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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2021 
(Situaţia cuprinde datele la 05.11.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 2179 
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1631 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie  305 

– înregistrate în luna august  2 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  241 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 647 

730 

– votate  
 

728 
             din care: - înaintate la Senat      55 

                            - în procedura de promulgare 18 

                            - promulgate* 246 

                            - respinse definitiv 409 
                            - în mediere 1 
                            - în divergenţă 1 
2) Se află în proces legislativ 1471 

a) pe ordinea de zi 409 

b) la comisii  
 

1040 
c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

3 

3) Clasate 23 
4) Desesizări 8 
5) Retrase de inițiatori 1 

6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 13 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 
    Cele 728 de iniţiative legislative votate privesc: 

                        238 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                           din care: 
                                160 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    18 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    60 de proiecte de legi 
                        490 de propuneri legislative 
                             din careern:n careOrdonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 263 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2021 

 
(Situaţia cuprinde datele la 05.11.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      1620  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie  1379 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  241 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 109 

      152 

– votate  
 

     150    

             din care: - înaintate la Senat      39 

                            - în procedura de promulgare 15 

                            - promulgate* 34 

                            - respinse definitiv 62 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1471 

a) pe ordinea de zi 409 

b) la comisii  
 

1040 

c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

3 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 13 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 
 Cele 150 de iniţiative legislative votate privesc: 

                        56 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
                                  37 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  17 proiecte de legi 
                         94 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
  * În anul 2021 au fost promulgate 263 de legi, dintre care 229 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile  
        anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de marți, 2 și miercuri,j3 noiembrie 2021 
 

 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 48  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          3               

9        

   - votate 
 

9 

                            - lanSenat 
 

6 

                            - lanpromulgare 
 

3 

 Retrimisellaccomisii 
 

3 

 
 
 

Cele  9 iniţiative legislative votate privesc: 
 

Nnnni   4 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                     2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                     1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                     1 proiect de lege 
Nnnn    5 propuneri legislative   
        islati 
 
 
 

 
 
 
 

Ives   
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 1 -  5 noiembrie 2021 

 

 I. Hotărâri ale Camerei Deputaților: 
 

1. 
PHCD 62/2021 - Hotărâre privind modificarea alineatului (3) al  articolului 199 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 
 

2. 
PHCD 61/2021 - Hotărâre privind modificarea alineatului (3) al articolului 201 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor  

 
 

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

1. 
PL-x 444/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare 
 

2. 
PL-x 576/2020 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE” 

 

3. 
PL-x 254/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale 
 
 

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

 

1. 
PL-x 461/2021 – Proiect de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului 
 

2. 
Pl-x 285/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind industria 
naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 

 

3. 
PL-x 312/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Thailandei privind 
transferarea persoanelor condamnate şi cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 
septembrie 2019 
(Proiectul de Lege se consideră adoptat în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României, republicată) 
 

4. 
PL-x 404/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2021 privind 
unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune 
(Proiectul de Lege se consideră adoptat, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

5. 
Pl-x  206/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
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6. 
Pl-x  207/2021 - Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securităţii şi legăturilor de rudenie 
ale persoanelor care ocupă demnităţi sau funcţii publice cu aceştia prin completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 

 
(situaţie la data de 08 noiembrie 2021) 

 
 

În 29.09.2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua 
sesiune ordinară a anului 2021, care  cuprinde 106 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 36 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: 
 

 
6 
 

0 

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

 
0 
2 
0 

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

4 
0 
0 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

30 0 

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

 
4 

25 
0 

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

0 
0 
1 
0 

Total: 36   
 

31 
  

 
5 
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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 
271/2021 

 
L 

114/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-
19. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020, în sensul stabilirii sancţiunii 
contravenţionale complementare a 
închiderii temporare a sediului 
operatorului economic, în situaţia 
repetării contravenţiei prevăzute la 
art.65 lit.q), precum şi în cazul săvârşirii 
contravenţiei prevăzute la art.65 lit.r) 
din actul normativ de bază.  

S  - Adoptat 
pe 
14.06.2021 

CD -  OZ 
Plen JUR 

  

 

 

Raport  

depus pe 
30.09.2021 

(412/R/2021) 

2 

PLx 
365/2021 

 
L 

189/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte. (poz. I-b-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Actualizarea valorii cotizaţiilor anuale 
pe care România trebuie să le plătească 
la Organizaţia Aviaţiei Civile 
Internaţionale (OACI), conform anexei 
2.1., respectiv, la Conferinţa Europeană 
a Aviaţiei Civile (CEAC) şi Asociaţia 
Internaţională Permanentă a 
Congreselor de Navigaţie (AIPCN), 
conform anexei 2.2. la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994, prin 
introducerea sumelor stabilite pentru 
anul 2021.  

S -  Adoptat 
pe 
14.09.2021 

CD -  OZ 
Plen BUG  

 

 

 

 

Raport depus 
pe 
14.10.2021 

(443/R/2021) 

3 

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-
17)  
- 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 -  OZ 
Plen BUG 
și ADMIN 
 
 

 

 

 

Raport depus 
pe 
29.10.2021 

(498/R/2021) 

4 

PLx 
467/2021 

 
L 

316/2021 

Proiect de lege pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.122/2011 privind regimul 
armelor, dispozitivelor militare și 
munițiilor deținute de Ministerul 
Apărării Naționale și de forțele 
armate străine pe teritoriul 
României. (poz. I-a-7) 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.122/2011. 

S -  Adoptat 
pe 
11.10.2021 
CD -  OZ 
Plen APĂR 

 

Raport depus 
pe 
03.11.2021 

(507/R/2021) 
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Nr. 
crt 

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

- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

5 

PLx 
178/2021 

 
L 

49/2021 

Proiect de Lege privind practicile 
comerciale neloiale dintre 
întreprinderi în cadrul lanţului de 
aprovizionare agricol şi alimentar. 
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 1 deputat 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a 
prevederilor Directivei (UE) 2019/633 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi 
în cadrul lanţului de aprovizionare 
agricol şi alimentar, în vederea stabilirii 
unei liste a practicilor comerciale 
neloiale interzise în relaţiile dintre 
cumpărătorii şi furnizorii din cadrul 
acestui lanţ de aprovizionare, prin 
reglementarea termenelor de plată, a 
competenţelor şi atribuţiilor autorităţii 
de concurenţă, desemnată pentru a 
asigura aplicarea la nivel naţional a 
prevederilor directivei, precum şi a 
sancţiunilor aplicabile autorului 
încălcării. 

S  - 
Adoptată pe 
26.04.2021 

CD -  POL 
EC și IND 
pt. raport 
comun 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2021 

6 

PLx 
509/2021 

 
L 

391/2021 

Proiect de lege pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2006 privind 
instituțiile de credit și adecvarea 
capitalului. (poz. I-a-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Asigurarea transpunerii prevederilor 
cuprinse în Directiva (UE) nr.878/2019 
a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 mai 2019 de 
modificare a Directivei 2013/36/UE în 
ceea ce priveşte entităţile exceptate, 
societăţile financiare holding, societăţile 
financiare holding mixte, remunerarea, 
măsurile şi competenţele de 
supraveghere şi măsurile de conservare 
a capitalului, care vizează regimul 
aplicabil instituţiilor de credit şi firmelor 
de investiţii. 

