele acestora. Tocmai de aceea, este important să ne amintim că vaccinarea s-a 
dovedit déjà a fi cea mai eficientă cale de a combate, de a preveni și chiar de a elimina boli precum pojarul, poliomelita, 
oreionul, pneumonia, hepatita B, rotavirusul, etc. Deși ne focusăm acum pe vaccinul împotiva Covid-19, nu trebuie să omitem 
vaccinarea împotriva celorlalte boli, care este extrem de important mai ales pentrucopii. 

Cercetarea în domeniul vaccinării este într-un continuu progress și am convingerea că este singura cale de a pune capăt 
acestei pandemii. Este nevoie doar de informarea corectă a oamenilor, care vor lua astfel cele mai bune decizii pentru sănătatea 
lor și a familiilor lor. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Liviu-Ioan Balint 

*** 
 

Succesul campaniei de vaccinare, un pas imens în depășirea pandemiei 
 

Succesul campaniei de vaccinare este singura soluție pentru depășirea pandemiei și revenirea la normalitate. Guvernul 
Florin Cîțu este în grafic și demonstrează că își îndeplinește cu seriozitate și determinare acest obiectiv esențial. La capitolul 
vaccinare, suntem pe locul 6 în Uniunea Europeană, pe locul 21 la nivel global și am depășit pragul de două milioane de 
români vaccinați și de un milion imunizați cu ambele doze. 

Acestea sunt realități incontestabile, iar opiniile contrare lansate vehement în spațiul public, nu fac decât să evidențieze 
angajamentul și responsabilitatea Executivului de a duce la bun sfârșit campania de vaccinare a românilor. În condițiile în care 
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vom primi peste șapte milioane de doze în aprilie și mai, această perioadă este decisivă pentru succesul campaniei, fiind 
premise pozitive ca la sfârșitul ei să înregistrăm cifra de patru milioane de români vaccinați. 

Consider că protestele din ultima perioadă trebuie să fie așezate pe un trend al normalității, cel puțin din punctul de 
vedere al respectării sănătății celorlalți.  

Nu contest dreptul niciunei persoane de a se revolta, de a manifesta, însă ar fi necesar ca protestele să fie pașnice și să 
nu ducă la îmbolnăviri în masă ale oamenilor, pe fondul nepurtării măștii și a lipsei distanțării fizice. Mai nimerit ar fi ca 
protestele să fie folosite la modul pozitiv și pentru vaccinare, deoarece ne folosește tuturor, indiferent de opinii sau păreri, 
politice sau impuse.  

Este imperios necesar ca toate forțele politice să dea dovadă de responsabilitate pentru a spori încrederea oamenilor în 
campania de vaccinare. Dincolo de creșterea numărului de locuri din secțiile ATI, soluția este ca românii să ajungă în număr 
cât mai mic acolo, iar acest deziderat se poate atinge prin vaccinare. 

Peste tot în lume, guvernele au impus restricții, mult mai dure decât la noi! În Australia, toată lumea a stat o lună în casă 
pentru un singur caz! În toată Europa e mult mai strict ca la noi, din punctul de vedere al măsurilor de constrângere adoptate.  

Cu siguranță, cu toții am obosit, dar nerespectarea prevederilor legale nu este o soluție de a scăpa de această perioadă 
grea, după cum nici protestele nu opresc pandemia. 

Suntem acum într-o ușoară stabilizare a numărului de cazuri noi și ne vom îndrepta spre scăderea lor, și implicit spre 
reducerea ratei de incidență și spre ridicarea măsurilor de siguranță temporare. Dacă vrem să depășim cât mai repede 
momentul greu de acum, imunizarea rapidă a populației este principala soluție, aflată la dispoziția fiecăruia dintre noi. 

În concluzie, îi rog pe români să accepte noile reguli și să fie atenți, ca și până acum, la respectarea normelor existente 
de la început pandemiei: purtarea măștilor de protecție, distanțarea fizică, evitarea zonelor aglomerate, igiena corespunzătoare 
a mâinilor și aerisirea locuințelor.  

Trebuie să rămânem vigilenți, să avem grijă de noi și de familii, să fim solidari cu cei din jur, să ne vaccinăm, iar astfel 
vom trece peste această perioadă grea cât mai repede. Vă îndemn să avem cu toții o atitudine prudentă, rațională și realistă, 
fără exagerări și fără panică, așa cum de altfel PNL a avut tot timpul de un an încoace, de când gestionează criza pandemiei. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Investiții teritoriale integrate în zona Buzăului 
Stimați colegi parlamentari, 
Permiteți-mi să încep prin a vă spune că vin dintr-o zonă păstorită de mulți ani de aceeași oameni, iar viziunea acestora 

despre dezvoltarea reală, sustenabilă, a rămas în anii 90. Nu am să-mi canalizez declarația politică pe cât de bine sau de mai 
puțin bine a fost manageriat judetul Buzău de-a lungul anilor, dar am să vă mărturisesc că am fost foarte dezamăgit când am 
constatat că termenul de “investiții teritoriale integrate” a fost total necunoscut pentru conducătorii acestui județ, până când am 
inceput eu să promovez acest tip de abordare integrată pentru dezvoltare la nivelul Ținutului Buzău.  

În acest context, iată că, lucrurile încep să se contureze și, în curând, Buzăul, Prahova și Vrancea vor face un parteneriat 
pentru atragerea de fonduri europene prin componenta ITI pentru zona “Ținuțul Buzăul”.  

Continui să pledez pentru dezvoltarea integrată a zonei întrucât potențialul “Ținuțul Buzăului” nu a fost pus în valoare 
niciodată, iar acest lucru a dus la migrația în masă a buzoienilor, județul având cea mai îmbătrânită populație la ora actuală. 
Investițiile teritoriale integrate pot fi o soluție de valorificare a zonei, implicit de dezvoltare, în contextual unei armonizări a 
dezvoltării zonelor din țara noastră, respective eliminarea disproporțiile economice și sociale.  

Așadar, investițiile teritoriale integrate (ITI) pot fi astfel, politica de succes a dezvoltării regionale în perioada 2021-
2027.  

Cu  atât mai motivant este să începem demersurile de atragere de fonduri având în vedere că Ordonanța de urgență nr. 
60/2020  include zona montana ITI Ținutul Buzăului, ceea ce presupune un sprijin real pentru dezvoltarea zonei prin 
finanțările europene pe toate programele în desfășurare în plan național. 

Astfel, am putea lua în calcul ieșirea din perspective sectorială pentru soluționarea problemelor identificate în zona 
noastră; astfel, chiar dacă propunerile de măsuri ar fi în bună parte sectoriale (adică vor putea fi assimilate unui domeniu), ar 
exista o viziune globală, o perspectivă de ansamblu care ar asigura corelarea intervențiilor și atingerea obiectivelor strategice.  
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De asemenea, abordarea integrată teritorială ar presupune depășirea granițelor administrative în scopul realizării unor 
obiective comune. Toate acestea ar trebui să ne determine să promovăm în programele de finanțare a programelor operaționale 
pentru perioada de programare 2021-2027 și includerea componentei ITI.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Gabriel Ioan Avramescu 

*** 
 

Recrudescenţa extremismului și antisemitismului este o realitate în România 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Într-un sondaj realizat de către Institutul Elie Wiesel cu privire la percepţia relaţiilor interetnice şi Holocaustul din 

România, s-a măsurat, printre altele, distanţa socială pe care societatea românească o are faţă de anumite minorităţi.  
11% dintre cei intervievați au spus că evreii au mai multe drepturi faţă de populaţia majoritară, iar 32% dintre 

intervievaţi au fost de acord cu afirmaţia că evreii „ar fi mai bine să se ducă să trăiască în ţara lor”. Aceste procente vorbesc 
despre existenţa unui antisemitism potenţial (latent) în anumite segmente ale societăţii civile. 

Acest antisemitism latent este potențat de către partidul parlamentar AUR. Din păcate, această formațiune politică 
iresponsabilă exacerbează un discurs al urii, al intoleranței și homofobiei. 

De la tribuna Parlamentului, forul suprem am democrației, auzim din gura reprezentanților AUR apologii pentru fasciști 
sau naziști care, prin fapta sau vorba lor, sunt responsabili de uciderea a sute de mii de evrei sau romi. 

Stimați colegi, 
Libertățile civile, politice, religioase, diversitatea, toleranța, dreptul la demnitate, non-discriminarea, toate aceste lucruri 

sunt obținute cu sacrificii imense. Suntem datori  să le apărăm cu orice preț atunci când democrația vede la orizont un mare 
pericol.  

Ceeace se întâmplă sub ochii noștri, atacul la adresa fundamentelor democrației, era de neimaginat până acum câteva 
luni! Nimeni nu și-ar fi închipuit că după 30 de ani de la evenimentele din 1989, după mai puțin de două decenii de 
apartenență la cele mai mari structure politice și militare din istorie vom fi nevoiți să dezavuăm, să oprim, ceea ce se produce 
de câteva luni și anume amplificarea și escaladarea tendințelor xenofobe, antisemite, extremiste, rasiste!  

Aceste acte pun de fapt la îndoială fundamentele drepturilor omului precum nediscriminarea și dreptul la demnitate. 
Tăcerea, acceptarea sau ignorarea lor sunt atitudini incompatibile cu angajamentele și principiile pe care România democratic 
și instituțiile sale s-a construit și există. Ideologii otrăvitoare, demoni din trecut, și-au făcut loc în orașele și satele României, 
pe rețelele de socializare, în spațiul public și politic, cu o forță fără precedent! 

Doamnelor și domnilor, 
Partidul meu, Partidul Național Liberal, a luptat mereu pentru o Românie liberă, o Românie europeană, o țară a tuturor 

minorităților, etniilor și religiilor. Dar PNL a fost el însuși victima de-a lungul istoriei, a fascismului și a comunismului. Vă 
aduc aminte că un fost prim-ministru liberal a fost asasinat de bandele legionare într-o  țară devastată de ură, crimă, teroare. 
Elita PNL a fost apoi decimată în închisori, torturată, aruncată în gropi comune!  

Nu ne vom întoarce la acele vremuri! PNL are misiunea, puterea și determinarea în a contracara ascensiunea 
extremismului în România 

 Vă mulțumesc!         Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
NATO. Cea mai puternică alianță politico-militară din istorie 

 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
Pe 4 aprilie am celebrat 72 de ani de existență a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Înființată în 1949, NATO 

a reprezentat și reprezintă un stâlp pentru securitatea europeană și nu numai. NATO este garantul securității teritoriului nostru 
și a celor peste 1 miliard de cetățeni, al libertății și al valorilor noastre comune, inclusiv al democrației, libertății individuale, 
drepturilor omului și al statului de drept. NATO este o Alianță defensivă și nu reprezintă o amenințare pentru niciun stat. 
Dincolo de obiectivul de securității comune pe care îl au statele membre, NATO este o alianță fondată pe principii clare. 
Valorile pe care această alianță este construită, așa cum rezultă din însuși actul nașterii sale, sunt rezolvarea prin mijloace 
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pașnice a oricăror dispute internaționale în care ar putea fi implicate statele membre, astfel încât să nu se aducă atingere păcii, 
securității și dreptului internațional. Mai mult, statele membre se angajează în salvgardarea libertății, a moștenirii culturale 
comune și a civilizațiilor popoarelor pe care le reprezintă, pe baza principiilor democrației, libertății individuale și a literei 
legii. România a dovedit că este un stat demn de onoarea de a fi parte în această mare alianță, reafirmând constant legătura 
transatlantică durabilă dintre Europa și America de Nord, adeziunea noastră față de scopurile și principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite și angajamentul nostru solemn, așa cum reiese din textul Articolului 5 al Tratatului de la Washington, faţă de 
principiul potrivit căruia orice atac împotriva unui Aliat va fi considerat un atac împotriva tuturor.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Privilegiul apartenenței țării noastre la NATO reprezintă unul dintre fundamentele politicii externe a României şi 

traiectoria pe care statul român s-a angajat conştientşi ireversibil. Solidaritatea, unitatea și coeziunea sunt principii de bază ale 
Alianței nord-atlantice. În eforturile de a preveni conflictul și de a menține pacea, NATO rămâne fundamentul securității 
noastre colective și forumul esențial pentru consultări pe teme de securitate și pentru decizii între Aliați. Pentru a ne asigura că 
securitatea cetățenilor pe care îi reprezintă statele membre este garantată și apărată zi de zi, precum și valorile democrației, 
libertății și pluralismului, este nevoie de un efort conjugat și perpetuu al tuturor partenerilor din cadrul Alianței. În această 
perspectivă, România va fi mereu un stat care va garanta stabilitate pentru aliații săi și în regiunea estică, bazându-se pe 
acordul politic naţional privind creştereafinanţării pentru apărare la 2% din Produsul Intern Brut, ceea ce creează premisele 
modernizării Armatei României şi consolidării statutului său de partener internaţional tot mai respectat.  

România a experimentat aproape 50 de ani de Noapte Roșie, timp în care a fost despărțită de civilizația vestică, unde 
drepturile şilibertăţilecetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori 
supreme. NATO este asigurarea pe care o au cetățenii români că o astfel de anomalie istorică nu se va mai repeta. Pentru noi, 
″Soarele″ a răsărit întotdeauna la Vest și Nu la Est. Cu un popor de sorginte latină, România este indisolubil legată de 
civilizația și cultura reprezentată de țările occidentale. Nu vom mai permite ca o astfel de ruptură totală de civilizația 
democratică, cum a fost cea survenită în 1945, să se mai producă vreodată! La mulți ani, NATO! Fie ca Alianța noastră să 
prospere și să NU se abată niciodată de la importanta sa misiune!  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan-Alexandru Bola 
*** 

 

Perspectivele economiei românești sunt pe un trend pozitiv 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După cum arată ultimul raport făcut public de către Banca Mondială, economia României urmează să înregistreze în 

acest an un avans al economiei mult mai bun, și anume de 4,3%, după o contracţie estimată la 3,9% în anul 2020, urmând ca în 
anul 2022 creşterea economică să se situeze la 4,1%. Aceste noi date sunt cu adevărat unele îmbucurătoare pentru economia 
românească, având în vedere că, în comparatie cu datele estimate la începutul acestui an, previziunile instituției erau mult mai 
pesimiste în privința rezultatelor economice ale țării noastre. Astfel, în ianuarie a.c. Banca Mondială prognoza faptul că PIB-ul 
României se va contracta cu 5% în 2020, va înregistra o creştere de 3,5% în 2021 şi de 4,1% în 2022.  

Economia românească a avut o evoluţie mai bună decât s-a anticipat, contractându-se cu 3,9% în 2020. Un răspuns 
fiscal proactiv, de 4,4% din PIB, a sprijinit firmele să-şi păstreze angajaţiişi a alimentat veniturile gospodăriilor, conform 
raportului. Creşterea economică ar urma să se redreseze la 4,3% în 2021, sprijinită de îmbunătăţireaactivităţii economice în 
semestrul doi din 2021. Soliditatea redresării va depinde de succesul campaniei de vaccinare şi de răspunsul politic la criza de 
sănătate, precum şi de evoluţiile din UE. De aceea este vital ca cetățenii români să conștientizeze importanța și necesitatea 
vaccinării. A te vaccina este o decizie rațională, care are la bază știința, și care te protejează pe tine, pe cei din jurul tău și, după 
cum putem observa, ajută revitalizarea economiei românești. 

Banca Mondială se aşteaptă ca Banca Naţională a României să continue politicile de relaxare cantitativă, sprijinind 
suplimentar redresarea. Răspunsul politic al Guvernului Cîțu, alături de sprijinul UE, precum şidesfăşurarea cu succes a 
campaniei de vaccinare vor fi critice pentru asigurarea redresării. Guvernul PNL-USRPLUS-UDMR va asigura tot sprijinul și 
infrastructura necesară pentru a duce la bun sfârșit obiectivele asumate în fața cetățenilor români și a partenerilor din UE.  
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Datoria publică rămâne una din cele mai scăzute din UE, se arată în raport. Reducerea deficitului fiscal, alături de 
reforme structurale pentru reducerea cheltuielilor ineficiente şicreşterea colectării veniturilor sunt extrem de importante pentru 
consolidarea finanţelor publice şi evitarea unei creşteri semnificative a datoriei publice pe termen mediu. Politica fiscală 
responsabilă este ceea ce a caracterizat acțiunile Guvernului până acum.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
De aproape doi ani de zile, de când guvernul PSD a fost demis, România a dovedit că poate fi o țară stabilă, cu o politică 

fiscală predictibilă și atractivă pentru investitorii străini. Însă, anul 2020 a reprezentat un moment de cumpănă, nu doar pentru 
țara noastră, ci pentru toate națiunile. Am, totuși, convingerea că leadershipul de care a dat dovadă actualul prim-ministru 
Florin Cîțu, și înainte de domnia sa, președintele Ludovic Orban, va continua să producă efecte pozitive, mai ales în domeniul 
economic, iar trendul ascendent să fie continuat în mod sustenabil.  

Am dovedit că se poate, depășind până acum toate estimările pesimiste față de traiectul țării noastre. Nu ne vom opri, 
însă, aici. România are nevoie de o revenire cât mai rapidă a economiei, cel puțin la fel ca la nivelul perioadei de început a 
anului 2020. PNL are deja antrenamentul curățării dezordinii lăsate de PSD, și, astfel, sunt absolut convins că actuala 
guvernare va continua să gestioneze la fel de eficient problemele curente generate de pandemia virsului Sars-Cov-2, cu care se 
confruntă și România de mai bine de un an. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Bogdan Huțucă 

*** 
 

Guvernarea PNL face România bine: economia a răspuns pozitiv la măsurile adoptate în ultimul an! 
 
PNL a promis că va redres aeconomia națională și s-a ținut de cuvânt. Guvernul condus de Florin Cîțu a preluat modelul 

administrațiilor publice liberale de succes – ca cele de la Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad – mai mulți bani pentru investiții, mai 
multe fonduri europene atrase și o colectare a taxelor mai bună, în interesul românilor. 

Deși am avut un an cu restricțiiși cu foarte multe probleme cauzate de Pandemia Sars-Cov2, veniturile la buget în lunile 
ianuarie-februarie 2021 au crescut cu 4,1% față de primele două luni ale anului trecut. 

Veniturile bugetului general consolidat au fost în valoare de 53,36 miliarde de lei în primele două luni ale anului 2021, 
cu 4,1% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut.  

În același timp, sumeler ambursate de Uniunea Europeană au ajuns la 2,7 miliarde de lei în primele două luni ale anului 
2021. Este vorba despre o creștere cu 10,5% comparativ cu anul trecut. 

Investițiile în primele două luni ale anului 2021 au înregistrat o creștere cu 27,5% față de anul precedent. Suma pentru 
investiții a ajuns la valoarea de 4,08 miliarde lei. 

Să nu uităm că și Banca Mondială a îmbunătățit estimările privind evoluția economiei României în 2021. Conform 
estimărilor specialiștilor externi, economia românească ar urma să înregistreze în acest an o creștere de 4,3%, iar în 2022 - de 
4,1%.  

Vă dați seama cum ar fi arătat economia României dacă la guvernare rămânea PSD cu Dăncilă sau Ciolacu?! În 
condițiile în care PSD a guvernat într-o perioadă stabilă din punct de vedere economic, social și sanitar, nu a fost în stare să 
investească în spitale și DSP-uri, iar acest lucru s-a simțit în pandemie. Valul trei va trebui stopat. 

Îmi exprim optimismul că România va ieși curând din această situație și economia va crește în așa fel încât fiecărui 
român să îi crească considerabil nivelul de trai. Consider că ritmul va depinde de succesul campaniei de vaccinare și de modul 
în care ne vom implica fiecare dintre noi în acest proces: Guvern, Parlament, Primării și societate civilă, deopotrivă. 

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
Șansa noastră de a reveni la normal se numește doar Responsabilitate! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Cred că este deja o axiomă faptul că această pandemie ne-a obosit pe toți, deși ar fi nedrept față de ″ostașii″ noștri din 

spitalele românești, care dau lupte zilnic cu coronavirusul și cu moartea, de a compara frustrarea și oboseala noastră cu a lor. 
Cu toate acestea, nerăbdarea de a reveni la normal este un aspect generalizat, nu doar la nivelul țării noastre, ci al lumii întregi. 
Deși statele au arătat o tendință autarhică în acestă luptă cu inamicul invizibil, pandemia este o problemă, în esența sa, 
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transnațională. Dar ca acest deziderat să fie într-adevăr realizabil, într-un orizont de timp cât mai scurt, trebuie să înțelegem cât 
mai repede cu toții faptul că singura noastră șansă în lupta cu acest virus este doar vaccinarea și respectarea măsurilor luate de 
decidenți, chiar dacă multe dintre ele nu ne surâd. 

Dacă vom accepta soluțiile oferite de știință și vom fi cetățeni responsabili, de la 1 iunie a.c., conform anunțului 
premierului Florin Cîțu, lucrurile ar putea reveni, dacă nu în totalitate, măcar în bună măsură la normalitatea pe care o 
cunoșteam și care ne lipsește tuturor. În acest sens, urmează constituirea unui comitet interministerial, aflat sub coordonarea 
directă a prim-ministrului, care să asigure, de la 1 iunie, revenirea la normalitate a României. Fiind un efort conjugat, acest 
comitet interministerial va include toate ministerele, precum și invitați din partea sindicatelor și patronatelor. Calea cea mai 
bună pentru asigurarea unor măsuri concrete și eficiente este dialogul cu toți actorii implicați în efortul de restabilire a 
normalului. Modul de lucru al acestor discuții se va face pe baze, să le numim eufemistic, descentralizate, însemnând că 
fiecare minister, în sfera sa de competență, va trebui să stabilească linii de dialog cu reprezentanții sectoarelor în a cărui 
competență aceștia intră, oferind astfel garantarea implementării unor măsuri cât mai benefice pentru toată lumea afectată de 
respectivele decizii. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Dacă vom trage vreo învățătură din acest eveniment istoric nefericit, și sunt convins că vor fi câteva, cea mai importantă 

cred că va fi conștientizarea solidarității de care este nevoie în astfel de contexte! Zilele trecute am celebrat 72 de ani de 
existență a NATO. Dictonul Articolului 5, care stipulează că un atac împotriva unuia va fi considerat un atac împotriva tuturor, 
este mai relevant ca niciodată. Într-o luptă cu un inamic invizibil nu există „eu”, există „noi”, însă efortul colectiv nu poate fi 
eficient decât atunci când fiecare se comportă rațional și responsabil și nu în mod total egocentrist, așa cum procedează, în 
prezent, unii politicieni! 

Ca liberal, sunt convins de importanța persoanei în dezvoltarea și buna-funcționare a societății ca întreg. Dar fac apel, 
încă o dată, la responsabilitate! Să ne folosim de libertatea condiției noastre de cetățeni români și de democrația românească - 
ambele câștigate cu mari sacrificii în 1989 -, într-un mod RAȚIONAL, urmând sfatul medicilor, adică al specialiștilor, și să ne 
vaccinăm și protejăm, protejându-i astfel și pe cei din jurul nostru și din familiile noastre! Doar așa putem spera ca, de la 1 
iunie a.c., să ne reluăm cursul normal al vieții, pas cu pas. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Duplicitatea PSD, privindvaccinarea, induce o stare de instabilitatesocială. 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
De la izbucnirea pandemiei, cu tot efortul făcut de către Guvernul PNL la momentul respectiv, ne-am confruntat cu o 

poziție duplicitară a celor de la PSD. Aceștia au indus, în rândul românilor, o stare de nesiguranță, de frică, având un 
comportament total iresponsabil în fața acestei crize sanitare, în care cu toții ar trebui să fim de aceeași parte.  

Din declarațiile iresponsabile ale unorlideri ai PSD, criza sanitară se pare cădevinemaidegrabă un subiect de interes 
electoral. Aproape zilnic, vedem declarații contradictorii ale celor de la PSD, de la poziții conspiraționiste până la măsuri 
extreme, privind măsurile COVID-19. Mă întreb în ce mod este astăzi PSD, din opoziție, alături de români și de ce ține morțiș 
să compromită campania de vaccinare. De ce se tem liderii PSD să spună dacă se vor vaccina sau nu? De ce liderii PSD nu îi 
încurajează pe români să urmeze acest proces, care să ne aducă mai repede la normalitate? De ce se ascunde PSD în spatele 
celor de la AUR, aruncându-i în stradă, pentru a provoca proteste și pentru a induce o stare de instabilitate social și politică? 
Îmi aduc aminte că, în Campania electorală, PSD avea sloganul ”Siguranța zilei de mâine”. Ce siguranță oferă astăzi PSD, în 
afară de duplicitate, cinism și poziții contradictorii? 

Doamnelorșidomnilordeputați, 
De la începutul pandemiei, PNL a optat pentru o politică prudentă, rațională și realistă, pentru că românii aveau nevoie 

de sprijin. Ar fi onorabil, transparent și corect ca liderii PSD să ne spună, de la Ciolacu la Stroe, de la Simonis la Stănescu și 
Firea, care este poziția lor privind campania de vaccinare. De ce se ascund și de ce le este frică? Astăzi, România are nevoie de 
oameni politici care să fie de partea românilor pentru că doar împreună, uniți, încurajându-ne reciproc, putem trece peste 
această criză sanitară. 

Deputat 
Marian Crușoveanu 
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Vaccinarea contra Covid-19 este singura soluție pentru revenirea la normalitate 
În cel mai scurt timp! 

Stimatecolege, 
Stimaţicolegi, 
Cu toții am văzut părerile exprimate în spațiul public cu privire la vaccinarea împotriva Covid-19. Fiecare are dreptul la 

liberă exprimare, la propria lui opinie, însă, din punctul meu de vedere, soluția pentru a reveni la normalitate cât mai curând e 
reprezentată de imunizarea prinvaccin!  

Sunt aruncate în spațiul public o sumedenie de teorii ale conspirației legate de vaccin pe care le ascult, însă prefer să nu 
le acord o mare importanță pentrucă ne pierdem timpul. Dacă vrem să revenim la normalitate, la viața noastră de dinainte de 
pandemie, soluția pe care toți specialiștii ne-o indică e reprezentată de vaccinare.  

România, prin efortul depus de Guvernul condus de PNL, a depășit pragul de 2 milioane persoane vaccinate (celpuțin o 
doză) și de 1 milion de români imunizați (2 doze). Ritmul vaccinării crește de la o zi la alta. A fost depășită media zilnică, 
ajungând la 64.000 vaccinuri/zi, iar dorința exprimată de Guvern este aceea de a crește la 100.000/zi. 

Avem nevoie de această intensificare a vaccinării pentru că peste tot unde există deja un număr mare de persoane 
vaccinate (Israel, Marea Britanie, Statele Unite) s-a văzut că beneficiile vaccinării sunt incontestabile pentru toți cetățenii, 
indiferent de opiniile lor „pro” sau „contra” măsurilor impuse de autorități. 

Cu toții ne dorim să revenim la normalitatea de dinaintea pandemiei – fără măști, la restaurante cu prietenii, la concerte 
și spectacole, pe stadioane sau în pelerinaje, cu copii în clase – iar vaccinarea este cea mai rapidă și, de fapt, singura cale de a 
scăpa de această pandemie care ne-a dat viețile peste cap. 

Îmidoresc ca toată lumea să conștientizeze că este doar spre binele nostrum să reușim să ajungem cât mai repede la 
normalitate. Însă, dacă jumătate dintre oameni refuză vaccinarea, atunci vom trăi tot timpul cu o panică în suflet că lucrurile se 
pot înrăutăți.  

Vreau ca viața mea, a familiei mele, dar și a întregii comunitățisă se întoarcă la normalitatea de dinainte, însă nu cred că 
această normalitate va mai fi vreodată la fel ca cea pe care am trăit-o înainte de Covid-19. 

Recomandările medicilor, ale specialiștilor au fost făcute cu un scop. E bine să respectăm ca și până acum aceste 
recomandări pentru a limita transmiterea și pentru a grăbi procesul de revenire la normalitate.  

Da, m-am vaccinat, pentru că vreau ca eu și familia mea să fim în siguranță în fața acestui virus. 
Trebuie spus că vaccinarea nu este un scop în sine, nu e o competiție chiar dacă se desfășoară alert, ci este menită să ne 

ferească de boală sau de formele severe. Totodată, vaccinarea împotriva COVID-19 nu este obligatorie, ci voluntară, fiind cea 
mai trainică soluție de ieșire din pandemie.   

Vă doresc multă sănătate! 
Vă mulţumesc!        Deputat 

George Cătălin Stângă 
*** 

 

Construcția infrastructurii trebuie să fie susținută de firmele din România 
 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
În anul 2020, Guvernul PNL a declanșat un proces investițional fără precedent în istoria ultimelor trei decenii, 

materializat în demararea lucrărilor de construire la principalele autostrăzi, la construcția celor mai importante centuri 
ocolitoare, la modernizarea liniilor de cale ferată și la reabilitarea drumurilor de interes local. Cele peste 62 de miliarde de lei 
programate în acest an pentru investiții publice, ar trebui să conducă la o efervescență puternică a producătorilor locali de 
materiale și materii prime, utilizate de constructori în realizarea lucrărilor de infrastructură. Astfel, banii alocați investițiilor ar 
circula preponderent în interiorul țării, ar genera pe orizontală mai multe locuri de muncă bine plătite și venituri mai mari la 
bugetele locale și la bugetul de stat.  

Din păcate, tranziția țării noastre la economia de piață și nepăsarea guvernelor anterioare în a susține capitalurile 
românești, ne-a condus la situația în care, astăzi, sectoarele producătoare de materiale esențiale pentru construcția de 
infrastructură aproape că au dispărut, iar elementele esențiale sunt tot mai puțin furnizate de economia românească. Fierul 
beton și structurile metalice provin preponderent pe calea importurilor. Șisturi bituminoase producem puține, vopsele și chiar 
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banalul pietriș sunt aduse din străinătate, pentru că vechile fabrici fie nu mai produc la standarde de calitate specifice zilelor 
noastre, fie pentru că acestea au dispărut de tot, fiind tăiate la fier vechi.  

 Stimați colegi, 
 Mulți ani de zile s-a răspândit în spațiul public o idee greșită, potrivit căreia românii nu sunt în stare să producă 

produse de calitate sau că nu am putea avea constructori români capabili să construiască autostrăzi sau căi ferate de calitate. 
Din fericire, realitatea ultimilor ani a demonstrat exact contrariul și anume că, acolo unde construiesc unii antreprenori români, 
lucrările sunt realizate la cele mai înalte standarde și sunt finalizate la timp, iar acolo unde sunt utilizate materii prime fabricate 
în România, lucrările sunt de calitate și durabile. Mai mult decât atât, puțina producție pe care o are țara noastră, este foarte 
căutată la export, grație calității mari și prețurilor scăzute. Așadar, dacă pentru alții europeni produsele românești sunt extrem 
de bune, de ce nu ar fi bune și pentru noi, românii. 