S -  Adoptat 
pe 
18.10.2021 
CD -  POL 
EC și BUG 
pt. raport 
comun 

 

 
TDR: 
11.11.2021 

7 

PLx 
510/2021 

 
L 

392/2021 

Proiect de lege pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.312/2015 privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, precum și 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul 
financiar, precum și pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul 
financiar. (poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

Transpunerea Directivei nr.96/26/CE 
privind caracterul definitiv al decontării 
în sistemele de plăţi şi în sistemele de 
decontare a operaţiunilor cu instrumente 
financiare, precum şi prevederile art.2 
din Directiva 2019/879/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 mai 2019 de modificare a 
Directivei 2014/59/UE în ceea ce 
priveşte capacitatea de absorbţie a 
pierderilor şi de recapitalizare a 
instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii şi a Directivei 98/26/CE.  

S -  Adoptat 
pe 
18.10.2021 
CD -  POL 
EC și BUG 
pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
11.11.2021 
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Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD 

8 

PLx 
543/2021 

 
L 

403/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.311/2015 privind schemele de 
garantare a depozitelor şi Fondul 
de garantare a depozitelor 
bancare. (poz. II-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.311/2015. Potrivit expunerii de 
motive, proiectul vizează modificări în 
legătură cu resursele financiare ale 
FGDB, extinderea ariei depozitelor 
acoperite ce beneficiază de protecţie 
peste plafonul standard de acoperire, 
alinierea regimului aplicabil depozitelor 
pentru care se aplică un nivel al 
garantării peste plafonul standard de 
acoperire la recomandările Comisiei 
Europene şi la practica celorlalte 
scheme de garantare a depozitelor, 
modificarea dispoziţiilor privind 
desemnarea membrilor Comitetului 
director al FGDB, asigurarea cadrului 
legal necesar funcţionării FGDB în 
eventualitatea în care resursele de 
finanţare a cheltuielilor de funcţionare 
sunt insuficiente sau au fost epuizate. 

S -  Adoptat 
pe 
25.10.2021 
CD -  POL 
EC și BUG 
pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
23.11.2021 

9 

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-8) 
- 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  

 

 
 
 

10 PLx 
340/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Contractului de finanţare (Spitalul 
Regional de Urgenţă Iaşi - 
COVID-19), între România şi 
Banca Europeană de Investiţii, 
semnat la Bucureşti şi la 
Luxemburg, la 20 aprilie 2021. 
(poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Aprobarea Contractului de finanţare 
(Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi – 
COVID-19), între România şi Banca 
Europeană de Investiţii, semnat la 
Bucureşti şi la Luxemburg, la 20 aprilie 
2021. Astfel, noul Spital Regional de 
Urgenţă Iaşi va înlocui infrastructura 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Iaşi cu o structură modernă, la 
standarde europene, din punct de vedere 
arhitectural şi medical, al 
echipamentelor şi tehnologiei IT. 

 

 

CD -  BUG  
pt. raport  
S  - 
 

 

 
 
 
 

TDR: 
05.10.2021 

11 
PLx 

342/2021 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut 
(Finanţare adiţională pentru 

Ratificarea Acordului de împrumut 
(Finanţare adiţională pentru Proiectul 
privind reforma sectorului sanitar – 

CD -  BUG  
TDR: 
05.10.2021 
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crt 

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

Proiectul privind reforma 
sectorului sanitar - îmbunăţirea 
calităţii şi eficienţei sistemului 
sanitar) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 11 iunie 
2021. (poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
sistemului sanitar) dintre România şi 
Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 11 iunie 2021.  

pt. raport  

S -   

  

 

12 

PLx 
463/2021 

 
L 

268/2021 

Proiect de lege privind 
modificarea Legii nr.129/2019 
pentru prevenirea și combaterea 
spălării banilor și finanțării 
terorismului, precum și pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art.3 pct.2,5, 
pct.6 lit.(a), pct.9 şi pct.10 lit.(a) din 
Directiva (UE) 2019/2177 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 18 decembrie 2019 de modificare a 
Directivei 2009/138/CE privind accesul 
la activitate şi desfăşurarea activităţii de 
asigurare şi de reasigurare 
(Solvabilitate II), a Directivei 
2014/65/UE privind pieţele 
instrumentelor financiare şi a Directivei 
(UE) 2015/849 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor sau finanţării 
terorismului. 

S -  Adoptat 
pe 
09.10.2021 

CD -  BUG 
și JUR 
pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
09.11.2021 

 

13 

PLx 
464/2021 

 
L 

324/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal. (poz. II-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015, în ceea ce priveşte 
impozitul pe profit, impozitul pe venit, 
contribuţiile sociale obligatorii, 
impozitul pe veniturile nerezidenţilor, 
taxa pe valoarea adăugată şi impozitele 
si taxele locale, în sensul transpunerii 
normelor Directivei 2011/96/UE, ale 
Directivei (UE) 2016/1164 şi ale 
Directivei (UE) 2021/1159. 

S -  Adoptat 
pe 
11.10.2021 

CD -  BUG  
pt. raport  

 

 

TDR: 
09.11.2021 

 

14 

PLx  
508/2021 

 
L 

325/2021 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 
privind stabilirea unor măsuri de 
facilitare a utilizării informațiilor 
financiare și a analizelor 
financiare în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau 
urmăririi penale a anumitor 
infracțiuni. (poz. I-a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri de facilitare a 
utilizării anumitor categorii de 
informaţii în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi 
penale a infracţiunilor grave, în vederea 
transpunerii Directivei (UE) 2019/1153 
a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire 
a normelor de facilitare a utilizării 
informaţiilor financiare şi de alt tip în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a anumitor 

S -  Adoptat 
pe 
15.10.2021 
CD -  BUG, 
JUR și 
APAR 
pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
11.11.2021 
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infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 
2000/642/JAI a Consiliului . 

15 

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-3)  
- 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 

16 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre 
consumatori şi comercianţi. (poz. 
I-b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat 
pe 
02.11.2015 

CD -  IND 
și JUR,  

pt. raport 
comun 

TDR: 
12.11.2015 

17 

PLx  
506/2021 

 
L 

318/2021 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2021 
privind depozitarea deșeurilor. 
(poz. I-a-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal pentru 
asigurarea transpunerii în legislaţia 
naţională a prevederilor Directivei (UE) 
2018/850 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 1999/31/CE 
privind depozitele de deşeuri, precum şi 
a retranspunerii Directivei 1999/31/CE 
privind depozitele de deşeuri. 

S -  Adoptat 
pe 
15.10.2021 
CD -  IND, 
ADMIN și 
MED 

pt. raport 
comun 

TDR: 
11.11.2021 

18 

PLx  
539/2021 

 
L 

317/2021 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje. (poz. I-a-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea art.1 pct.1, pct.4 alin.(2), 
pct.5 lit.(a) sublit.(h) şi (i), lit.(b) (1a) şi 
(1b), pct.6 alin.(1)-alin.(8), pct.8 alin.(4), 
pct.11 lit.(b), lit.(d) (3a) şi (3b), pct.17, 
pct.18 şi art.2 alin.(1) paragraful 2 şi 
alin.(2) din Directiva (UE) 2018/852 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 94/62/CE privind ambalajele 
şi deşeurile de ambalaje. 

S -  Adoptat 
pe 
25.10.2021 
CD - IND și 
MED 
pt. raport 
comun 

TDR: 
23.11.2021 

19 
PLx  

540/2021 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 
privind reducerea impactului 

Transpunerea prevederilor Directivei 
nr.2019/904 privind reducerea 
impactului anumitor produse din plastic 

S -  Adoptat 
pe 
25.10.2021 

TDR: 
23.11.2021 
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crt 

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

L 
322/2021 

anumitor produse din plastic 
asupra mediului.  
(poz. I-a-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

asupra mediului şi asigurarea măsurilor 
de aplicare a Regulamentului de punere 
în aplicare (UE) 2020/2151 al Comisiei 
din 17 decembrie 2020 de stabilire a 
unor norme referitoare la specificaţiile 
armonizate privind marcarea produselor 
din plastic de unică folosinţă indicate în 
partea D din anexa la Directiva (UE) 
2019/904 a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind reducerea impactului 
anumitor produse din plastic asupra 
mediului.  

CD -  IND 
și MED 
pt. raport 
comun 

20 

PLx  
435/2021 

 
L 

269/2021 

Proiect de lege pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic. 
(poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.43/2007, din 
perspectiva necesităţii de aliniere a 
legislaţiei naţionale de profil la normele 
şi exigenţele europene incidente în 
materie, în contextul îndeplinirii 
obligaţiilor asumate de România, 
derivate din calitatea sa de stat membru 
al Uniunii Europene. 

S -  Adoptat 
pe 
04.10.2021 

CD -  
AGRIC, 
ADMIN și 
MED 

pt. raport 
comun 

TDR: 
02.11.2021 

 

21 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
strategiei de dezvoltare teritorială 
a României. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României, care reprezintă 
documentul programatic pe termen lung 
prin care sunt stabilite liniile directoare 
de dezvoltarea teritorială a României, 
bazat pe un concept strategic, precum şi 
direcţiile de implementare pentru o 
perioadă de timp de 20 de ani, la scară 
regională, interregională, naţională, cu 
integrarea aspectelor relevante la nivel 
transfrontalier şi transnaţional.  

S -  Adoptat 
pe 
06.12.2017 

CD -  Trimis 
la ADMIN pt. 
raport 

suplimentar  

TDR: 
10.12.2018 

 

22 

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-4) 
- 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 
comun 

TDR: 
13.10.2020 
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23 

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-b-11) 
- 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  - Adoptat 
pe 
22.06.2021 
CD - MUN 
și JUR  
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
02.09.2021 

24 

PLx  
221/2021 

 
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-b-12)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea posibilităţii, pentru 
persoanele care îndeplinesc condiţiile de 
pensionare şi îşi desfăşoară activitatea 
în baza unui contract individual de 
muncă, raport de serviciu sau în baza 
actului de numire în cadrul autorităţilor 
si instituţiilor publice centrale şi locale, 
precum şi în cadrul regiilor autonome, 
societăţilor naţionale, companiilor 
naţionale şi societăţilor comerciale la 
care capitalul social este deţinut integral 
sau majoritar de stat ori de o unitate 
administrativ-teritorială, de a opta între 
continuarea activităţii până la 
împlinirea vârstei de 70 de ani, cu 
acordul angajatorului, şi încetarea 
raportului de muncă sau a raportului de 
serviciu. 

S  - Adoptat 
pe 
27.09.2021 
CD - MUN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.10.2021 

25 

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-16) 
- 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 

26 
PLx 

387/2020 
 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013 privind utilizarea 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013, în scopul extinderii 
aplicării acestei legi la nivelul tuturor 

S -  Adoptat 
pe 
16.06.2020 

TDR: 
30.06.2020 
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L 
359/2020 

sistemelor destinate blocării şi 
întreruperii radiocomunicaţiilor în 
perimetrele unităţilor din 
subordinea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor.  (poz. 
I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

CD -  JUR 
și APĂR 

 pt. raport 
comun 

27 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor. (poz. I-b-
1) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat 
pe 
25.05.2021 

CD - JUR și 
APĂR 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
22.06.2021 

28 

PLx 
505/2021 

 
L 

315/2021 

Proiect de lege pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.123/2007 privind 
unele măsuri pentru consolidarea 
cooperării judiciare cu statele 
membre ale Uniunii Europene în 
vederea facilitării aplicării de 
către România a Regulamentului 
(UE) 2018/1727 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 14 
noiembrie 2018 privind Agenția 
Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție 
Penală (Eurojust) și de înlocuire 
și abrogare a Deciziei 
2002/187/JAI a Consiliului. (poz. 
I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.123/2007, în 
sensul aplicării de către România a 
Regulamentului (UE) 2018/1727 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 14 noiembrie 2018 
privind Agenţia Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiţie Penală 
(Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a 
Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului. 

S -  Adoptat 
pe 
15.10.2021 
CD -  JUR  
pt. raport 

TDR: 
11.11.2021 

29 
PLx 

334/2021 
 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.36 
din Legea nr.218/2002 privind 

Modificarea şi completarea art.36 din 
Legea nr.218/2002, în scopul prevenirii 
şi eliminării apariţiei oricăror moduri 

S  - Adoptat 
pe 

TDR: 
05.10.2021 
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L 
190/2021 

organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române. (poz. I-b-6) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

neunitare de acţiune în rândul 
poliţiştilor.  

06.09.2021 

CD - APĂR 

 pt. raport  

30 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. 
I-b-21) 
- 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 - 
Retrimis la 
TIN pe data 
de 
02.11.2021 
pt. raport 
suplimentar 

 

 

 

TDR: 
22.11.2021 

31 

PLx 
514/2021 

 
L 

396/2021 

Proiect de lege privind prevenirea 
și combaterea dopajului în sport. 
(poz. I-a-13) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea cadrului juridic privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în 
sport, având în vedere noile prevederi 
internaţionale în materie, cu scopul 
atingerii unui grad ridicat de 
uniformizare la nivel internaţional a 
legislaţiei referitoare la acest domeniu, 
precum şi abrogarea Legii nr.227/2006. 

S -  Adoptat 
pe 
18.10.2021 
CD -  TIN 
pt. raport 

TDR: 
11.11.2021 

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

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

1 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. 
(poz. I-a-5) 
- 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 

108/2021 
 

Proiect de Lege privind 
desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

 

CD -  

TDR: 
20.04.2021 
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Nr. 
crt 

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

L 
76/2021 

 

justiţie. (poz. I-b-10)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie de 
măsuri tranzitorii care decurg din această 
operaţiune. 