 Stimați colegi, 
 Ca membru al Uniunii Europene, România nu poate privilegia sau discrimina operatorii economici care acționează în 

țara noastră și nici nu poate impune vreunui constructor de infrastructură de unde să cumpere materiile prime.  
Ceea ce poate face, însă, România este să susțină tot mai puternic operatorii economici de bună-credință din țară, care 

au demonstrat calitate în producția sau lucrările lor și care au dorința de a se dezvolta. Avem suficiente exemple de succes 
printre întreprinzătorii români, motiv pentru care este important să îi sprijinim și chiar să susținem și apariția altora. Așadar, 
revitalizarea producției naționale de materii prime și materiale utilizate în lucrările de infrastructură ține de un climat fiscal 
stabil și stimulativ, de predictibilitatea mediului legislativ, de susținerea forței de muncă și de eliminarea oricăror forme de 
rezistență birocratică care ar putea să împiedice capitalurile românești să se dezvolte. Am convingerea că fierul produs în 
România este la fel de bun și mult mai ieftin decât în alte state europene, că cimentul românesc este apreciat de zeci de ani de 
toți constructorii, că produsele chimice fabricate în țara noastră sunt de cea mai bună calitate sau că resurse minerale de 
suprafață – piatră, pietriș sau nisip – sunt mai ieftine și cel puțin la fel de bune ca cele aduse din import. Așadar, resursele 
financiare importante utilizate în construcția de infrastructură ar trebui să ne ajute să dezvoltăm și ramuri importante ale 
economiei productive, iar România să devină dintr-o țară care trăiește numai prin importuri, într-o țară puternică, exportatoare. 

Vămulțumesc, 
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

România - un partener de încredere în plan extern 
Dragi colegi,  
Contextul în care se regăsește România este determinat, la momentul actual, de trei factori: pandemia de COVID-19, 

deficitul economic și procesul de reformare a aparatului administrativ, ce implică eforturi și cooperare strânsă în vederea 
atingerii obiectivului final. Cu toate că focusarea noastră este îndreptată către aceste aspecte, ce țin de contextul intern, 
acțiunile României pe plan extern și creșterea vizibilității statului în arealul european și trans-atlantic nu trebuie ignorate sau 
trecute cu vederea.  

În cadrul reuniunii miniștrilor de externe din statele membre ale NATO, care s-a desfășurat la Bruxelles, în perioada 23-
24 martie 2021, România și-a exprimat interesul de a contribui la consolidarea și întărirea poziției NATO în raport cu zonele 
aflate în conflict și cu provocările ce amenință securitatea din spațiul trans-atlantic. Au fost abordate teme privind stabilitatea 
în Vecinătatea Sudică a spațiului euroatlantic, evoluțiile legate de Afganistan și procesul de reflecție strategică „NATO2030”. 
Ministrul român de Externe a evidențiat importanța angajamentului sporit al NATO în sprijinul partenerilor săi din Orientul 
Mijlociu și Nordul Africii, prioritizarea combaterii terorismului, reafirmând angajamentul țării noastre de a participa în 
continuare la eforturile de stabilizare a Afganistanului. Prilejul prezenței noului secretar de stat american, Anthony Blinken, a 
făcut posibilă transmiterea de către domnului Bogdan Aurescu a unui mesaj din partea României și a celorlalți aliați: susținem 
angajamentul ferm pentru o relație transatlantică solidă, bazată pe unitatea și coeziunea aliată.  

Tot în cursul lunii martie, țara noastră, în calitate de membră a OSCE și a UE, și-a arătat susținerea pentru o nouă 
inițiativă menită să ofere asistență în contextul tensionat al crizei din Belarus. Astfel, înființarea Platformei Internaționale de 
Responsabilitate pentru Belarus – International AccountabilityPlatform for Belarus (IAPB) – ar reprezenta un mecanism 
destinat documentării și anchetării încălcărilor grave ale drepturilor omului produse în Republica Belarus. Poziția României ca 
membru activ ONU a fost vizibilă și prin garantarea suportului pentru demararea unei investigații sub auspiciile Înaltului 
Comisar ONU pentru Drepturile Omului.  
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În pofida situației interne tensionate cu care ne confruntăm nu doar în ultimele luni, dar și în ultimul an, care primește 
atenție sporită din parte coaliției de guvernare, fundamentul strategiei noastre rămâne vizibil: o Românie reformată pe plan 
intern este o Românie puternică pe plan extern. Cetățenii trebuie să aibă încredere că progresul constant, zilnic și integrat este 
formula succesului și metoda de a depăși cu bine criza pe care o traversăm!  

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Nu putem vorbi despre atractivitatea muncii, când salariul nu acoperă coșul minim de nevoi 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Ultimele măsurători statistice ale Comisiei Europene ne aratăcă în România se află cel mai mare procent de persoane 

care, deși au un loc de muncă, deși muncesc poate și mai mult de 8 ore pe zi, nu reușesc ca din salariul obținut să-și acopere 
nevoile zilnice. Această situație descrie sărăcia absolută, care este incompatibilă cu statutul de angajat, dar și cu cel de cetățean 
european. Cum oare ai putea să spui că muncești 40-48 de ore pe săptămână și, cu toate acestea, să fii sărac? Cum poți să 
stimulezi încadrarea tinerilor în muncă, atunci când aceștia știu că nu-i nicio pricopseală să te trezești dimineața la ora 5, să 
muncești cât este soarele pe cer, și să te întorci seara târziu, iar, cu toate acestea, să nu îți ajungă banii de la un salariu la altul? 
Cum am puteasădesprindem mii de oameni de dependența de ajutoarelesociale, când este mult mai profitabil să staiacasă, să 
primești anumite venituri garantate de la stat, decât să ai un loc de muncă? Cei care, pe nedrept, îl numesc pe unii români 
leneși, cred că ar trebuisă se gândească mai bine de cemunca nu este deloc atractivă în România. 

Stimațicolegi, 
Multă vreme economiaRomâniei a fost atractivă pentru investitorii străini și români prin costul redus al forței de muncă. 

Salariile mici ale românilor au contribuit și contribuie la profitabilitatea uriașă a celor mai multe companii din țaran oastră. Nu 
zicenimenică nu e o bucurieatuncicândcompaniile sunt profitabile, însăeleobținacesteavantajeaproapeabsolutprinforța de 
muncă slab plătită și mai puțin prin dotarea cu factori de capital și tehnologii avansate. Și, de parcă nu ar fi fost îndeajuns, spre 
deosebire de alte categorii de venituri, munca are în România povara fiscală cea mai mare. Aproape jumătate din venitul brut 
al angajatului este reținut la sursă prin impozit și contribuții. Măcar dacă din această povară fiscală uriașă, românul ar avea o 
pensie mare sau acces la servicii de sănătate moderne, însă știm cu toții că nu-i așa. Așadar, dacă fiscalitatea seamănă în mare 
parte cu cea europeană, salariile brute ale angajaților români sunt extrem de departe de ceeace se întâmplă în spațiulcomunitar.  

Stimațicolegi, 
Cauzele care au condus și mențin slaba salarizare a angajaților din România sunt multiple. În primul rând, 

întreprinderile din țara noastră sunt puternic intensive înforță de muncă slab calificată și mai puțin orientate către înzestrarea cu 
factori de capital de ultimă generație. De asemenea, cred o altăcauză o reprezintă lipsa unei corelări între productivitatea reală 
a muncii, măsurată de către organismul de statistică al Uniunii Europene, șicostulorar cu forța de muncă. În România această 
relație este cea mai mică din UE. Nu încele din urmă, stabilirea discreționară a salariului minim brut pe economieînultimii ani, 
a condus la un fenomen nedorit, al salariilor din zona gri. Așadar, vreau să cred că atât Parlamentul, cât și Guvernul, vor 
analiza în detaliu această situație și vor găsi cele mai bune soluții pentru ca salariul să fie principalul element de stimulare a 
muncii. Dacă nu, atunci  să nu ne facem iluzii că șomajul se va reduce, că ajutoarele sociale nu vor reprezenta o piedică în 
calea ocupării și că tinerii români vor dori în continuare să plece pestehotare, în speranța unei vieți mai bune. 

Vămulțumesc, 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 

Declaratie politica 
Stimaticolegi,  
Declaratia politică de astăzi se intitulează Avertizorii în România, avertizorii de integritate. S-a făcut multă vâlvă zilele 

trecute pe faptul că România trebuie să transpună în legislația proprie Directiva 1937/2019, Directiva Europeana care vizează 
regimul avertizorilor de integritate.  
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Ce sunt aceia, pentru cei care nu stiu: sunt cetățeni care semnalează o încălcare a legii. Este un regim protejat în toate 
statele avansate. Cândva în 2004, România era, dacă nu mă înșel, a doua țară după Marea Britanie care proteja avertizori de 
integritate, dar din instituțiile publice, pe vremea guvernului PSD – Nastase.  

Doarcă a fost o lege incompletă și, din nou și din nou, de la deciziile Curților Internaționale până la Strategia Națională 
Anticorupție, vedem ca  aceste protectii nu sunt suficiente pentru acești avertizori de integritate. 

 Mai mult, Directiva Europeană extinde protecția și către avertizorii de integritate din mediul privat si vă dau un 
exemplul celebru: probabil cel mai cunoscut avertizor de integritate din lume este de origine din Romania, Bradley Birkinfeld, 
un evreu de origine română, care a dezvăluit o schemă de fraudare a unei mari bănci de investiții, de peste 5 miliarde de euro. 
Pe baza legislației din America, acest om a fost “premiat” de fiscul American, celebrul IRS, cu peste 100 milioane de dolari.  

Am lucrat, în ultimele luni, cu Bradley Birkinfeld la aceasta idee de a transpune Directiva Europeană în Legislația 
Românească și înțeleg că Ministerul de Justiție are deja un proiect în dezbatere publică.  

Pentru că nu o să scăpăm de acest subiect, el va veni în Parlament, vreau să spun de pe acum că această legislație trebuie 
neapărat să includă două aspecte: primul, cei care raportează ilegalități să fie anonimi, să le asigurăm protecția prin a fi 
anonimi, altfel nu isi vor asuma riscul de a-si compromite cariera, reputația, viața, familias.a.m.d.; si doi, componenta de 
recompensă. Și America până în 2006 avea legislatie pe avertizare de integritate, însă nu raporta aproape nimeni. America 
astăzi recuperează peste 6 miliarde de dolari datorită avertizorilor de integritate.  

Așadar, stimați colegi, sunt foarte curios cine dintre dumneavoastră va susține această inițiativă, cine din societatea 
civilă va susține, cine din mediul privat va susține.  

Vămultumesc!        Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
 

Solidaritatea ne va ajuta să câștigăm lupta pentru sănătate 
Stimați colegi, 
Ziua mondială a sănătăţii este celebrată, în fiecare an, la 7 aprilie. Scopul marcării acestei zile este evidenţierea temelor 

de sănătate specifice domeniilor prioritare ce provoacă îngrijorări pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În anul 1946, OMS 
lansa următoarea definiție pentru sănătătate: „Este  o stare pe deplin favorabilă atât fizic, mental cât și social, și nu doar 
absența bolilor sau a infirmităților”. Mai târziu, definiția avea să fie modificată prin adăugarea următoarelor cuvinte: 
„capacitatea de a duce o viață productivă social și economic”. 

Ne aflăm astăzi în fața unei crize sanitare de neimaginat în urmă cu câțiva ani. Virusul SARS-CoV-2 s-a transmis în 
țările din întreaga lume, făcând din noi toți potențiale victime ale noului coronavirusului. Indiferent de vârstă, rasă sau statut 
social, toți cetățenii trăiesc sub amenințarea bolii, chiar dacă nu toți suferă în același mod. 

După declanșarea crizei sanitare, am devenit cu toții conștienți de fragilitatea sistemului de sănătate. Medicii și-au 
petrecut ultimul an în combinezoane, sub presiunea numeroaselor cazuri apărute în fiecare zi și a dinamicii evoluțiilor sociale. 
Suntem cu toții recunoscători pentru eforturile făcute de medicii din România și din întreaga lume. Trebuie să ne asigurăm că, 
atunci când pandemia o să devină doar o amintire neplăcută, vom avea înțelepciunea să investim toate resursele disponibile în 
susținerea sistemului de sănătate. 

Ultimul an ne-a făcut conștienți de nevoia de solidaritate internațională în fața pericolului. Apartenența la structurile 
europene ne-a permis acces la unelte pentru a lupta cu pandemia. Conform tuturor analizelor și clasamentelor, ne situăm în 
topul țărilor la numărul de vaccinuri administrate. Această realizare nu era posibilă fără parteneriatele internaționale apărate, 
promovate și garantate de președintele Iohannis, indiferent de greutățile cu care s-a confruntat în primul mandat. Orientarea 
pro-occidentală a României ne-a adus, pe lângă protejarea valorilor democratice, șansa să sperăm că putem salva viețile 
românilor afectați de COVID-19. 

Indiferent de cât de bine se desfășoară campania de vaccinare în România, statul român nu trebuie să uite de românii de 
pretutindeni. Trebuie să intensificăm dialogul cu românii din întreaga lume pentru a îi direcționa către centrele de vaccinare 
din țările în care trăiesc, studiază sau muncesc.  

Trebuie să fim solidari cu Republica Moldova și să continuăm eforturile de susținere a românilor de peste Prut. Nu 
putem să fim indiferenți la situația dramatică prin care trec basarabenii. Sprijinul promis de președintele Iohannis este esențial 
pentru Republica Moldova. Astfel, le vom arăta cetățenilor Republicii Moldova că singura șansă de dezvoltare pentru întreaga 
regiune este parcurgerea drumului european. Fiind uniți și fermi în fața pericolelor, vom arăta forurilor internaționale că 
românii de pe ambele maluri ale Prutului pot contribui la realizarea visului european.  
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Criza sanitară a născut la rândul ei alte crize. De asemenea, ne-a făcut să fim mai încrezători în resursele noastre de 
solidaritate. Cu încredere în știință, putem să ieșim mai întăriți din această luptă teribilă pentru sănătate. Avem medici curajoși, 
avem acces la vaccinuri, avem acces la informații. E timpul să fim solidari cu toți oamenii implicați în lupta cu pandemia. E 
timpul să privim spre viitor cu încredere. Indiferent de cât de dificil pare acum, cu ajutorul fiecăruia dintre noi, va fi bine! 

      Cu deosebită considerație, 
Deputat 

Florin-AlexandruAlexe 
*** 

 

 
 Întrebări 

 
 

 
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 
Situația drumurilor din județul Suceava 

Stimate domnule ministru, 
 Județul Suceava are una din cele mai mari rețele de drumuri naționale din țară, totalizând circa 600 de kilometri. După 

această iarnă care s-a prelungit și în primăvară, ca urmare a procesului îngheț-dezgheț, mai multe tronsoane ale drumurilor 
naționale din județ au fost afectate și au apărut gropi. 

Ținând cont că urmează sezonul de vară, când în județ vin foarte mulți turiști, ar trebui ca drumurile naționale din 
județul Suceava să fie reparate pentru a asigura siguranța traficului rutier. 

În aceste condiții, pentru că vremea permite efectuarea de lucrări vă întreb dacă: 
- în programul de reparații prevăzut pentru acest an sunt alocate fonduri pentru refacerea carosabilului afectat de pe raza 

județului Suceava? 
- există șanse ca podul care traversează râul Suceava la Milișăuți pe DN 29 să fie refăcut în acest an? 
- ce program de modernizări de drumuri naționale există pentru județul Suceava în anul 2021? 
Vă solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat  

Angelica Fădor 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Demararea procedurilor pentru realizarea Studiului de Fezabilitate aferent proiectului de infrastructură rutieră  
Lugoj-Drobeta Turnu Severin- Craiova -Calafat 

 

Stimate domnule ministru, 
Ațianunțat de curând un pachet de investiții in infrastructura rutieră si feroviară care vizează obiective concrete din 

Regiunea Oltenia, denumit generic - PachetulOltenia. 
După cum bine cunoașteți, această regiune a fost mult timp ocolită de proiecte majore de infrastructură care să ii asigure 

conectarea la rețeaua europeană de transport, iar prin asumarea publică a acestui pachetat dat un semnal important în 
direcțiadezvoltării infrastructurii în aceastăzonă. 