Adoptat pe 
24.03.2021 

S  - JUR 

pt. raport 

3 

PLx 
313/2021 

 
L 

445/2021 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului privind 
încetarea tratatelor bilaterale de 
investiţii dintre statele membre 
ale Uniunii Europene, semnat la 
Bruxelles, la 5 mai 2020. (poz. I-
b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ratificarea Acordului privind încetarea 
tratatelor bilaterale de investiţii dintre 
statele membre ale Uniunii Europene, 
semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020.  

CD -  
Adoptat pe 
13.10.2021 

S  - ECON, 
CAE și POL 
EXT 

pt. raport 
comun 

TDR: 
18.10.2021 

4 

PLx 
341/2021 

 
L 

459/2021 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului de 
împrumut (Proiect privind 
şcoli mai sigure, incluzive şi 
sustenabile în România) dintre 
România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti 
la 6 mai 2021. (poz. I-b-13) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ratificarea Acordului de împrumut 
(Proiect privind şcoli mai sigure, 
incluzive şi sustenabile în România) 
dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 6 mai 2021, în 
valoare de 100 milioane euro, care va fi 
implementat pe o perioadă de 6 ani.  

 

CD -  
Adoptat pe 
18.10.2021 

S  - BUG și 
ÎNV 

pt. raport 
comun 
 

TDR: 
09.11.2021 

5 

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-20)  
- 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 -  
Adoptat pe 
13.10.2021 

La 
promulgare 
din data de 
20.10.2021 
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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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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de 4 noiembrie 2021 ) 

 

I.  În perioada  1 – 4 noiembrie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 15 rapoarte din care 1 raport 

suplimentar. 
Comisiile permanente au depus  33  avize. 
Cele  15  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                          8 
 rapoarte de respingere                       7 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  5        
 Ordonanțe ale Guvernului                                                    1                                       
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                              9     

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1061 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 127 pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  27 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2021.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

Comisiile parlamentare au întocmit  600 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
                 512 

 rapoarte suplimentare 
61 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
27 

TOTAL 600 
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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 1 – 4 noiembrie  2021 
 

I. Comisia economică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

Plx 60/2018 

 

 

 

 

 

Plx 61/2018 

 

 

 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.31/1990 a 
societăţilor 
 
 
 
 
 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.31/1990 a 
societăţilor – raport comun 
cu Comisia juridică 
 
 
 

Modificarea şi completarea Legii 
societăţilor nr.31/1990, în 
vederea interzicerii în România a 
societăţilor care emit acţiuni la 
purtător, având în vedere că 
statele membre ale Uniunii 
Europene şi ale NATO au 
adoptat măsuri de 
transparentizare a proprietarilor 
de capitaluri, pentru a evita 
practicile de spălare a banilor, 
conflicte de interese 
 
Modificarea şi completarea Legii 
societăţilor nr.31/1990, în 
vederea interzicerii, în România, 
a societăţilor care emit acţiuni la 
purtător, având în vedere că 
statele membre ale Uniunii 
Europene şi ale NATO au 
adoptat măsuri de 
transparentizare a proprietarilor 
de capitaluri, pentru a evita 
practicile de spălare a banilor, 
conflicte de interese 

31 parlam. 
 
 
 
 
1 deputat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.09.21 
26.10.21 
 
 
 
 
 
 
 

Raport de 
respingere 
(502/R din 
3.11.21) 
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II. Comisia pentru buget 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
351/2020 

Cererea de 
reexaminare a Legii 
privind aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.69/2020 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, 
precum şi pentru 
instituirea unor 
măsuri fiscale – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
constituționalitate 

Instituirea unor măsuri fiscale, 
prorogarea unor termene, precum şi 
acordarea unor facilităţi fiscale. 
Proiectul vizează măsuri cu privire la 
calculul şi plata CASS, în cazul 
suspendării judecătorilor şi procurorilor 
în temeiul Legii nr.303/2004, 
reglementări înregistrarea în scopuri de 
TVA, acordarea unor bonificaţii în 
cazul impozitului pe venit si a 
contribuţiilor sociale obligatorii, 
reglementarea regimului fiscal aplicabil 
veniturilor din salarii reprezentând 
premii/stimulente acordate ca urmare a 
desfăşurării activităţii în baza unui 
contract individual de muncă, acordarea 
unor facilităţi la plata impozitului anual 
pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, 
prorogarea unor termene, anularea unor 
obligaţii accesorii pentru toate 
categoriile de debitori, în anumite 
condiţii 

Guvern 
6.07.21 
3.11.21 

Raport de 
aprobare 
(511/R din 
3.11.21) 

2 PLx 
444/2021 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.15/2021 privind 
reglementarea unor 
măsuri fiscal-
bugetare – raport 
comun cu Comisia 
pentru industrii și 
Comisia pentru 
administrație 

Stabilirea unor măsuri cu privire la 
ajustarea preţului contractelor de 
achiziţie publică şi a contractelor 
sectoriale de lucrări aflate în derulare la 
data intrării în vigoare a prezentului 
proiect, prin actualizarea preţurilor 
aferente materialelor de construcţii, prin 
aplicarea unui coeficient de ajustare, 
pentru a se ţine seama de orice creştere 
sau diminuare a costului acestor 
materiale. Ajustarea se va realiza prin 
aplicarea indicilor de cost în construcţii 
pentru costul materialelor, determinaţi 
şi diseminaţi de Institutul Naţional de 
Statistică şi publicaţi lunar în Buletinul 
Statistic de Preţuri. În acest scop, se vor 
aproba majorări de credite de 
angajament şi bugetare, aprobate în 
bugetele ordonatorilor principali de 
credite care gestionează programele 
naţionale. 

Guvern 28.10.21 

Raport 
suplimentar 
de  
aprobarecu 
amendamente 
(486/RSdin 
2.11.21) 
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III. Comisia pentru industrii 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
206/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice, 
republicată – raport comun 
cu Comisia pentru 
transporturi, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
apărare 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, în sensul reglementării 
posibilităţii constatării 
contravenţiilor cu ajutorul unor 
mijloace tehnice video folosite de 
participanţii la trafic sau de 
autorităţile administraţiei publice 
locale 

2 parlam. 

6.04.19 
6.05.19 
11.06.19 
28.09.21 
 

Raport de 
respingere 
(499/R din 
2.11.21) 

2 Plx 
610/2018 

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonaţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu 
Comisia pentru 
transporturi, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
apărare 

Completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 prin 
introducerea obligaţiei unităţilor de 
învăţământ, autorităţilor 
administraţiei publice locale şi 
operatorilor de transport rutier care 
deţin autovehicule cu inscripţia 
„transport şcolar” de a le echipa cu 
dispozitive luminoase cu mesajul 
„STOP” 

112 
parlam. 

6.11.18 
6.04.19 
26.11.18 
26.02.19 
8.11.18 
11.12.18 
28.09.21 

Raport de 
respingere 
(500/Rdin 
2.11.21) 

3 PLx 
444/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2021 
privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare – 
raport comun cu Comisia 
pentru buget și Comisia 
pentru administrație 

Stabilirea unor măsuri cu privire la 
ajustarea preţului contractelor de 
achiziţie publică şi a contractelor 
sectoriale de lucrări aflate în 
derulare la data intrării în vigoare a 
prezentului proiect, prin 
actualizarea preţurilor aferente 
materialelor de construcţii, prin 
aplicarea unui coeficient de 
ajustare, pentru a se ţine seama de 
orice creştere sau diminuare a 
costului acestor materiale. Ajustarea 
se va realiza prin aplicarea indicilor 
de cost în construcţii pentru costul 
materialelor, determinaţi şi 
diseminaţi de Institutul Naţional de 
Statistică şi publicaţi lunar în 
Buletinul Statistic de Preţuri. În 
acest scop, se vor aproba majorări 
de credite de angajament şi 
bugetare, aprobate în bugetele 
ordonatorilor principali de credite 
care gestionează programele 
naţionale. 

Guvern 28.10.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare  
cu 
amendament
e 
(486/RS din 
2.11.21) 
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IV. Comisia pentru transporturi 

 
V. Comisia pentru agricultură 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
206/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată 
– raport comun cu Comisia 
pentru industrii, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
apărare 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în sensul 
reglementării posibilităţii 
constatării contravenţiilor cu 
ajutorul unor mijloace tehnice 
video folosite de participanţii la 
trafic sau de autorităţile 
administraţiei publice locale 

2 parlam. 

6.04.19 
6.05.19 
11.06.19 
28.09.21 
 

Raport de 
respingere 
(499/R din 
2.11.21) 

2 Plx 
610/2018 

Propunere legislativă pentru 
completarea Ordonaţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu 
Comisia pentru industrii, 
Comisia juridică și 
Comisia pentru apărare 

Completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
prin introducerea obligaţiei 
unităţilor de învăţământ, 
autorităţilor administraţiei publice 
locale şi operatorilor de transport 
rutier care deţin autovehicule cu 
inscripţia „transport şcolar” de a 
le echipa cu dispozitive 
luminoase cu mesajul „STOP” 

112 
parlam. 

6.11.18 
6.04.19 
26.11.18 
26.02.19 
8.11.18 
11.12.18 
28.09.21 

Raport de 
respingere 
(500/R din 
2.11.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
369/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic 
nr.407/2006 – raport 
comun cu Comisia 
pentru mediu 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.407/2006. Potrivit expunerii de 
motive iniţiativa vizează diverse 
aspecte, între care menţionăm: nu este 
nevoie de cote de recoltă la păsări 
migratoare a căror populaţie este 
stabilă sau în creştere, modificarea 
condiţiilor de obţinere a permisului 
de vânătoare permanent, introducerea, 
după Anexa 1 a unei noi anexe, 
Anexa nr.11 

25 
parlam. 

21.10.21 
26.10.21 

Raport de 
aprobare 
cu 
amendame
nte 
(506/R din 
3.11.21) 

2 PLx 
614/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea unor acte 
normative privind 
finalizarea cu celeritate a 
procesului de retrocedare 
în natură a terenurilor – 
raport comun cu 
Comisia juridică 

Modificarea art.12 alin.(1) lit.c) din 
Legea nr.165/2013 şi a art.3 alin.(3) 
din Legea nr.1/2000, astfel încât 
restituirea în natură a terenurilor 
agricole, după validarea întinderii 
dreptului de proprietate de către 
comisiile judeţene de fond funciar 
sau, după caz, de către Comisia de 
Fond Funciar a Municipiului 

1 deputat 16.02.21 

Raport de 
respingere 
(509/R din 
3.11.21) 
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VI. Comisia pentru administrație 

 
VII. Comisia pentru mediu 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 
369/2021 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
şi completarea 
Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului 
cinegetic 
nr.407/2006 – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.407/2006. Potrivit expunerii de 
motive iniţiativa vizează diverse 
aspecte, între care menţionăm: nu 
este nevoie de cote de recoltă la 
păsări migratoare a căror populaţie 
este stabilă sau în creştere, 
modificarea condiţiilor de obţinere a 
permisului de vânătoare permanent, 
introducerea, după Anexa 1 a unei 
noi anexe, Anexa nr.11 

25 parlam. 
21.10.21 
26.10.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(506/R din 
3.11.21) 

 
 

Bucureşti, fostului proprietar sau 
moştenitorilor acestuia să li se poate 
atribui un teren pe un alt 
amplasament, în orice localitate din 
acelaşi judeţ, nu doar în localităţile 
învecinate 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
444/2021 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.15/2021 
privind 
reglementarea 
unor măsuri 
fiscal-bugetare – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
buget și Comisia 
pentru industrii 

Stabilirea unor măsuri cu 
privire la ajustarea preţului 
contractelor de achiziţie publică şi a 
contractelor sectoriale de lucrări aflate 
în derulare la data intrării în vigoare a 
prezentului proiect, prin actualizarea 
preţurilor aferente materialelor de 
construcţii, prin aplicarea unui 
coeficient de ajustare, pentru a se ţine 
seama de orice creştere sau diminuare 
a costului acestor materiale. Ajustarea 
se va realiza prin aplicarea indicilor de 
cost în construcţii pentru costul 
materialelor, determinaţi şi diseminaţi 
de Institutul Naţional de Statistică şi 
publicaţi lunar în Buletinul Statistic de 
Preţuri. În acest scop, se vor aproba 
majorări de credite de angajament şi 
bugetare, aprobate în bugetele 
ordonatorilor principali de credite care 
gestionează programele naţionale. 

Guvern 28.10.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 
cu 
amendamente 
(486/RS din 
2.11.21) 
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VIII. Comisia pentru muncă 

 
IX. Comisia pentru sănătate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 

PLx 
462/2013 

Proiect de Lege 
privind 
reproducerea 
umană asistată 
medical – 
raport comun 
cu Comisia 
juridică 

Stabilirea regimului juridic al 
reproducerii umane asistate medical, 
fiind recunoscute și garantate drepturile 
privind reproducerea umană asistată 
medical, precum și asigurarea 
confidențialității informațiilor care țin 
de aceasta, în vederea susținerii 
cuplurilor cu probleme de fertilitate, 
precum și a creșterii natalității. 

24 parlam. 
26.08.21 
26,10.21 

Raport de 
respingere 
(501/R din 
3.11.21) 

 
X. Comisia juridică 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 206/2019 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile 
publice, republicată – 
raport comun cu 
Comisia pentru industrii, 
Comisia pentru 
transporturi și Comisia 
pentru apărare 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în sensul 
reglementării posibilităţii 
constatării contravenţiilor cu 
ajutorul unor mijloace tehnice 
video folosite de participanţii la 
trafic sau de autorităţile 
administraţiei publice locale 

2 parlam. 

6.04.19 
6.05.19 
11.06.19 
28.09.21 
 

Raport de 
respingere 
(499/R din 
2.11.21) 

2 Plx 610/2018 
Propunere legislativă 
pentru completarea 
Ordonaţei de urgenţă a 

Completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
prin introducerea obligaţiei 

112 
parlam. 