Un obiectiv mult așteptat de către locuitorii acestei regiuni, dar si de către investitori, îl reprezintă proiectul  major de 
investiții în infrastructura rutieră Lugoj - Drobeta Turnu Severin - Craiova –Calafat, un proiect vital pentru  relansarea 
economică a Regiunii Oltenia și care în urma adoptării Bugetului de Stat pe anul 2021 are alocată suma de 20 de mil de lei 
pentru realizareaStudiului de Fezabilitate. 

Având în vedere faptul că vorbim doar despre prima etapă in materializarea acestui proiect complex de infrastructură, vă 
rog domnule ministru să-mi prezentați strategia de implementare a proiectului pe toate etapele (SF, PT si executie), care să 
cuprindă si sursele de finanțare avute în vedere,  precum și calendarul de licitație pentru achizitia serviciilor de realizare a 
studiului de fezabilitate. 
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Un proiect de o asemenea anvergură are nevoie de o abordare integrată si profesionistă care să îi asigure implementarea 
cu success. Precizez că solicit răspunsul în scris. 

Vă mulțumesc.  
Cu stimă,         Deputat 

Ştefan-Bucur Stoica 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Punct de vedere pentru modificarea legislației pentru controlul mașinilor de mare tonaj 
 

Stimate domnule ministru, 
Îmbunătățirea stării drumurilor este una dintre preocupările administrației locale, spre care se îndreaptă eforturi 

financiare semnificative, cu sume alocate din fonduri europene, guvernamentale și locale. Pe lângă dificultățile legate de aceste 
investiții (care țin de birocrație), autoritățile locale se confruntă cu probleme pentru întreținerea corespunzătoare a drumurilor 
recent reabilitate. În foarte multe cazuri, drumurile se degradează repede din cauza utilizării necorespunzătoare de către firme 
de transport sau construcții care nu respectă prevederile legale.  

Autoritățile locale își doresc intensificarea controalelor mașinilor de mare tonaj care circula pe drumurile publice, prin 
constituirea unor echipe speciale. Prin această întrebare, vă solicit un punct de vedere cu privire la modificarea legislației, în 
așa fel încât echipele autorităților locale să poată opri mașinile de mare tonaj pentru a efectua controale, pentru respectarea 
condițiilor de circulație stabilite de lege. 

Solicit răspuns scris la adresa bîlceas@yahoo.com. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Sergiu Ovidiu Bîlcea 
*** 

 
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 
Suplimentarea personalului AFIR Timișoara 

Stimate domnule ministru, 
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) este o instituție esențială pentru proiectele derulate de 

administrația locală. Avem interesul ca această instituție să funcționeze eficient, să rezolve cât mai repede solicitările 
administrației locale, pentru a reduce astfel birocrația și pentru a permite implementarea cât mai rapidă a proiectelor locale.  

Din păcate, am primit în ultima perioadă numeroase sesizări din partea primarilor, cu privire la întârzierea cu care se 
realizează evaluarea proiectelor depuse. Din informațiile pe care am reușit să le adun până în acest moment, personalul AFIR 
din Timișoara (centru regional) este insuficient pentru a răspunde eficient solicitărilor.  

Prin intermediul acestei întrebări, vă întreb dacă aveți în vedere suplimentarea personalului, pentru a crește capacitatea 
de lucru a instituției și pentru a debloca proiectele depuse de administrațiile locale? 

Solicit răspuns scris la adresa bîlceas@yahoo.com.    
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Sergiu Ovidiu Bîlcea 

*** 
 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Exportul animalelor vii 
Stimate domnule ministru,  
În contextul crizei recente provocate de blocarea Canalului Suez, un punct de trecere important pentru exportul către 

țările din Orientul Mijlociu,  care face legătura dintre Marea Mediterană și Oceanul Indian, prin Marea Roșie, a fost readusă în 
discuție problema transportului animaleleor vii.  
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Conform declarațiilor făcute în spațiul public, ați afirmat că în ultimii trei ani, România a exportat în medie peste 1,6 
milioane capete ovine anual în țări terțe precum: Arabia Saudită, Regatul Hașemit al Iordaniei, Liban, Libia, Statul Kuwait, 
Israel. Cu toate acestea, situații neprevăzute precum blocarea Canalului Suez, care a avut loc datorită eșuării celul mai mare 
cargo din lume-Ever Green, pun în pericol animalele vii care sunt transportate. În situația de față, 11 vapoare încărcate cu cel 
puțin 130.000 de oi vii din România riscau a fi periclitate.  

Acest incident a readus în discuție posibilitatea înlocuirii metodei de transport a animalelor vii cu cea a exportului de 
carne tranșată.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Aveți în vedere abordarea acestei problematici în perioada următoare? 
2. Ținând cont de preferința statelor arabe pentru ovinele vii, datorită ritualului specific la sacrificare, luați în considerare 

o măsură intermediară, pentru a înlocui un procentaj din numărul animalelor vii cu exportul de carne tranșată?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Protestele fermierilor 
 Stimate domnule ministru,  
Organizații ale societății civile „Asociația Forța Fermierilor și Alianța pentru Agricultură și Cooperare” au solicitat 

intervenția Guvernului pentru a fi acordate cât mai rapid despăgubiri de secetă fermierilor. 
Protestele publice din Piața Victoriei semnalează situația disperată a fermelor care sunt în pragul falimentului, 30.000 de 

fermieri aflându-se în fața riscului de a rata complet anul agricol 2021, conform informațiilor apărute în spațiul public. Aceștia 
cer ca plata despăgubirilor să fie făcută la prima rectificare bugetară care va avea loc. Totodată, a fost adusă în discuție 
notifcarea Executivului European pentru a putea aduce o soluționare cât mai rapidă a crizei existente.  

Față de cele prezentate, vă să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Când ar putea avea loc o discuție la nivelul Uniunii Europene pe acest subiect?  
2. Considerați apelarea la alte mijloace pentru a rezolva situația curentă?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată  domnului Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
 

Creșterea susținerii cetățenilor pentru digitalizarea aparatului administrativ 
 

Stimate domnule ministru,  
Cu toate că, de curând, au fost înregistrate progrese notabile cu privire la utilizarea platformei „Ghișeul.ro”, o mare 

parte din români rămâne sceptică cu privire la digitalizarea aparatului administrativ.  
Administrația locală din România este printre cele mai slab digitalizate din Europa, având numai câteva excepții la livel 

național, conform informațiilor apărute recent în spațiul public: Cluj-Napoca, Oradea, Sectorul 3 al Capitalei și comuna 
Ciugud. Au fost întâmpinate multe obstacole chiar și din partea celor mai dedicate primării pentru susținerea acestui proces. 
Printre ele se numără situații precum: documentele emise online nu sunt recunoscute de alte instituții ale statului, bazele de 
date nu sunt interconectate, iar semnătura electronică este prea costisitoare pentru a fi folosită de toată lumea. O altă problemă 
presantă este educația cetățeanului, care din neîncredere sau din lipsa obișnuinței preferă să stea la coadă la ghișeu, îngreunând 
astfel procesul de adaptare la normele tehnologice europene.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Considerați necesară organizarea unei campanii de informare a cetățenilor sau acordarea de asistență de către 

personalul de la ghișee?  
2. Aveți în vedere alte măsuri pentru a reduce lipsa de încredere a oamenilor în această măsură de reformă?  

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

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Finanțare adițională pentru industria cinematografică 
Stimate domnule ministru,  
Realizările recente ale regizorului filmului documentar „Colectiv”, Alexander Nanau, au adus o distincție unică pentru 

industria filmului românesc și anume nominalizarea la premiile Oscar, la două categorii: cel mai bun lungmetraj internaţionalşi 
cel mai bun lungmetraj documentar.. Academia Americană de Film a fost criticată în anii precedenți pentru lipsa de diversitate, 
iar  presa internațională consideră nominalizarea României în ediția de anul acesta ca o reușită în acest sens.  

O altă realizare notabilă a fost câștigarea celei de-a 71-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Berlin de către 
cineastul român Radu Jude, după mai multe participări în ultimii ani.  

Având în vedere situația dificilă în care se află domeniul cultural datorită crizei provocate de pandemia de COVID-19, 
nominalizarea României la premiile Oscar și câștigarea Ursului de Aur reprezintă victorii importante pentru industria 
cinematografică.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Aveți în vedere acordarea unei subvenții mai mari pentru realizarea filmelor documentare?  
2. Ce măsuri de ajutor suplimentare vor fi acordate industriei cinematografice având în vedere extinderea perioadei de 

restricții pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,      Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

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

 
Posibilitatea construirii unui Parc Național în Munții Făgăraș 

Stimate domnule ministru,  
Posibilitatea de a construi un Parc Național în Munții Făgăraș, de avengura celui din Statele Unite (Yellowstone) ar 

putea aduce numeroase beneficii în dezvoltarea atât regională, cât și națională a României. Potențialul zonei este recunoscut la 
nivel european, iar dacă acest proiect s-ar materializa, Europa ar putea avea „Yellowstone-ul” ei în Munții Făgăraș, fiind zona 
cea mai sălbatică a continentului, cu creste abrupte, pășuni bogate și păduri seculare. 

În zona respectivă, Fundația „Conservation Carpathia” a cumpărat 25.000 de hectare,  are împădurit versanți întregi care 
fuseseră defrișați, a reparat stricăciunile făcute de utilajele forestiere și a readus în zonă  zimbrii dispăruți acum  200 de ani. 
Înprezent, se realizează primul recensământ științific al  urșilor din zonă. Sumele necesare pentru toatea ceste inițiative – peste 
100 de milioane de euro – provin din donații internaționale. Conform declarațiilor făcute, Fundația „Conservation Carpathia” 
este dispusă să doneze toate proprietățile pe care le deține în zonă în vederea realizării ParculuiNațional.   

Proiectul încă se află în faza de negocieri, oficiali din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor afirmând că decizia de 
susținere a construcției Parcului din subvențiia cordate de stat este una dificilă, datorită conflictului major dintre părți. Un  
impediment  îl constituie faptul că majoritatea proprietarilor din  Munții Făgăraș provin din domeniul privat.  

Acest proiect de infrastructură ar putea aduce beneficii economice României pe termen lung, reprezentând, totodată, o 
măsură de dezvoltarea ecoturismului.  

Față de celeprezentate, vă rog  să precizați în răspunsul dumneavoastră 
1. Aveți în vedere colaborarea cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a susține această inițiativă?  
2. Dacă da, veți lua în considerare atragerea investitorilor străini și implicarea mai multor organizații ale societății civile 

pentru realizarea proiectului?  
Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebităstimă,        Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Accesul în locații pe baza testării 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere dezvoltarea pieței care permite achiziționarea testelor pentru detectarea virusului SARS-CoV-2 la un 

preț redus, ați afirmat în spațiul public că luați în considerare testarea la intrare ca măsură pentru a permite accesul cetățenilor 
în locațiile care, în momentul actual, sunt supuse restricțiilor, precum restaurantele și sălile de spectacol.  

Această măsură ar putea duce la reluarea activității economice și ar oferi posibilitatea de funcționare constantă și în 
siguranță a industriei HoReCa, grav afectată de măsurile împotriva răspândirii COVID-19. Conform declarațiilor făcute, 
discuțiile care au loc cu Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne prioritizează campania de vaccinare înaintea 
adoptării altei măsuri de relansare economică.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Au fost discutate anumite scenarii care ar putea duce la operaționalizarea acestei măsuri?  
2. Achiziționarea testelor ar putea fi subvenționată de stat?  
3. Luați în considerare aplicarea acestei măsuri pentru orașele care nu se află în scenariul roșu concomitent cu 

desfășurarea campaniei de vaccinare?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

 Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării 
 

Combaterea efectelor nedorite ale școlii online 
Stimate domnule ministru,  
În  ultimele luni, când mai multe orașe au intrat în scenariul roșu, școala se desfășoară, preponderent, în mediul online. 

Din cauza orelor extinse petrecute la calculator, izolării socialeși a presiunii psihice provocate de pandemia de COVID-19, 
elevii și studenții au început să prezinte simptome ale sedentarismului, generate de lipsa de mișcare, dezvoltând forme de 
depresie, conform celor declarate de specialiști.  

Părinții se arată îngrijorați de starea copiilor și caută metode pentru a le asigura un cadru prielnic în care să își defășuare 
activitatea academică, dar, din păcate, posibilitățile acestora sunt reduse și depind de contextul social în care se găsesc elevii și 
studenții.  

Față de celeprezentate,vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Aveți în vedere implicarea activă a psihologilor desemnați fiecărei instituții de învățământ pentru a acorda suport 

moral constant elevilor?  
2. Considerați adecvată facilitarea activității fizice în aer liber în cadrul orelor de educație fizică sau chiar în pauze, prin 

care elevii să fie determinați de cadrele didactice să facă mișcare?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  

 
Posibilitatea de desființare a Autoritatății pentru Reformă Feroviară 

 

Stimate domnule ministru,  
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este o instituţienaţională, creată în subordinea Ministerului 

Transporturilor, conform dorinţei oficialilor europeni, care a eșuat în achiziționarea materialul rulant necesar, apelând la 
fondurile alocate în perioada 2014-2020. Materialul urmează să ajungă în România abia în 2023, când va avea loc liberalizarea 
totală a transportului feroviar de persoane şi când în piaţa din ţara noastră vor lucra şi operatorii străini.  Președintele Federaţiei 
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Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) a declarat că se opune realității ca ARF să aducă material rulant 
după anul 2023, material de care să beneficieze şi operatorii străini, solicitând astfel desființarea Autorității.  

Pe lângă această măsură, liderii sindicatelor mai pretind și schimbarea trenurilor vechi cu trenuri noi, achiziţionate prin 
fonduri europene, precum și achiziţionarea a 150 automotoare „Desiro” noi prin fonduri atât naţionale, cât şi europene şi 
includerea în Planul Naţional de Redresare şiRezilienţă (PNRR) a achiziţiei a 139 rame electrice noi pentru sistemul de 
transport feroviar, conform datelor publicate într-un comunicat oficial remis Redacției Ziarului „Bursa”.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Dacă aceste cerințe sunt considerate fezabile, aveți în plan o colaborare cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor pentru materializarea lor? 
2. Veți aduce în atenția Executivului European situația curentă?  

Solicit răspuns îm scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
 

Precizări referitoare la suma încasată în anul 2020 din rovinieta pentru drumurile publice 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este suma încasată în anul 2020 din rovinieta pentru drumurile publice, 

precum și în ce scop au fost utilizați acești bani? 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  

 
Precizări privind dosarele de venit minim garantat aflate în plată 

 

Stimată doamnă ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul dosarelor de venit minim garantat aflate în plată. 
Totodată, vă rog să-mi comunicați datele referitoare la numărul total al beneficiarilor acestui tip de venit din județul 

Hunedoara, precum și numărul celor care primesc venitul minim garantat, de mai mult de 4 ani, în județul Hunedoara. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

 
 Interpelări 

 
Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României  
De către:  domnul Mircea Fechet, deputat  
Obiectul interpelării: Transpunerea în legislația națională a prevederilor din DIRECTIVA (UE) 2019/1161 - Clean Vehicles 
Directive (Directiva privind vehiculele curate)  
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Directiva revizuită privind vehiculele curate promovează soluții de mobilitate curată în cazul licitațiilor de achiziții 

publice - Directiva (UE) 2019/1161 - definește „vehiculele curate” și stabilește obiective naționale pentru achizițiile publice. 
Aceasta se aplică diferitelor moduri de realizare a achizițiilor publice, inclusiv cumpărare, leasing, închiriere sau contracte de 
servicii relevante. 
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A fost adoptată de Parlamentul European și Consiliu în iunie 2019 și trebuie transpusă în legislația națională (acte cu 
putere de lege și acte administrative necesare) până la data de 2 august 2021. 

Această Directivă se aplică autoturismelor, autoutilitarelor, camioanelor și autobuzelor (cu excepția autocarelor), atunci 
când acestea sunt achiziționate prin: 

 Contracte de cumpărare, leasing sau închiriere în temeiul obligațiilor prevăzute de normele UE privind achizițiile 
publice (Dir. 2014/24/UE și 2014/25/UE) 

 Contracte de servicii publice pentru furnizarea de servicii de transport rutier de călători (Reg. 1370/2007) 
 Contracte de servicii pentru servicii de transport public rutier, servicii de transport rutier de pasageri cu destinație 

specială, transport de pasageri neprogramat, servicii de colectare a deșeurilor, transport și livrare de corespondență și 
colete (Anexa I la directivă). 

Obiectivele naționale sunt definite ca un procent minim de vehicule curate în achizițiile publice agregate dintr-un stat 
membru. Aceasta înseamnă că statele membre au o flexibilitate deplină în modul în care distribuie efortul între diferite 
autorități contractante și entități contractante.  

Un stat membru trebuie să îndeplinească cel puțin jumătate din obiectivul de achiziție pentru autobuze curate în fiecare 
perioadă prin achiziționarea de autobuze cu emisii zero. 

În cazul României, sunt prevăzute următoarele obiective (ținte) obligatorii: 
Obiective pentru vehicule ușoare curate 

Stat membru 
În perioada 2 august 2021 - 

31 decembrie 2025 
De la 1 ianuarie 2026 până 

la 31 decembrie 2030 

România 18,7% 18,7% 

Obiective pentru vehicule grele curate 

Stat 
membru 

Camioane (categoria 
vehiculelor N2 și N3) 

Autobuze (categoria vehiculului M3) - jumătate din 
obiectivul care trebuie îndeplinit prin procurarea autobuzelor 
cu emisii zero * 

În perioada  
2 aug 2021 - 31 dec 

2025 

De la 1 
ian 2026 până la 
31 dec 2030 

În 
perioada  

2 aug 
2021 - 31 dec 
2025 

De la 1 ian 2026 
până la 31 dec 2030 

Ro
mânia 

6% 7% 24% 33% 

 
Având in vedere toate cele menționate anterior si luând în considerare Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice 

verzi și Legea nr. 37/2018 (promovare transport ecologic), care sunt în vigoare, vă rog sa îmi răspundeți la următoarele 
întrebări: 

1) având în vedere termenul limita de 2 august 2021, care este stadiul implementării în legislația națională a prevederilor 
Directivei (UE) 2019/1161 și a legislaţiei secundare (acte administrative subsecvente)? 

2) când se estimează trimiterea în Parlamentul României a proiectului de lege privind transpunerea Directivei (UE) 
2019/1161? 

3) s-a luat în considerare actualizarea de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice a criteriilor/cerinţelor minime referitoare la achiziţiile publice de autovehicule pentru transport din Ghidul de 
achiziţii publice verzi...”, având în vedere faptul că Ghidul menționat a fost aprobat în 2018 pe baza recomandărilor CE din 
2012, iar aceste recomandări au fost actualizate de CE in 2019 ? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc. 

*** 
 

Adresată: domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
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Din partea: domnului Nelu Tătaru, deputat 
Obiectul interpelării: Reprezentantul României din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) la 
InnovativePartnership for ActionAgainst Cancer 

  
Stimate domnule ministru, 
În data de 3 februarie 2021, a fost adoptat Planul european de combatere a cancerului, ocazie cu care Comisia 

Europeană a reconfirmat sprijinul total pentru statele membre în legătură cu eforturile acestora de a reduce la minim suferința 
provocată de cancer. 

În acest context, ne dorim o implicare totală a tuturor structurilor cu responsabilități astfel încât, în cel mai scurt timp, să 
avem o imagine clară a ce s-a făcut în România până acum și ce este de făcut pentru ca pacienții să beneficieze de cele mai 
bune rezultate în ceea ce privește accesul la cunoștințe, prevenire, diagnostic și tratament în domeniul cancerului. 

Ca urmare, vă adresez rugămintea, să îmi răspundeți în scris, la următoarele întrebări: 
1. Cine a reprezentat România în perioada Ianuarie 2017 – prezent la InnovativePartnership for ActionAgainst Cancer? 
2. La câte întâlniri a participat reprezentantul României în această perioadă și care au fost temele abordate? 
3. Ce date a raportat reprezentatul României? 
4. Câte rapoarte de feedback a realizat reprezentantul României și în atenția cărei instituții/persoane au fost trimise? 
 Solicit răspuns în scris. 

*** 
 

Adresată: domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
De la: domnul Călin Ioan Bota, deputat  
Obiectul interpelării: Situația ecologizării perimetrelor miniere închise din județul Maramureș 

 
Stimate domnule ministru Claudiu Năsui, 
Dorim să supunem atenției dumneavoastră situația dezastruoasă în care se află perimetrele miniere închise din județul 

Maramureș, care s-au transformat în adevărate bombe ecologice pentru populație și mediu.  
Conform Legii minelor nr. 85/2003 art. 52 alin.2: „Activitatea minieră încetează prin decizia autoritătii competente, 

după analiza si acceptarea de către autoritatea competentă si ministerul de resort, după caz, a planului de încetare a activitătii si 
după punerea lui în aplicare. Decizia de conservare/închidere a minei sau a carierei apartinând companiilor si 
societătilornationale miniere va fi aprobată de Guvern, conservarea/închiderea urmând a fi finantatăsi din fonduri bugetare.” 

Astfel, valoarea totală pentru închiderea şi ecologizarea unui perimetru miner este aprobată prin Hotărâre de Guvern, în 
baza Planului de Încetare a Activităţii elaborat la iniţiativa operatorului minier, pe baza documentelor puse la dispoziţie de 
acesta.  

Având în vedere prevederile legale și situația perimetrelor miniere închise din Maramureș, care afectează grav mediul și 
sănătatea cetățenilor, vă rugăm să ne precizați : 

1. Ce sume au fost alocate procesului de închidere şi ecologizare minieră din judetulMaramures de la 
înfiinţareasocietăţiiConversmin S.A. şi până în prezent, comparativ cu necesităţile de finanţare? 

2. Ce sume au fost atribuite pentru fiecare din perimetrele miniere aferente judeţuluiMaramureş în fiecare an pentru 
perioada 2016-2021, si destinatia acestora? 

3. Cunoscând importanţa strategică a iazului Bozânta, ce sume sunt preconizate pentru finanţarea acestui obiectiv? 
4. Procesul retehnologizării staţiilor de epurare ape de mină este important în strategia Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatuluişi Turismului. Care este strategia Ministerului privind retehnologizarea acestor stații de epurare ( 
individualizat pe fiecare locatie in parte) ? 

Solicităm ca informațiile să fie făcute publice și să fie luate cât mai urgent măsurile necesare pentru a reduce poluarea 
mediului și pentru a nu afecta pe termen lung sănătatea maramureșenilor. 

Vă mulțumim, 
Solicităm răspuns scris! 

*** 
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Adresată: domnului Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene și Investițiilor 
De către: domnul PNL Alexandru Muraru, deputat 
Obiectul interpelării: Refuncționalizareșireabilitare Corp C 1 Liceuși Corp C2 Cantină la Școala Normală ”VasileLupu” Iași 

 
Stimate domnule ministru, 
ColegiulPedagogic ”VasileLupu” din Iași are 166 de ani de funcționare. La „ȘcoalaPreparandală”, primulnume al 

acesteiinstituții de învățământ pedagogic, performanțaeste la eaacasă: 
- Procentul de promovareeste de 100%; 
- Aobținutnumeroasepremii la olimpiadeși se implicăactivînfoartemulteproiecteinternaționale; 
- Este deținătoareatitlului de „ȘcoalăEuropeană” de 4 ori; 
- Inserțiaprofesionalăaabsolvenților pe piațamunciieste de 100%; 
- Are numeroaseparteneriatenaționaleșiinternaționale cu universități din țarăși din străinătate; 
- Are profesorifoarte bine pregătiți, autori de manualeșiresurseeducaționaleși care sunt implicațiînactul didactic. 
Văaducînvedere, DomnuleMinistru, căaici s-au format uniidintreceimaibuniprofesori din țaranoastră. 
Astăzi, „școala de profesori” îșicontinuămisiuneaprinformareaviitorilorînvățători, educatori precum 

şieducatoripuericulturipentrucreşe.  
Din acest an, Colegiul Pedagogic VasileLupuesteșcoala de aplicațiepentrumasteratul didactic al studenţilor de la 

Universitatea „Al I Cuza”. 
Aceastăprestigioasăunitate de învățământ are nevoie de investiții. 
Clădireaprincipală a Colegiului Pedagogic „VasileLupu” a fostconstruităîn 1891 cu destinaţiaspecialăpentruŞcoala de 

Învăţători, prima instituţie de acestfel din PrincipateleRomâne, Moldova şiŢaraRomânească, instituţieînfiinţatăîn 1855. 
Amplasatăîntr-un cadru natural special, cu o arhitecturăşi o suprafaţăimpresionantă, clădireaprincipală a şcoliieste monument 
istoric, clasat  IS – II – m – B – 04020, cuprinsîn  Lista MonumentelorIstorice la numărul 1213, MonitorulOficialpartea I, nr. 
670 Bis/01 octombrie2010( Vezianexa 1 care conține date despreunitate, respectiv: istoric, resurseumane, bazămaterială, etc ). 

Vă rog săavețiînvedere, DomnuleMinistru, căîntreagaclădire a școlii se aflăîntr-o stare avansată de degradare. În unele 
clase de la etaj apa se infiltrează din cauza acoperişului deteriorat în proporţie de 60%, iar bucăţi din faţadă se desprind deseori 
chiar în zonele în care se află accesul elevilor şi al personalului.  

Instalaţia electrică a clădirilor este realizată în 1967 şi reprezintă un real pericol de incendiu. Instalaţia termică este, de 
asemenea, construităîn 1967 şi trebuie reabilitată urgent, deoarece randamentul termic este foarte scăzut în anotimpul rece și 
avariile sunt frecvente.   

Vă rog să îmi transmiteți, domnule ministru, dacă există programe naționale sau europene pentru refuncționalizare și 
reabilitare Corp C 1 Liceu și Corp C2 Cantină la Școala Normală ”Vasile Lupu” Iași. 

Vă rog să țineți cont de faptul că autoritatea public locală are toată documentația pregătită, inclusive proiectul tehnic de 
execuție și asistența tehnică asigurată. 

Cu stimă,       *** 
 
Adresată: domnului Bogdan Gheorhiu, ministrul Culturii 
De către: domnul Alexandru Muraru, deputat 
Obiectul interpelării: Consolidare și  reabilitare Casa Ghica - Callimachi 

 
Stimate domnule ministru, 
Casa Ghica-Callimachi se află strada CuzaVodă (vechea uliţă a Goliei) din Iași, în imediata vecinătate a mănăstirii 

Golia. Imobilul de la str. CuzaVodă 41 este format din trei corpuri de clădire și beneficiază de o suprafață de teren construit și 
neconstruit de 2.261 mp. 

Imobilul figurează în Lista Monumentelor Istorice la poziţia 1006, având indicativul IS-II-m-B-03849. 
Primăria Municipiului Iași a achiziționat monumental istoric în anul 2018 de la o persoană privată pentru suma de 3,7 

milioane lei (fără TVA). 
În urma unei expertise tehnice, s-a constatat că monumentul se încadrează în clasa de risc seismic II corespunzătoare 

construcțiilor care sunt efectul cutremurului pot prezenta degradări structural majore. 
În Consiliul Local s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea și reabilitarea clădirii Casa Ghica – 

Callimachi. 
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PrimăriaMunicipiuluiIași a realizatproiectultehnic, iar valoarea investiției se ridică la 1.42 milioane lei. 
Având în vedere valoarea patrimonială și istorică a acestei clădiri, precum și resursele limitate ale autorității publice 

locale, vă rog, domnule ministru, să aveți în vedere alocarea de fonduri de la bugetul național pentru realizarea acestei 
investiții. 

Cu stimă, 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 

 Declarație 
 

Acțiunile și gesturile antisemite trebuie contracarate 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Asistăm la un fenomen de neconceput într-o societate democratică în care cetățenii, indiferent de etnie, cultură și religie, 

au dreptul de a se exprima liber și de a-și promova propriile valori, cultura și tradițiile.  
Amenințările agresive la adresa actriței Maia Morgenstern ne-au îngrijorat foarte mult, de aceea revin la acest subiect, 

pentru că acțiunile sau gesturile antisemite, de tip extremist sau atacurile motivate de ură la adresa unor persoane sau 
comunități s-au accentuat în mai multe țări europene și în Statele Unite. Consider că este foarte important să acordăm o atenție 
sporită acestor acțiuni periculoase, care trebuie contracarate.  

Pentru a fi mai explicită și pentru a ajunge la o concluzie obiectivă, vă rog să îmi permiteți să vă rețin atenția cu un 
exemplu relevant. După ce 4 polițiști l-au omorât în bătaie pe George Floyd la Minneapolis, în mai 2020, a doua zi s-a 
declanșat un val de proteste în marile orașe din Statele Unite ale Americii și în alte state din lumea întreagă. Mișcarea Black 
Lives Matter a generat proteste pașnice și cu accente uneori violente împotriva rasismului, a patriarhatulului, urii împotriva 
femeilor sau împotriva minorităților. Proteste de solidarizare cu mișcarea Black Lives Matter au avut loc în iunie, anul trecut, 
și la București, unde protestatarii au acuzat ura împotriva minorităților etnice sau sexuale, ura împotriva romilor, a evreilor și a 
maghiarilor.  

Stimați colegi, știm foarte bine că România nu este o țară în care antisemitismul, extremismul ori xenofobia reprezintă 
un fenomen. Au existat numeroase incidente care se înscriu în aceste categorii, însă toate acestea au fost cazuri izolate, dar 
foarte îngrijorătoare.  

România nu este o țară antisemită și voi demonstra acest lucru, privind înapoi în istorie, dar și la dovezile disponibile 
acum. La Muzeul Yad Vashem din Ierusalim există o listă lungă a cetățenilor români, care au primit înalta distincție cu titlul 
„Drept între popoare“. Iată exemple citate din această listă impresionantă: Moldovan Valeriu, proprietarul unui atelier de 
dulgheri din Bistrița, a salvat familia Fleischman în 1944(dosar 5999). Bandi Grosz Rozalia, din Dej, în mai 1944 a ascuns-o 
pe Schnable sub roata de rezervă a camionului său și a strecurat-o afară din ghetou (dosar 1549). În septembrie 1944, Eugen 
Szabo (fost Salzberger), un tânăr evreu, se afla într-un detașament de muncă forțată al armatei ungare, staționat lângă Oradea. 
Ștefan Farkas Rozalia a fost de acord sa-l ascundă pe Szabo în pivnița casei sale, împreună cu alți colegi din detașamentul de 
muncă (dosar 5103). Manoliu Florian - diplomat român în Elveția, a fost implicat în salvarea unor evrei maghiari în 1944 
(dosar 9160).  

Memorialul Holocaustului de la Ierusalim, Yad Vashem, a înscris-o post mortem, în 1993, pe Regina Mamă Elena în 
rândul  „Drepților între Popoare”, pentru  intervențiile sale energice și  încununate de succes pe lângă Ion Antonescu, având 
drept scop salvarea evreilor din România de deportare și persecuții.  

“În acțiunea de salvare a populației evreiești din România, s-a distins în mod deosebit de mișcător Regina Mamă Elena. 
Cu multă duioșie, dar și cu multă energie, ea a răspuns apelurilor mele ca să obțină aprobarea guvernului român pentru 
trimiterea de ajutoare deportaților din Transnistria, pentru repatrierea orfanilor din Transnistria, și, în sfârșit, pentru evitarea 
deportării restului populației evreiești în Polonia. Regina Mamă a reușit în demersurile sale, cu devotament și cu sprijinul 
Majestății Sale, Regele Mihai. În urma propunerii mele, Yad Vashem de la Ierusalim a decernat postum Reginei Mamă 
prestigiosul titlu de Dreaptă între Popoare. Ea a fost o adevărată mamă pentru populația evreiască din România, populație crunt 
obidită în perioada Holocaustului.” a declarat rabinul Șafran, cel care a și propus-o pentru acest prestigios titlu, într-un interviu 
la BBC în 1998. 