6.11.18 
6.04.19 
26.11.18 

Raport de 
respingere 
(500/R din 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
212/2020 

Proiect de Lege 
pentru 
modificarea şi 
completarea 
Legii-cadru 
nr.153/2017 
privind 
salarizarea 
personalului 
plătit din fonduri 
publice 

Modificarea şi completarea Legii-
cadru nr.153/2017, în sensul 
reglementării unor noi exceptii de la 
aplicarea prevederilor art.25 
referitoare la limitarea sporurilor 
salariale acordate personalului din 
familia ocupaţională de funcţii 
bugetare sănatate şi asistenţă socială, 
precum şi a modificării art.7 din cadrul 
Capitolului II al anexei nr.2 la actul 
normativ de bază 

7 deputați 27.10.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendamente 
(512/R din 
4.11.21) 
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Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice – 
raport comun cu 
Comisia pentru industrii, 
Comisia pentru 
transporturi și Comisia 
pentru apărare 

unităţilor de învăţământ, 
autorităţilor administraţiei publice 
locale şi operatorilor de transport 
rutier care deţin autovehicule cu 
inscripţia „transport şcolar” de a 
le echipa cu dispozitive 
luminoase cu mesajul „STOP” 

26.02.19 
8.11.18 
11.12.18 
28.09.21 

2.11.21) 

3 
PLx 
462/2013 

Proiect de Lege privind 
reproducerea umană 
asistată medical – raport 
comun cu Comisia 
pentru sănătate 

Stabilirea regimului juridic al 
reproducerii umane asistate 
medical, fiind recunoscute și 
garantate drepturile privind 
reproducerea umană asistată 
medical, precum și asigurarea 
confidențialității informațiilor 
care țin de aceasta, în vederea 
susținerii cuplurilor cu probleme 
de fertilitate, precum și a creșterii 
natalității. 

24 
paarlam. 

26.08.21 
26,10.21 

Raport de 
respingere 
(501/R din 
3.11.21) 

4 

Plx 60/2018 

 

 

 

 

 

Plx 61/2018 

 

 
 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.31/1990 a societăţilor 
 
 
 
 
 
Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.31/1990 a societăţilor – 
raport comun cu 
Comisia economică 
 
 
 

Modificarea şi completarea Legii 
societăţilor nr.31/1990, în vederea 
interzicerii în România a 
societăţilor care emit acţiuni la 
purtător, având în vedere că 
statele membre ale Uniunii 
Europene şi ale NATO au adoptat 
măsuri de transparentizare a 
proprietarilor de capitaluri, pentru 
a evita practicile de spălare a 
banilor, conflicte de interese 
 
Modificarea şi completarea Legii 
societăţilor nr.31/1990, în vederea 
interzicerii, în România, a 
societăţilor care emit acţiuni la 
purtător, având în vedere că 
statele membre ale Uniunii 
Europene şi ale NATO au adoptat 
măsuri de transparentizare a 
proprietarilor de capitaluri, pentru 
a evita practicile de spălare a 
banilor, conflicte de interese 

31 parlam. 
 
 
 
 
1 deputat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.09.21 
26.10.21 
 
 
 
 
 
 
 

Raport de 
respingere 
(502/R din 
3.11.21) 

5 PLx 55/2021 

Proiect de Lege pentru 
stabilirea datei alegerilor 
pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor, ca urmare a 
încetării mandatului 
Parlamentului ales în anul 
2016, precum şi a unor 
măsuri pentru buna 
organizare a acestora 

Stabilirea la data de 14 martie 
2021 a alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor, ca urmare a 
încetării mandatului 
Parlamentului ales în anul 2016, 
la data de 20 decembrie 2020 

1 deputat 27.05.21 

Raport de 
respingere 
(503/R din 
3.11.21) 
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6 PLx 30/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea OUG 
nr.191/2020 pentru 
prelungirea termenelor 
privind depunerea unor 
documente prevăzute în 
sarcina asociaţiilor şi 
fundaţiilor, precum şi a 
persoanelor juridice 
înregistrate în registrul 
comerţului 

Asigurarea îndeplinirii 
obligaţiilor referitoare la 
beneficiarul real de către asociaţii 
şi fundaţii, precum şi de către 
persoanele juridice înregistrate în 
Registrul Comerţului, în sensul 
stabilirii unui termen limită de 
conformare în vederea depunerii 
documentelor prevăzute la art.62 
alin.(1) şi respectiv, art.63 din 
Legea nr.129/2019 

Guvern 27.05.21 

Raport de 
aprobare 
(504/R din 
3.11.21) 

7 
PLx 
337/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.257 
alin.(4) din Legea 
nr.286/2009 privind Codul 
penal 

Modificarea alin.(4) al art.257 din 
Legea nr.286/2009, în sensul 
stabilirii drept variantă agravată a 
infracţiunii de ultraj a săvârşirii 
faptelor prevăzute la art.257 
alin.(1)-(3) asupra personalului 
silvic aflat în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu sau în 
legătură cu exercitarea acestor 
atribuţii 

1 senator 27.10.21 

Raport de 
aprobare 
cu 
amendame
nte 
(505/R din 
3.11.21) 

8 
PLx 
614/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea unor acte 
normative privind 
finalizarea cu celeritate a 
procesului de retrocedare 
în natură a terenurilor – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură 

Modificarea art.12 alin.(1) lit.c) 
din Legea nr.165/2013 şi a art.3 
alin.(3) din Legea nr.1/2000, 
astfel încât restituirea în natură a 
terenurilor agricole, după 
validarea întinderii dreptului de 
proprietate de către comisiile 
judeţene de fond funciar sau, 
după caz, de către Comisia de 
Fond Funciar a Municipiului 
Bucureşti, fostului proprietar sau 
moştenitorilor acestuia să li se 
poate atribui un teren pe un alt 
amplasament, în orice localitate 
din acelaşi judeţ, nu doar în 
localităţile învecinate 

1 deputat 16.02.21 

Raport de 
respingere 
(509/R din 
3.11.21) 
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XI. Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Plx 
206/2019 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile 
publice, republicată – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
industrii, Comisia 
pentru transporturi și 
Comisia juridică 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, în sensul reglementării 
posibilităţii constatării contravenţiilor 
cu ajutorul unor mijloace tehnice 
video folosite de participanţii la trafic 
sau de autorităţile administraţiei 
publice locale 

2 parlam. 

6.04.19 
6.05.19 
11.06.19 
28.09.21 
 

Raport de 
respingere 
(499/R din 
2.11.21) 

2 
Plx 
610/2018 

Propunere legislativă 
pentru completarea 
Ordonaţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
industrii, Comisia 
pentru transporturi și 
Comisia juridică 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 prin 
introducerea obligaţiei unităţilor de 
învăţământ, autorităţilor 
administraţiei publice locale şi 
operatorilor de transport rutier care 
deţin autovehicule cu inscripţia 
„transport şcolar” de a le echipa cu 
dispozitive luminoase cu mesajul 
„STOP” 

112 
parlam. 