Stimați colegi, revenind la obiectul punctual al dezbaterii noastre, într-o perioadă de  criză, de instabilitate - mă refer la 
situația fără precedent provocată de pandemie - orice derapaj xenofob, antisemit, antimaghiar sau îndreptat împotriva oricărei 
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etnii sau minorități poate genera situații foarte grave. UDMR condamnă ferm orice formă de instigare la ură sau crime comise 
din motive de ură, pe bază de rasă, religie, gen sau sexualitate. Ura este un sentiment distructiv şi nimeni nu trebuie să suporte 
aşa ceva. 

 Suntem o țară a Uniunii Europene, în secolul 2021. Dorim întărirea legislaţiei noastre cu privire la protecția 
minorităților, combaterea antisemitismului, a xenofobiei, la  egalitatea rasială și completarea acestei legislații acolo unde există 
lacune. Pentru noi, discriminarea pe criterii etnice, combaterea antisemitismului și  a rasismului nu vor fi niciodată opţionale, 
ci adevărate imperative desprinse din apartenența noastră europeană.  

Este nevoie să îmbunătăţim procesul educațional şi cunoaşterea cu privire la motivele istorice, culturale ale acestor 
tendințe periculoase. Este momentul să încercăm o abordare frontală a prejudecăţilor inconştiente care există în rândul 
cetățenilor, la instituţii şi chiar în algoritmi, pentru ca acest subiect să rămână o prioritate pe agenda noastră şi pentru ca să 
lucrăm direct cu oamenii, cu societatea civilă şi cu instituţiile și, nu în ultimul rând, la nivel guvernamental. Stimaţi colegi, nu 
trebuie să ne oprim atunci când este vorba despre construirea unui sistem al egalităţii de drepturi în aceste privințe. Dorim să 
trăim într-o țară în care poţi fi cine eşti şi cine doreşti să fii.   

Condamnăm ferm toate aceste acte toxice și consider că ar fi binevenite mai multe dezbateri punctuale la nivelul 
societății, care să aibă ca obiect conștientizarea fenomenului de antisemitism, de ură etnică. Chiar dacă acest fenomen nu este 
unul general, iată că, din când în când, apar anumite tendințe, venite din anumite zone ale societății.  

Sunt ferm convinsă că avem nevoie de o strategie clară, care să contracareze aceste tendințe, care se propagă prin 
discursuri care incită la ură, prin diferite canale media și social media.  

Facem astăzi încă un pas și sper că semnalul dat de Parlamentul României să aibă ecou în întreaga societate. 
Vă mulțumesc,      

Deputat 
Biro Rozalia-Ibolya 

*** 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

  
Semnalarea unor aspecte care îngreunează circuitul civil al terenurilor agricole situate în extravilan 

 
Procedura de punere în vânzare a terenurilor situate în extravilan și derularea lor este, potrivit normelor legale în 

vigoare, deosebit de greoaie, iar vânzarea propriu-zisă a devenit o raritate. În continuare, vom prezenta trei aspecte: 
1. Conform art. 3 lit. c) din Ordinul 311/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii 

şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al ministrului Apărării 
Naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul Culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind  unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan  şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului, primăriile înştiinţează preemptorii, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din lege, prin transmiterea notificării privind 
înregistrarea ofertei de vânzare la domiciliul, reşedinţa sau la sediul acestora, după caz; notificarea se transmite prin poştă 
şi/sau prin poşta electronică, cu confirmare de primire.  

Legea definește șapte categorii de preemptori, din fiecare categorie făcând parte un număr mare de persoane. Având în 
vedere că articolul 3 lit. c) din Ordinul nr. 311/2020 face referire la preemptori în mod general, fără specificarea exactă a 
categoriei, procedura de încunoștințare durează excesiv de mult și este foarte costisitoare pentru primării. La acest aspect 
contribuie nu numai numărul mare de persoane care trebuie informate, ci și faptul că, deși apare ca alternativă înștiințarea prin 
poștă electronică, de regulă această metodă nu poate fi utilizată din cauză că majoritatea persoanelor în cauză nu dispun de 
adresă de poștă electronică.  

2. În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, 
preemptorii trebuie să facă dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul naţional stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 
ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor.  
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În acest sens, conform art. 6 alin. (7) lit. b) din Ordinul nr. 311/2020, preemptorii trebuie să prezinte o adeverinţă emisă 
de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei. De asemenea, 
printre documentele care trebuie depuse în vederea exercitării dreptului de preempțiune se solicită și o fotocopie a actului de 
identitate.  

În cazul în care actul de identitate a fost emis anterior anului 2015, acesta ar putea să servească drept dovadă a 
domiciliului persoanei respective, astfel devenind inutilă adeverința care ar demonstra același aspect. Nu în ultimul rând, prin 
eliminarea adeverinței din lista documentelor de depus acolo unde situația domiciliului reiese cu claritate din actul de 
identitate, s-ar ușura atât procedura exercitării dreptului de preempțiune cât și fluxul documentelor instrumentate de 
serviciile/direcțiile de evidență a persoanelor, câștigând astfel timp pentru ambele părți. 

3. Un alt aspect de semnalat îl reprezintă cazul prevăzut la art. 41 alin. (5) din Legea nr. 17/2014 atunci când înstrăinarea 
terenurilor agricole situate în extravilan prin vânzare se poate face către orice persoană fizică sau juridică, în condițiile 
prezentei legi, atunci când nicio persoană îndreptățită nu își exercită dreptul de preempţiune și niciun cumpărător potenţial nu 
îndeplineşte condiţiile legale. 

Deși aparent textul legal creează posibilitatea ca persoanele fizice și juridice să poată achiziționa terenul agricol situat în 
extravilan dacă oferta nu este acceptată de celelalte categorii care au întâietate, sintagma ”în condițiile prezentei legi” este 
interpretabilă, în sensul că nu este reglementat în mod expres modul în care aceasta s-ar putea realiza nici în Legea nr. 17/2014 
și nici în Ordinul nr. 311/2020. Literatura juridică și cazuri concrete care ne-au fost aduse la cunoștință relevă faptul că textul 
echivalează cu imposibilitatea proprietarului de a-și valorifica dreptul, concomitent cu îngrădirea la extrem a dreptului de a 
achiziționa terenuri agricole din extravilan. 

Date fiind situațiile expuse mai sus și interpretarea textelor normative în vigoare, vă rog să ne clarificați următoarele 
aspecte: 

1. Aveți în vedere modificarea actului normativ în sensul ca procedura de încunoștințare să nu dureze atât de mult și să 
nu fie atât de greoaie? Trebuie notificată fiecare persoană în parte care face parte din preemptorii de grad IV (tinerii fermieri), 
respectiv VI (persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat 
terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine), conform art. 2 lit. f) din Ordinul nr. 311/2020? Se poate realiza 
notificarea preemptorilor prin afișare la instituția respectivă? În caz contrar, ce fel de soluții propuneți ca aceste cheltuieli să fie 
diminuate în mod eficient?  

2. Este posibil să propuneți unele demersuri pentru simplificarea și debirocratizarea procedurii de exercitare a dreptului 
de preempțiune, identificând eventual și posibilitatea eliminării unor acte sau etape inutile? 

3. În cazul în care MADR dispune de o bază de date referitoare la vânzări de terenuri agricole situate în extravilan, puteți 
să ne comunicați câte tranzacții de vânzare-cumpărare au avut loc în anul 2021 către persoane fizice sau juridice care nu au 
avut nici drept de întâietate și nici nu s-au încadrat în criteriile prevăzute de lege?  

4. Aveți în vedere unele clarificări normative astfel încât persoanele care doresc să vândă teren agricol situat în extravilan 
să își poată valorifica dreptul de proprietate? În mod simetric, cum credeți că ar fi posibil ca persoanele care nu au nici drept de 
preempțiune și nu sunt nici potențiali cumpărători în sensul definiti de lege să nu fie lipsite de dreptul de a cumpăra terenuri 
agricole situate în extravilan? 

Solicităm răspuns în scris. 
 

Deputat       Deputat  
              Könczei Csaba         Magyar Loránd-Bálint 

*** 
 
Adresată  domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

       domnului Attila Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Necesitatea de alocări suplimentare necesare finanțării cât mai multor proiecte  
depuse de IMM-uri pe AP2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
Autoritatea de Management pentru  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (MLPDA) a lansat apelul de proiecte pentru OS 2.1A Microîntreprinderi în 
2016 și l-a închis în noiembrie 2019.  
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Pentru OS 2.2, îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi 
mijlocii, cel mai recent apel a fost lansat în data de 28 august 2020 și închis în luna noiembrie. În comunicatul inițial se preciza 
faptul că la momentul lansării apelului de proiecte bugetul inițial era de 150 milioane de euro (contribuția FEDR și buget de 
stat), iar în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse se prevedea posibilitatea identificării 
de alocări suplimentare de până la 550 milioane euro. În total, potrivit unor informații date publicității în 8 decembrie, 
solicitanții au depus 1.408 proiecte, cu o valoare totală a finanțărilor nerambursabile solicitate de aprox. 4,36 miliarde euro. 

-Având  în vedere că în ședința din 22 iulie 2020, Guvernul României a aprobat, la solicitarea Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, memorandumul privind asigurarea finanţării necesare contractării proiectelor depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii pentru cererile de finanţare a căror valoare nerambursabilă totală depăşeşte valoarea alocării financiare, 

-În considerarea faptului că măsurile propuse în respectivul memorandum pentru contractarea proiectelor depuse în 
cadrul apelurilor dedicate mediului de afaceri din Axa prioritară 2 vizează: 

- suplimentarea, cu 130 de milioane de euro, a alocării financiare a apelului dedicat microîntreprinderilor (cu valori ale 
proiectelor până la 200.000 de euro), pentru finanțarea tuturor proiectelor depuse, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și 
evaluate, în vederea contractării; 

- suplimentarea, cu 450 de milioane de euro, a alocării financiare a apelului dedicat IMM-urilor (cu valori ale 
proiectelor cuprinse între 200.000 și 1.000.000 de euro), 

- Ținând cont de faptul că a fost prelungită aplicabilitatea reglementărilor pentru ajutoarele de  
minimis (până la 31 decembrie 2023) și pentru ajutoarele regionale (până la 31 decembrie 2021), mai mulți potențiali 
beneficiari îndeplinesc condițiile pentru accesarea formelor de sprijin finanțate prin POR,  

Vă rugăm să ne comunicați dacă, în condițiile unei supralicitări masive a sumelor puse la dispoziție, aveți în vedere 
majorarea alocărilor pentru acest program de sprijin al IMM-urilor, conform prevederilor din memorandumul adoptat de 
Guvern, astfel încât acestea să poată beneficia de finanțare? 

În ce orizont de timp să aștepte întreprinzătorii cu proiecte depuse un răspuns? 
 

Deputat 
Miklós Zoltán 

*** 
Adresată domnului Ionuț-Cătălin Stancu, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului  

 
Clarificarea situației fostei Fabrici de Spirt din Sfântu Gheorghe, județul Covasna –  

notificare nr. 119/2001 
 
Am fost căutat la biroul meu parlamentar de moștenitorul de drept al fostei Fabrici de Spirt din Sfântu Gheorghe, a cărei 

situație nu a fost clarificată și definitivată de mai bine de un deceniu. 
O parte din teren cu construcție a fost soluționată, dar a rămas în suspensie partea de teren și clădiri industriale. AAAS a 

solicitat CF in extenso din care să reiasă numele proprietarului și menționarea preluării abuzive și trecerii bunurilor în 
proprietatea statului. Acesta a fost trimis, AAAS a confirmat de primire a documentului în data de 3 iulie 2018, așadar acum 3 
ani. 

De asemenea, AAAS insistă să îi fie transmise dovezi privind suprafața construită, inventarul clădirilor și alte astfel de 
documente emise de autorități care să ateste situația de la momentul preluării de către stat a bunurilor imobile, documente care 
nu mai pot fi obținute în forma lor inițială. 

În ipoteza în care moștenitorul de drept renunță la orice fel de pretenții legate de utilajele industriale și la clădirile 
existente la momentul exproprierii,  este posibilă despăgubirea doar pentru teren în baza CF in extenso transmis în anul 2018? 

Solicit răspuns în scris.       
Deputat 

Miklós Zoltán 
*** 

 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.10 - 2021  
Săptămâna 5 – 9 aprilie 2021  

 

 

93 
 

 Interpelare 
 
Adresată: domnului Nechita – Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
De la: Hajdu Gábor, deputat  
Obiectul interpelării: Proiectul de Ordin de Ministru pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploatații de suine pe 
teritoriul României 

Stimate domnule ministru, 
În fapt, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat în data de 17 Februarie 2021, Proiectul de Ordin de 

Ministru pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României. 
În conținutul Proiectului de Ordin, conform dispoziţiilor  art. 1  literele a), b) și c) se stabilesc, dimensiunile și tipurile 

exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României, astfel:  
„a) exploataţie noncomercială de suine - exploataţie de subzistenţă de creştere a suinelor pentru consum familial, cu un 

efectiv de maximum 5 capete porci, înregistrate în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (S.N.I.I.A.) și 
care îndeplineşte prevederile normelor sanitare veterinare privind măsurile de biosecuritate, deţinută de persoane fizice 
neînregistrate la oficiul registrului comerţului;  

b) exploataţie comercială de suine - exploataţie de creștere a suinelor înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi 
înregistrare a animalelor, indiferent de numărul de suine, care îndeplineşte prevederile normelor sanitare veterinare privind 
măsurile de biosecuritate şi este autorizată sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, 
întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului 
comerţului.  

c) exploatație de suine din rasele Bazna și Mangalița care comercializează animale - exploatație de suine cu sistem de 
creștere semideschis, înregistrată/autorizată sanitar-veterinar, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a 
animalelor (S.N.I.I.A.), care îndeplinește prevederile normelor de biosecuritate specifice, deținută de persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi 
autorizate de oficiul registrului comerțului.” 

Prevederile ordinului menționat contravin dispoziţiilor Constituţiei României, pentru următoarele motive: 
Dreptul de proprietate este garantat de Constituția României. Astfel, art.44 din Constituție prevede, că: ”Dreptul de 

proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. 
Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.” 

Prevederile sus amintite ale Constituției României statuează în mod clar și neechivoc faptul că dreptul de proprietate 
este ocrotit și poate fi limitat doar prin lege. 

Totodată, art. 53 din Constituție prevede modul și limitele în care poate fi restrâns exercițiul unor drepturi: 
Art. 53. ”Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după 

caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; 
desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit 
de grav”. 

În acest context, anumite limitări ale drepturilor constituționale pot fi instituite, doar temporar și prin lege. 
Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie (în conformitate cu dispozițiile art.1, al.5 din 

Constituție). 
Prin urmare, dreptul persoanei fizice de a deține în proprietatea sa un anumit număr de animale, fie pentru satisfacerea 

propriilor nevoi, fie pentru satisfacerea nevoilor unei familii extinse sau  pentru orice alt scop care nu contravine legii, nu poate 
fi limitat decât prin lege și conform prevederilor Constituției României. 

Prevederile proiectului de ordin sunt interpretabile. Consider totodată, că nu poate fi limitat dreptul persoanei fizice să 
dețină anumite rase de animale. 

Conchid, prin a accentua că orice limitare a dreptului de proprietate poate fi instituită doar în mod constituțional prin 
lege, de Parlamentul României. Nu pot fi instituite și puse în aplicare norme care încalcă prevederile constituționale și care ar 
prejudicia grav interesele legale ale cetățenilor. 