6.11.18 
6.04.19 
26.11.18 
26.02.19 
8.11.18 
11.12.18 
28.09.21 

Raport de 
respingere 
(500/R din 
2.11.21) 
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3 
PLx 
467/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.122/2011 privind 
regimul armelor, 
dispozitivelor militare şi 
muniţiilor deţinute de 
Ministerul Apărării 
Naţionale şi de forţele 
armate străine pe 
teritoriul României 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.122/2011. Potrivit expunerii de 
motive, intervenţiile legislative 
vizează modificarea definiţiei 
„dispozitivului militar”, pentru a 
include în această categorie 
principalele caracteristici ale 
echipamentelor care sunt utilizate 
pentru contracararea dronelor. 
Majoritatea acestor dispozitive de 
contracarare nu implică acţiuni 
cinetice împotriva dronelor, ci doar 
emiterea unui semnal electronic de 
bruiaj ori de dezinformare, sau 
emiterea de energie dirijată, 
microunde de mare putere; definirea 
termenului de „dronă” ca fiind orice 
vehicul terestru, aerian, acvatic sau 
subacvatic capabil să navigheze 
autonom, folosind pilotul automat sau 
care poate fi controlat printr-un 
echipament radioelectric de comandă 
la distanţă; completarea situaţiilor în 
care personalul Ministerului Apărării 
Naţionale poate face uz de 
armamentul şi dispozitivele militare 
din dotare împotriva dronelor şi 
echipamentelor radioelectrice utilizate 
pentru comiterea unui act ostil; 
utilizarea forţei împotriva dronelor 
prin folosirea armamentului sau a 
altor dispozitive militare, care să 
conducă, pe cât posibil, la oprirea sau 
imobilizarea acestora, precum şi 
autorizarea personalului Ministerului 
Apărării Naţionale să reţină dronele 
imobilizate, echipamentele 
radioelectrice neutralizate şi să le 
predea organelor în drept 

Guvern 3.11.21 

Raport de 
aprobare 
(507/R din 
3.11.21) 

4 
PLx 
420/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.96/2021 privind 
acordarea de sprijin şi 
asistenţă de către statul 
român cetăţenilor străini 
sau apatrizilor aflaţi în 
situaţii deosebite – 
raport comun cu 
Comisia pentru politică 
externă 

Acordarea de sprijin şi asistenţă de 
către statul român cetăţenilor străini 
sau apatrizilor aflaţi în situaţii 
deosebite. Proiectul vizează setul de 
activităţi întreprinse, ca urmare a unei 
decizii aprobate prin Hotărâre a 
Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, în scopul evacuării dintr-o zonă 
de conflict armat a unor categorii de 
cetăţeni străini sau apatrizi 

Guvern 
26.10.21 
27.10.21 

Raport de 
aprobare 
(508/R din 
3.11.21) 
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XII. Comisia pentru politică externă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
420/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.96/2021 privind acordarea 
de sprijin şi asistenţă de 
către statul român cetăţenilor 
străini sau apatrizilor aflaţi 
în situaţii deosebite – raport 
comun cu Comisia pentru 
apărare 

Acordarea de sprijin şi asistenţă 
de către statul român cetăţenilor 
străini sau apatrizilor aflaţi în 
situaţii deosebite. Proiectul 
vizează setul de activităţi 
întreprinse, ca urmare a unei 
decizii aprobate prin Hotărâre a 
Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, în scopul evacuării dintr-o 
zonă de conflict armat a unor 
categorii de cetăţeni străini sau 
apatrizi 

Guvern 
26.10.21 
27.10.21 

Raport de 
aprobare 
(508/R din 
3.11.21) 

 
XIII. Comisia pentru constituționalitate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
121/2020 

Cererea de reexaminare 
a Legii pentru 
organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei de 
Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative 
 

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de 
Mediu, structură în cadrul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, specializată în combaterea 
infracţiunilor împotriva mediului 
înconjurător, care îşi exercită 
atribuţiile pe întreg teritoriul 
României 

42 parlam. 3.11.21 

Raport de 
respingere 
(510/R din 
3.11.21) 

2 
PLx 
351/2020 

Cererea de reexaminare a 
Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.69/2020 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi 
pentru instituirea unor 
măsuri fiscale – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Instituirea unor măsuri fiscale, 
prorogarea unor termene, precum şi 
acordarea unor facilităţi fiscale. 
Proiectul vizează măsuri cu privire la 
calculul şi plata CASS, în cazul 
suspendării judecătorilor şi 
procurorilor în temeiul Legii 
nr.303/2004, reglementări 
înregistrarea în scopuri de TVA, 
acordarea unor bonificaţii în cazul 
impozitului pe venit si a contribuţiilor 
sociale obligatorii, reglementarea 
regimului fiscal aplicabil veniturilor 
din salarii reprezentând 
premii/stimulente acordate ca urmare 
a desfăşurării activităţii în baza unui 

Guvern 
6.07.21 
3.11.21 

Raport de 
aprobare 
(511/R din 
3.11.21) 
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contract individual de muncă, 
acordarea unor facilităţi la plata 
impozitului anual pe clădiri sau a 
taxei lunare pe clădiri, prorogarea 
unor termene, anularea unor obligaţii 
accesorii pentru toate categoriile de 
debitori, în anumite condiţii 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații  

 
Dezinteres total pentru educația generației viitoare! 

 
Domnule președinte de ședință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Prezenta declarație reprezintă un nou episod din serialul “România se dorește - educată!”  
Avem nevoie nu de vorbe pompoase din “vârf de deal” ci de măsuri ferme pentru a reda învățământului românesc rolul 

și locul cuvenit. 
Argumentele care susțin această afirmație se bazează pe câteva criterii clare cu care ne confruntăm în prezent: 
- România s-a plasat pe ultimul loc din Europa la testele PISA;  
- Universităţile româneşti ocupă locuri codașe în clasamente internaționale; 
- Examenele naţionale de absolvire sunt trecute numai de 50% dintre elevi; 
- Nu avem planuri cadru şi programe şcolare adecvate etapei de evoluţie a societăţii pe care o parcurgem;  
- Nu avem salarizare legată de performanţele şi progresul şcolar al elevilor, situaţie care ar genera competiţie şi 

autoformare a personalului din educaţie.  
Față de acestea nu putem aştepta până în anul 2030, anul final al proiectului prezidențial “România educată” pentru a 

rezolva aceste grave erori.  
Şcoala reprezintă un pilon esenţial al evoluţiei societăţii. Aşa cum arată şcoala azi, aşa va arăta societatea mâine. 

Ignorarea acestui adevăr esențial reprezintă dezinteres total față de viitorul societăţii româneşti. 
Susținem doleanțele asociațiilor de părinți și elevi care cer imperativ renunțarea la vacanța forțată în învățământul de 

stat și trecerea la școala online.  
Afirmația lor este tristă: ”Din nefericire, nu există un interes pentru copii educați. După aproape 2 ani de pandemie și 

cursuri online, în loc să ușureze materia, e mai stufoasă cu scopul de a încuraja copiii să abandoneze școala.” 
Din data de 25 octombrie 2021 elevii din sistemul public sunt lipsiți de dreptul la educaţie, pe când cei din sistemul 

privat îşi pot continua studiile în sistem on-line.  
Părinții elevilor din sistemul public consideră că este o discriminare inacceptabilă faptul că autorităţile au decis 

exercitarea dreptului la educaţie în condiţii inegale, având în vedere că elevii din sistemul privat vor dobândi mai multe 
informaţii.  