În consecință, domnule ministru, în așteptarea răspunsului dumneavoastră, solicit în mod respectuos renunțarea la 
proiectul de ordin în forma propusă, la eventuala publicare și aplicare a acestuia. 

Primiți domnule ministru asigurările distinsei mele considerații! 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Declarații politice 

 
 

Guvernul României încălcă sistematic drepturile și libertățile cetățenești, afirmă 
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii 

 
În nenumărate rânduri, Alianța pentru Unirea Românilor a atras atenția, de la începutul pandemiei, asupra practicilor 

Puterii de încălcare sistematică a drepturilor și libertăților cetățenești. Și, dacă ceea ce spuneam noi nu era de ajuns, iată că 
vine Departamentul de Stat al SUA și ne dă dreptate. Raportul de țară pe România privind practicile legate de drepturile 
omului în 2020, raport publicat săptămâna trecută, este un adevărat rechizitoriu la adresa actualei Puteri. Și o să reiau doar trei 
observații din acest document oficial american – care urmăresc direcția criticilor formulate de AUR. 

1. Prima observație este despre lipsirea ilegală de libertate în numele COVID-19. 
Departamentul de Stat al SUA consemnează că, pentru a preveni răspândirea COVID-19, guvernul a internat sau a 

plasat în carantină supravegheată zeci de mii de persoane între martie și iunie 2020, pe baza unor reglementări considerate 
ulterior neconstituționale. 

2. Cea de-a doua observație se referă la încălcarea libertății de exprimare.  
Raportul oficial american remarcă, de asemenea, că, la 16 martie 2020, președintele Klaus Iohannis a semnat un decret 

prin care se declara starea de urgență, care include dispoziții pentru a contracara răspândirea dezinformării online legate de 
COVID-19. Decretul a permis eliminarea știrilor de către ANCOM și  blocarea site-urilor considerate a răspândi informații 
false. Decretul nu prevedea, însă, mecanisme de recurs sau de reparare. Guvernul a suspendat 15 site-uri web. 

3. Cea de-a treia observație este legată de încălcarea libertății de întrunire și asociere. 
Departamentul de Stat al SUA consemnează că, pentru a preveni răspândirea COVID-19, între martie și septembrie 

2020, guvernul a interzis adunările publice. Pe 15 septembrie, guvernul a introdus reglementări care permiteau adunări publice 
de maximum 100 de persoane. Observatori și mai multe ONG-uri, inclusiv Greenpeace, au menționat că guvernul a menținut 
interdicția adunărilor publice, și a permis, în același timp, derularea altor tipuri de evenimente, cum ar fi concertele, cu până la 
500 de participanți. 

Stimați guvernanți, 
Derapajele dumneavoastră legate de respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor îi revoltă pe români și îi 

îngrijorează pe partenerii strategici ai țării noastre. AUR vă solicită ca, măcar în al 12-lea ceas, să eliminați restricțiile ilegale 
și neconstituționale pe care le-ați impus sub pretextul combaterii pandemiei și să protejați, în egală măsură, atât sănătatea 
românilor, cât și libertatea lor.  

Deputat 
Adrian Axinia 

*** 
Fuga de răspundere 

Stimate domnule preşedinte / Stimaţi colegi, 
Aș vrea sa vă atrag atenția la o situație paradoxală în care ne aflam cu toții. Paradoxul despre care vreau sa vă vorbesc, 

poartă numele de “Coaliția de guvernare”. Copiii acestei coaliții (PNL, USR si UDMR), se află intr-o continuă concurență 
intrafamilială, ei concurează în vederea perfecționării artei cinismului si ipocriziei politice și aș vrea să vă povestesc despre 
noile culmi pe care le-a atins coaliția. 
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Așadar, să revin la paradoxul menționat mai devreme. După cum bine știm, în 29 martie au avut loc proteste în stradă, la 
scurt timp după care domnul Vicepremier Barna a ieșit în plenul Camerei Deputaților cu acuzații si mustrări la adresa 
formațiunii AUR.  

Dacă nu v-ați întrebat încă până acum, aș vrea să vă întreb eu domnule vicepremier: 
- Care este principala cauză a protestelor? Ce nemulțumiri au oamenii care au ieșit în stradă?  
- Probabil în realitatea pe care o trăiți, aveți impresia că la asemenea evenimente se adună oameni împliniți și mulțumiți 

de viața pe care le-o oferă actuala guvernare. Eu zic că-i mai simplu decât atât, acești oameni au ieșit în stradă pentru că așa 
guvernează coaliția voastră.  

Da, au ieșit în stradă pentru că voi ați polarizat societatea, împărțind-o în buni și răi, în proști și deștepți, în creștini și 
marxiști. Sau poate acești oameni au ieșit în stradă pentru că măsurile guvernului au salvat economia, învățământul și familia 
românească? 

Vă sfătuiesc, domnule vicepremier, să încercați să pătrundeți în sursa problemei, încercați măcar să o înțelegeți, dacă nu 
sunteți în stare să o rezolvați, deținând guvernarea.  

Știu că cel mai ușor e să cauți un vinovat și să-l arăți cu degetul, în speranța de a sustrage atenția de la adevărata sursă a 
problemei, dar totuși, vă amintesc câteva paradoxuri ale curentei guvernări: 

- În Hunedoara minerii intră-n grevă pentru că guvernul își bate joc de ei, vinovat este AUR pentru că a mers la ei să-i 
asculte. 

- Iese lumea în stradă nemulțumită de acțiunile guvernului, vinovat este AUR. 
- Când ard spitalele PNL-iste(numiri politice PNL) vinovat este PSD-ul. 
În stilul acesta, mă aștept ca AUR să fie vinovat și de numirile politiceatât de liber și nestingherit practicate de actual 

guvernare. 
Vă rog, dragi guvernanți din coaliție, ocupați-vă de rezolvarea problemelor acestei țări, nu irosiți guvernarea pe 

paradoxuri. 
Vă mulţumesc.      Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

 

Dacă Virgil Popescu nu poate să rezolve problema CEH, premierul Cîțu 
trebuie să îi găsească un înlocuitor la prima remaniere guvernamentală 

Stimați colegi, 
În ciuda promisiunilor Baronului de Münchhausen din Guvernul României, și anume a ministrului Energiei, Virgil 

Popescu, situația Complexului Energetic Hunedoara este departe de a fi lămurită. Județul Hunedoara este astăzi, din punct de 
vedere social, ca o oală sub presiune.  Minerii de pe Valea Jiului și angajații Termocentralelor Paroșeni și Mintia nu au nicio 
perspectivă de viitor, devenii sunt în continuare fără încălzire și apă caldă, iar România importă tot mai multă energie din 
cauza întreruperii activității Termocentralei de la Mintia, una din cele mai mari capacități de producție de energie din zonă. 

În 23 februarie 2021, Ministrul Energiei, Virgil Popescu, organiza, la sediul instituției pe care o conduce, o întâlnire de 
lucru cu parteneri sociali pentru identificarea soluțiilor viabile privind reorganizarea Complexului Energetic Hunedoara. La 
întâlnire au luat parte, pe lângă reprezentanții ministerului, prefectul de Hunedoara, președintele CJ, lideri de sindicat, 
administratorul special și administratorul judiciar al CEH. În urma discuțiilor, s-a stabilit: 

1. Aplicarea, până la finalul lunii martie, a Ordonanței nr. 60/2019 – prin: înființarea Complexului Energetic Valea 
Jiului din 4 exploatări miniere – 2 cu activități de producție (Vulcani și Livezeni) și 2 în procedură de închidere (Lupeni și 
Lonea), Termocentrala Paroșeni – care trebuie să beneficieze de schema de sprijin S.I.E.G. și punerea în funcțiune a unui grup 
pe gaz, pe lângă cel pe cărbune, plus o microcentrală pe râul Belaia; și trecerea Termocentralei Mintia în subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara. 

2. Elaborarea cadrului legal pentru constituirea unui pachet de măsuri de protecție socială pentru angajații CEH în cazul 
restructurării, reorganizării sau a falimentului societății, cu finanțare din fonduri naționale sau UE, în contextul procesului de 
tranziție justă (plăți compensatorii, venit de completare până la 24 de luni, posibilitatea pensionării angajaților). 

Doamnelor și domnilor, 
În timp ce Baronul de Münchhausen a rămas în istorie pentru relatarea unor aventuri presărate cu exagerări fantastice 

(spre exemplu, cum că ar fi călărit pe o ghiulea în zbor sau că s-a ridicat dintr-o mlaștină cu tot cu cal trăgându-se în sus de 
păr), tot așa Virgil Popescu ar putea rămâne în istorie cu expunerea unor fantezii în domeniul energiei care să nu se 
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concretizeze niciodată. Problema este însă aceea că nu suntem pe un teritoriu de divertisment. Dimpotrivă, vorbim de o 
tragedie - în contextul în care în joc e viața a zeci de mii de oameni care depind de CEH. 

Suntem deja în luna aprilie și măsurile promise de Virgil Popescu la CEH, cu termen de aplicare până la sfârșitul lunii 
martie, nu s-au întâmplat. Ce ați făcut, domnule Popescu, pentru CEH în cele 18 luni de când conduceți Ministerul Energiei? 
Devenii, hunedorenii, românii au nevoie de lideri profesioniști și patrioți, pe a căror cuvânt să se poată baza. Dacă Virgil 
Popescu nu poate să rezolve problema CEH, premierul Cîțu trebuie să îi găsească acestuia un înlocuitor la prima remaniere 
guvernamentală. 

Deputat 
Anamaria Gavrilă 

*** 
Nici Cîțu și nici Arafat nu vor mai putea restrânge la nesfârșit drepturile 

și libertățile constituționale ale românilor 
 Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Alianța pentru Unirea Românilor și-a manifestat solidaritatea față de românii care au protestat, în ultimele zile, față 

de restricțiile abuzive impuse de actualul guvern în timpul pandemiei. Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor din 
țara noastră au fost călcate în picioare vreme de 13 luni – din care 2 luni în timpul stării de urgență și 11 luni în timpul stării de 
alertă. 

Pentru ca nici Cîțu, nici Arafat și nimeni din actualii sau viitorii guvernanți să nu mai poată restrânge la nesfârșit 
drepturile și libertățile cetățenilor prevăzute în Constituție, am decis să modificăm legea care le permite acest lucru. În 
baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, starea de 
alertă, instituită prima oară în 15 mai 2020, a fost prelungită de 10 ori, de fiecare dată cu 30 de zile. 

Inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 55/2020, pe care o voi depune în această săptămână în Parlament, prevede 
că măsurile dispuse pe durata stării de alertă ce vizează restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor 
libertăți fundamentale pot fi dispuse pentru o perioadă de maxim de 90 de zile de la instituirea stării de alertă. Deci, după 3 
luni, sub umbrela stării de alertă, Guvernul va putea lua doar măsuri excepționale de management, de organizare, nu de 
restrângere a drepturilor și a libertăților cetățenilor. Va putea organiza, de exemplu, spitalele, sistemul de intervenție în situații 
de urgență, testarea, vaccinarea, va putea achiziționa prin proceduri speciale echipamente medicale și medicamente, dar nu ne 
va mai putea restrânge dreptul la educație, la muncă, la circulație, libertatea de întrunire și asociere, de exprimare etc. 

De altfel, Constituția României stipulează că exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin 
lege și numai dacă se impune, după caz, pentru situații speciale, inclusiv pentru apărarea sănătății publice. Restrângerea poate 
fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie însă să fie proporțională cu situația care a 
determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății. Această 
soluție este solid susținută de jurisprudența CCR care susține că esența legitimității constituționale a restrângerii exercițiului 
unui drept sau al unei libertăți este dată de caracterul excepțional şi temporar ai acesteia. 

Stimați colegi, 
Într-o societate democratică, regula este cea a exercitării neîngrădite a drepturilor și libertăților fundamentale, 

restrângerea acestora fiind prevăzută ca excepție. Prin inițiativa de modificare a Legii nr. 55/2020, AUR propune limitarea în 
timp a impunerii, pe cale de excepție, a unor decizii dictatoriale - pentru revenirea planificată la regulile de bază ale unei 
societăți democratice. E un act de dreptate pentru români și de responsabilizare a guvernului, un act pe care vă invităm să îl 
susțineți fără partizanat politic. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Ilian Scripnic 

*** 
Infrastructura feroviară românească 

Stimate domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, declaraţia mea politică se numeşte ’’Infrastructura feroviară românească” și vizează un subiect de interes 

naţional extrem de important. 
Dragi colegi deputați, 
Infrastructura reprezintă cea mai importantă resursă logistică a transportului feroviar, iar dezvoltarea infrastructurii 

trebuie privită din perspectiva necesităţii dezvoltării transportului feroviar. 
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Reţeaua de infrastructură din România este într-o stare necorespunzătoare, iar mentenanţaşi reînnoirea acesteia sunt 
insuficiente.   

Infrastructura rutieră nu deţine o capacitate relevantă pentru a oferi servicii satisfăcătoare, iar infrastructura feroviară nu 
poate contribui eficient la descongestionarea reţelei rutiere datorită stării tehnice necorespunzătoare care limitează sever 
competitivitatea serviciilor de transport feroviar. 

Investiţiile în infrastructura feroviară impulsionează creşterea economică, creează bunăstare şi locuri de muncă şi 
favorizează accesibilitatea geografică, comerţulşi mobilitatea persoanelor. Ea trebuie să fie planificată astfel încât să se 
maximizeze impactul pozitiv asupra creşterii economice, minimizându-se impactul negativ asupra mediului. 

Principala prioritate strategică privind dezvoltarea infrastructurii feroviare o reprezintă creştereacompetitivităţii 
transportului feroviar pe piaţa internă, în principal prin creşterea nivelului de performanţă al infrastructurii feroviare.  

Principala direcţie de acţiune prioritară trebuie să vizeze recuperarea în ritm accelerat a restanţelor privind reînnoirea 
infrastructurii, cu accent pe refacţia liniilor curente şi directe. 

Reînnoirea infrastructurii feroviare trebuie completată cu recuperarea accelerată a restanţelor privind reparaţiile curente, 
precum şi cu întreţinerea infrastructurii la nivelul necesar pentru “funcţionarea în regim permanent”. 

Statul este proprietarul infrastructurii feroviare, de unde derivă şiobligaţia de a asigura finanţarea necesară pentru 
mentenanţa, reînnoirea şi dezvoltarea acesteia.  

Consecinţafinanţării necorespunzătoare a întreţinerii, reparării şi reînnoirii infrastructurii feroviare este degradarea 
progresivă a acesteia şiapariţia din ce în ce mai frecventă a unor defectări care necesită limitarea vitezei de circulaţie a 
trenurilor pentru asigurarea condiţiilor minimale de siguranţă. 

Finanţarea insuficientă a reînnoirilor, complementar cu subfinanţareaîntreţinerii curente a infrastructurii şi a reparaţiilor, 
conduce la creştereaexponenţială a probabilităţii de apariţie a noi defectări ale elementelor infrastructurii, cu consecinţe privind 
limitarea drastică a performanţelorcirculaţiei trenurilor şi scăderea semnificativă a atractivităţii ofertei sistemului feroviar.  

Comparativ cu situaţia existentă pe plan european, România se situează pe penultimul loc în ceea ce priveştefinanţarea 
infrastructurii feroviare. 

Se constată o tendinţă persistentă de a se finanţa din fonduri publice preponderent transportul rutier în dauna celui 
feroviar.  

Finanţarea insuficientă a întreţinerii, reparării şi reînnoirii infrastructurii feroviare a condus la degradarea progresivă a 
acesteia şi la creşterea gradului general de uzură a componentelor infrastructurii.  

Starea actuală a infrastructurii feroviare reprezintă în prezent un important element limitativ al performanţelorcirculaţiei 
trenurilor.  

Este necesară o infrastructură eficientă şi performantă, capabilă să susţinăcreşterea durabilă a competitivităţii 
transportului feroviar.  

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aferente coridoarelor europene de transport reprezintă în primul 
rând o obligaţie asumată de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene.  

Trebuie însă avut în vedere că traseul românesc al acestor coridoare este inclus integral în reţeaua feroviară primară. Ca 
urmare, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii feroviare trebuie tratată inclusiv ca o oportunitate importantă de a susţine 
eficient creştereacompetitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă. 

Dezvoltarea prioritară a transportului feroviar reprezintă a problemă de interes naţional deoarece este un mod de 
transport ieftin, eficient energetic şipuţin poluant, care poate susţine cu maximă eficienţăcreşterea economiei naţionale. 

Viteza comercială reprezintă principalul indicator de performanţă a circulaţiei trenurilor, care influenţează decisiv 
atractivitatea serviciilor oferite de sistemul feroviar mai ales în traficul de pasageri.  

Având în vedere că întreţinerea insuficientă sau neadecvată poate compromite rezultatele altor măsuri de creştere a 
vitezei de circulaţie pe infrastructura feroviară, trebuie considerat că această acţiune reprezintă o pre-condiţie pentru creşterea 
vitezei de circulaţie pe infrastructura feroviară.  

Reînnoirea infrastructurii feroviare este necesară pentru a permite înlocuirea componentelor cu grad ridicat de uzură 
şi/sau defecte şi a menţine la nivel scăzut probabilitatea de apariţie a unor noi defectări.  

Din perspectiva vitezelor de circulaţie, reînnoirile au rolul de a mări viteza de circulaţie permisă de infrastructură până 
la nivelul vitezei proiectate a reţelei feroviare.  

Această acţiune strategică înseamnă reabilitarea într-un ritm sustenabil a infrastructurii feroviare, cu focalizare 
îndeosebi asupra reţelei primare, astfel încât să permită funcţionarea acesteia la parametrii proiectaţiiniţial.  
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Având în vedere nivelul ridicat al restanţelor la reînnoire, care a condus la o stare avansată de degradare a infrastructurii, 
pentru perioada următoare este necesar un program accelerat de reînnoire care să vizeze creşterea progresivă a ritmului anual 
de refacţie a liniilor curente şi directe, refacerea geometriei liniilor pentru a permite circulaţia cu viteze de peste 160 km/h.  

Este necesară modernizarea rețelei existente, cu prioritate maximă acordată infrastructurii feroviare interoperabile 
incluse în Coridoarele Europene, în scopul asigurării performanțelor și exploatării eficiente a acestora. 

Vă mulţumesc ! 
Deputat 

Nagy Vasile 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu,  prim-ministru al României  
 

Deficiențe în activitatea privind vaccinarea împotriva COVID-19 din Fetești, Ialomița 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
În municipiul Fetești, județul Ialomița, localitate cu circa 30.000 de locuitori, sunt deschise două centre de vaccinare. 
Deși autoritățile au anunțat că etapa a treia de vaccinare pentru populația generală urma să înceapă pe data de 15 martie 

2021, în realitate, încă de pe data de 14 martie au început să fie încărcate locuri în centre din mai multe județe pe platforma 
electronică pentru vaccinare împotriva COVID-19.  

De exemplu, la Clubul Pensionarilor din Fetești au fost încărcate peste 2.400 de locuri pentru luna aprilie, majoritatea 
fiind bucureșteni. 

În acest context, consider că prioritari ar fi trebuit să fie oamenii care au domiciliul sau reședința în Fetești, pe de o parte 
pentru că locuiesc în apropierea centrelor de vaccinare și, pe de altă parte, pentru că aceștia sunt cei care contribuie la bugetul 
local.  

Domnule prim-ministru, 
Organizarea și coordonarea activităților din cadrul procesului de vaccinare se realizează de către Comitetul Național de 

Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și în 
coordonarea prim-ministrului. 

În acest sens, vă rog să-mi comunicați dacă Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea 
împotriva COVID-19 are în vedere stabilirea domiciliului/reședinței drept criteriu de prioritate a accesului la vaccinare. Solicit 
răspuns în scris şi verbal. 

Vă mulţumesc! 
Cu consideraţie,        Deputat  

Silviu-Titus Păunescu 
*** 
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Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății  
 

Deficiențe în activitatea privind vaccinarea împotriva COVID-19 din Fetești, Ialomița 
 

Stimate domnule ministru, 
În municipiul Fetești, județul Ialomița, localitate cu circa 30.000 de locuitori, sunt deschise două centre de vaccinare. 
Deși autoritățile au anunțat că etapa a treia de vaccinare pentru populația generală urma să înceapă pe data de 15 martie 

2021, în realitate, încă de pe data de 14 martie au început să fie încărcate locuri în centre din mai multe județe pe platforma 
electronică pentru vaccinare împotriva COVID-19.  

De exemplu, la Clubul Pensionarilor din Fetești au fost încărcate peste 2.400 de locuri pentru luna aprilie, majoritatea 
fiind bucureșteni. 

În acest context, consider că prioritari ar fi trebuit să fie oamenii care au domiciliul sau reședința în Fetești, pe de o parte 
pentru că locuiesc în apropierea centrelor de vaccinare și, pe de altă parte, pentru că aceștia sunt cei care contribuie la bugetul 
local.  

Domnule ministru, 
Organizarea și coordonarea activităților din cadrul procesului de vaccinare se realizează de către Comitetul Național de 

Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și în 
coordonarea prim-ministrului. 

În acest sens, vă rog să-mi comunicați dacă Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea 
împotriva COVID-19 are în vedere stabilirea domiciliului/reședinței drept criteriu de prioritate a accesului la vaccinare. 

Solicit răspuns în scris şi verbal 
Vă mulţumesc!         Deputat 
Cu consideraţie,                   Silviu-Titus Păunescu 

*** 
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministru al Muncii și Protecției Sociale  

 

Deblocați drepturile persoanelor care au suferit un accident de muncă în afara țării! 
Doamnăministru, 
Accidentele de muncă produse în afara țării au o problemă de decontare. Astfel, la art. 26 și următoarele din legea 319 

din 2006, accidentul de muncă este definit ca fiind ori ce eveniment definit la art. 5 lit.(f), care va fi comunicat de îndată 
angajatorului de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoștință despre producerea acestuia. 
La art.30 lit.(l) din legea 319 din 2006 se reglementează accidental suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de personae 
fizice române, delegați pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara granițelor țării, pe durata și traseul prevăzute în 
documentul de deplasare. 

Potrivit art.144 din normametodologică HG nr.1425/2006 “în cazul evenimentelor produse în afara granițelor țării care 
au avut drept consecință incapacitatea temporară de muncă sau decesul lucrătorilor asigurați potrivit legii 346/2002, dosarul de 
cercetare va cuprinde documentele care au fost întocmite de organul de cercetare din țaraîn care a avut loc evenimentul, 
precum și documentele medicale de la unitățile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate accidentatului”. 

Întrucât în unele situații aceste documente nu există, din cauză că accidentatul nu anunță vreun organ de cercetare ori 
ajunge déjà în țară unde accesează serviciile medicale ori, inițial, nu are urmări și, mai apoi, se deplasează singur la spital etc., 
vă solicit să adăugați la norma metodologică sintagma "dacă aceste documente există” întrucât nu se pot încheia / aviza un 
număr important de dosare de cercetare a evenimentelor petrecute în afara țării, iar accidentații nu-și pot încasa drepturile 
legale. 

În opinia specialiștilor, sintagma trebuie adăugată la lege întrucât litera (l) a art.30 din legea 316/2006 încadrează la 
accident de muncă această situație, dar nu condiționează aprobarea dosarului de un anume document, dacă acesta nu există. 

Față de această situație, vă adresez următoarea întrebare: Dacă și când veți modifica norma metodologică care să permit 
finalizarea / avizarea unui număr important de accidente de muncă prin adăugarea la art.144 din HG 1425 din 2006 a sintagmei 
“dacă aceste documente există.”? 

Solicit răspuns în scris și oral.  
Vă mulțumesc!      Deputat  

Dorel Gheorghe Acatrinei 
*** 
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Adresată domnului Virgil Daniel Popescu,  ministrul Energiei 
 

Preluarea producției de uraniu de la Mina Crucea la rezerva de stat 
Domnule ministru, 
România dispune de un ciclu industrial complet în industria nuclear și are un avantaj strategic incomensurabil, în 

condiţiile politicii externe actuale. Uraniul extras în România poate alimenta reactoarele 1 şi 2 de la Cernavodă care sunt 
printer cele mai fiabile reactoare din lume, având printer cei mai buni factori de capacitate de 88% în medie, fiind printer 
primele zece din lume. 

Mina de uraniu de la Crucea, judeţul Suceava este un obiectiv strategic național și singura mină de uranium încă activă 
din România. De aici,pleacă materia primă care alimentează Centrala Nucleară de la Cernavodă.  

Odată cu mina de la Crucea, dispare şi mineritul de uraniu din România. În urmă ar putea rămâne o bombă socială, dar 
şi una ecologică. Închiderea altor mine de uraniu din ţară a lăsat fără locuri de muncă zeci de mii de români.  

La Mina Crucea lipsesc utilajele de lucru, chiar și o simplă roabă pentru cărat minereu, lipsește un strungar de meserie, 
unitatea având echipamentul necesar pentru a prelucra anumite piese necesare pentru repararea pompelor de apă, care, la 
rândul lor, sunt foarte vechi. 

Domnule ministru, angajatorul are obligația de plată a salariilor, de acordare a normei de hrană, de a pune la dispoziție 
echipamentul de protecție, de a asigura dreptul la asigurări de sănătate și de a proteja locurile de muncă din această industrie. 
Condițiile de muncă și sănătate a oamenilor care lucrează la Mina Crucea, într-un domeniu de importanțăstrategică sunt 
inhumane și inacceptabile. Minerii reclamă drepturile din contractual colectiv de muncă și din contractul individual de muncă.  

Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și plata drepturilor prevăzute în contractile colective de muncă este nevoie de 
un buget corespunzător alocat Companiei Naționale a Uraniului, respective pentru Mina Crucea. 

Întrucât în spațiul public se afirmă că mina va fi închisă, vă rugăm să precizați public că Mina Crucea nu va fi închisă, 
atât timp cât mai există minereu  pentru că legislația specifică nu permite închiderea acestei mine de uraniu. 

Pentru ca minerii să aibă siguranța zilei de mâine și incidentele din luna martie 2021 să nu se mai  repete, vă solicităm, 
să preluați la rezerva de stat întreaga producție de uraniu a Minei Crucea. 

Acest lucru se poate face lesne timp de 5 ani pe timpul pandemiei Covid-19 și o perioadă determinată post pandemie.  
Față de această situație vă adresăm, domnule ministru, următoarele întrebări: 
 1. Veți prelua la rezerva de stat producția de uraniu de la Mina Crucea? 
 2. Veți declara industria uraniului industrie de importanță strategică?  
Solicităm  răspuns în scris și oral.  
Vă mulțumim! 

Deputat         Deputat  
Acatrinei Dorel Gheorghe       Pușcașu Lucian Florin 

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

Protejarea urșilor, o prioritate în domeniul protecției mediului 
Stimate domnule ministru, 
În ultima perioadă, problematicaurșilorrevine tot mai des înatențiaopinieipublice. Încondițiileîn care de-a lungul anilor 

nu s-au luat măsuri pentru a-i proteja, urșii, rămași fără hrană și climatul necesar, au mers în localități. Au fost frecvente 
cazurile în care urșii au avut un comportament agresiv și au provocat distrugeri material și pierderi de vieți omenești. 

În acest sens, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți câteva date legate de: 
a) numărul total de urși din România; 
b) soluțiile pe care le veți adopta în privința protejării urșilor; 
c) programe elaborate sau în curs de elaborare pentru a îi aduce pe urșii care trăiesc prin localități în habitatul lor 

natural. 
Solicit răspunsînscris.  
Vă mulțumesc!        Deputat 

Gianina Șerban 
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Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 
Stabilirea tarifelor pe traseele de transport public intrajudețean 

 
Stimate domnule ministru, 
În conformitate cu Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, 

deputaţiişi senatorii sunt în serviciul poporului. 
În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați referitor la faptul că pe raza județului Dolj unii operatori de 

transport, care dețin monopol pe respectivele trasee pentru perioade de timp de ordinul anilor, au majorat cu 25% costul per 
călătorie fără niciun motiv întemeiat. 

Ne-am adresat în acest sens Autorității Județene de Transport Dolj, solicitându-i să ne comunice temeiul legal și 
aprobările în baza cărora se facastfel de majorări, însă, prin adresa nr. 5132/30.03.2021, Consiliul Județean Dolj – Direcția 
Tehnică – AJT Dolj ne-a comunicat că pentru traseul de transport public județean T018 Craiova – Zănoaga – Dioști tariful este 
aplicat de operatorul de transport și este nereglementat. 

Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicați dacă există cadru legal referitor la stabilirea tarifelor pentru călătoriile în 
transportul public intrajudețean. 

Solicităm răspuns scris și oral. 
Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 
Adresată domnului Ștefan Toga, președintele Administrației Fondului pentru Mediu 
 

Finanțarea stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice în municipiul Craiova 
 
 Stimate domnule președinte, 
 În conformitate cu Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, 

deputaţiişi senatorii sunt în serviciul poporului. 
 În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați referitor la inexistența pe raza municipiului Craiova a stațiilor de 

încărcare pentru mașinile electrice. 
 Cetățenii au deplâns nu doar lipsa cu desăvârșire în mun. Craiova a stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice, ceea 

ce situează municipiul nostru în coada orașelor din Țară și din Oltenia din acest punct de vedere, chiar în urma Balșului și a 
Caracalului, ci și faptul că în Municipiul Craiova utilizatorii de vehicule electrice nu beneficiază de gratuitate pentru utilizarea 
parcărilor publice, dar și faptul că s-au adresat autorității locale și au primit răspunsuri inadecvate.  

 Cetățenii cer autorității rezolvarea problemelor edilitare, nu explicații inutile. 
 Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicați stadiul evaluării documentațiilor depuse de Municipiul Craiova la instituția 

Dvs. la data de 12.03.2019, respectiv, a Dosarului nr. 36 / 27.02.2020 pentru finanțarea de stații de încărcare pentru vehiculele 
electrice în mun. Craiova și motivul pentru care a durat atât de mult. 

 Solicităm răspuns scris și oral. 
Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 
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 Interpelare 
 
 
 

Adresată: domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
De la: doamna Raisa Enachi, deputat 
Obiectul interpelării: Finanţarea infrastructurii comunei Pogoneşti 
 

Stimate domnule ministru  
Având în vedere faptul că una dintre principalele mele priorităţi o reprezintă crearea unei infrastructuri solide pentru 

drumurile judeţeneşi locale din judeţul Vaslui şi luând în considerare adresa care mi-a fost înaintată de cătredomnul Alex 
Curelaru, consilier local încomunaPogoneşti, vă rog să îmi comunicați următoarele: 

 Care este situaţia din prezent privind bugetul alocatpe anul 2021, în vederea modernizării infrastructurii comunei 
Pogoneşti?  

 Care sunt criteriile de selecţie luate în considerare pentru finanţarea infrastructurii acestei comune, având în vedere 
faptul că au existat solicitări repetate în acest sens din partea consiliului local, încă din anul 2014? (dintre care 2 au fost 
înregistrate către Compania Naţională de Investiţii S.A. respectiv 1396/13.06.2019 şi 3629/18.02.2020) 

În acest sens, consider că este relevant şi important de luat în considerare raportul oficial al Institutului Naţional de 
Statistică, care cuprinde următoarele date privind comuna Pogoneşti: 

 Numărul total de locuitori – 1639  
 Numărul total de gospodării – 865 
 Numărul total de pensionari – 680 
 Numărul total de şcolari – 134  
 Numărul de total preşcolari – 17 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc! 
Cu deosebită considerație, 
 

 