Grija față de generațiile viitoare reprezintă o obligație a tuturor decidenților. 
Vă mulțumesc!  

Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
Impunerea certificatului verde la locul de muncă – soluție sau discriminare? 

 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Zilele trecute Senatul României a votat împotriva proiectului de lege privind obligativitatea certificatului verde la locul 

de muncă. A fost, putem spune, o victorie pentru români, deoarece proiectul de lege supus votului prezenta multe probleme, 
unele dintre ele putând genera discriminare.  

Nu e o victorie împotriva Sănătății! Este foarte important să spunem acest lucru. Acel proiect creează mai multe 
probleme decât generează soluții, pentru că face câteva lucruri inacceptabile: creează discriminări între diferite categorii 
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sociale, impune plata testelor de către personalul medical, cei care nu doresc încă să se vaccineze și lucrul acesta nu cred că 
este suportabil de către sistemul medical în momentul de față sau de către români.  

De aceea, nu consider că impunerea certificatului verde la locul de muncă este soluția pentru a ține sub control 
pandemia, ci testarea gratuită a românilor! Spun asta de anul trecut alături de colegii din PSD. Însă nimeni nu are urechi să 
audă. În momentul în care decizi să impui anumite măsuri, ar trebui să fie consultați și cei asupra cărora le impui, în acest caz 
și cei din mediul privat, dar și sindicatele! 

Văd că se insistă foarte mult pe măsuri care duc la sancționarea angajaților care nu au certificatul verde. Sper să se 
înțeleagă faptul că antreprenorii nu vor să își dea oamenii afară, nu vor să îi sancționeze sau să caute motive să le diminueze 
salariile. Ar fi crunt ca într-o asemenea perioadă să îi sancționezi pe angajați. În momentul în care vii și impui certificatul 
verde pentru angajații de la stat și din privat, ar trebui să vii și cu măsuri de sprijin, pentru că altfel vorbim de o povară în plus 
pe umerii mediului privat.  

Personal consider că cea mai bună variantă rămâne testarea în masă, dar ea să fie gratuită pentru toți cetățenii României. 
În ultimii doi ani s-au făcut împrumuturi uriașe care nu știm nici acum pe ce s-au dus. Cred că o parte din acești bani pot fi 
cheltuiți și pentru testarea românilor, având în vedere că împrumuturile tot noi le plătim.  

În cazul certificatului verde pentru cadrele medicale, nu cred că în plin vârf pandemic ne putem permite să renunţăm la 
vreunul dintre medicii care acordă asistenţă medicală. Niciun român nu trebuie să fie privat de îngrijiri medicale doar pentru că 
se dorește o decizie politică legată de acest certificat.  

Măsura cea mai sigură este testarea periodică a personalului, atât medical, cât și din domeniul public. Dar testele să fie 
decontate de stat.  

Problema sanitară este o prioritate pentru toată populația. Însă, modul în care se acționează nu trebuie să fie unul 
heirupist, care să genereze discriminări, ci trebuie să fie unul responsabil. 

În aceste vremuri tulburi ar trebui să lăsăm specialiștii să vorbească. Unul dintre aceștia este profesorul Streinu Cercel, 
cel care a spus că este greşit ştiinţific fundamentat proiectul, iar 60% din populaţie a trecut prin boală asimptomatic şi nu are 
acces la certificat. Dacă proiectul ar fi trecut de Senat, atunci ar fi însemnat o discriminare la care erau supuși românii.  

Nu e o chestiune pe care să vorbim politic, ci trebuie să vorbim pe cifre și să ascultăm de specialiști! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Oana Gianina Bulai 

*** 
Bilanțul Guvernării PNL – USR – UDMR 

“O Românie intubată” 
 

Dragi români, se pare că cei care au instigat la scandal între tineri și seniori, între bugetari și angajați în sectorul privat, 
între medici și pacienți și între cler și credincioși au eșuat lamentabil, cu un preț uriaș platit  de noi toți. 

Trăim vremuri în care criza politică din România începe să ne sufoce.  
Nu cu multe luni în urmă, de la “respectuoasele jilțuri” ale Palatului Cotroceni, un anume individ făcea o declarație 

publică cu totul iresponsabilă: Am învins pandemia! 
Evident, populația României a reacționat la această declarație și procesul de vaccinare a fost stopat, s-a renunțat și la 

măsurile de protecție în spațiul public, ca doar de…întâiul diriguitor al țării a făcut marele anunț. 
Același personaj “confuz” a invitat apoi românii la relaxare, dacă tot a fost învinsă pandemia, relaxare, dar nu oricum ci 

prin intermediul unor partide de golf, că doar președintele țării nu putea promova oina românească ci un sport elitist preluat din 
exterior, ca să își dovedească, probabil, apartenența la gulerele albe mondiale. 

Nu a contat nici criza de oxigen, nici criza de antivirale, nici nenorocirea care a venit în viața bolnavilor cronici refuzați 
de unitățile spitalicești că același voievod de la Cotroceni a demarat o campanie de promovare a serviciilor turistice tocmai la 
Piramide. 

Între timp, într-o pauză de golf sau de safari, domnul președinte și-a făcut timp să provoace și o criză politică, scindând 
practic principalul partid aflat la guvernare, instigând și la ruperea coaliției de guvernare. Și cum spectacolul nu era desăvârșit, 
a și discreditat public doi oameni numindu-i în calitatea de candidat pentru functia de Premier, deși realitatea parlamentară 
impunea, poate, alegeri anticipate. 
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Am vazut tot felul de “tonomate” cotroceniste, în ultimele zile, care doresc să își justifice agenda, din nou, cu atacuri 
mârșave la adresa PSD. A fost Partidul Social Democrat în mijlocul acestor evenimente politice care, practic, au “intubat” 
România? 

Se așteaptă intervenția PSD pentru salvarea țării dar nu primim nicio oferta concretă în acest sens. Partidul Social 
Democrat este capabil să salvaze, din nou, țara din situația în care aceasta a ajuns dar nu necondiționat și în niciun caz cu frana 
de mână trasă de la Cotroceni. 

Stăm și ne întrebăm, ce a câștigat România după aproape un an de coaliție caracterizată prin incompetență și 
mediocritate? 

Partidul Social Democrat își poate asuma salvarea țării în baza unui program de guvernare foarte exact si cu obiective 
concrete. Epoca heirup-ismului politic este cazul sa înceteze. Din pacate, formațiunea politică ce a asigurat guvernarea 
catastrofală de până acum dorește să rămână la Guvernare și din comportamentul domniilor lor se pare ca ar avea nevoie doar 
de susținere parlamentară, adică de voturile PSD care să le legitimeze incompetența.  

Este trist, dragi români, că acești indivizi încă mai cred că locul lor este în fruntea statului român. Cât dspre jucătorul de 
golf…il lăsăm la judecata popular, cât de curând.  

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Majorarea prețului la gigacalorie din cauza nepăsării Guvernului Cîțu 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari / Dragi colegi, 
Românii care locuiesc în apartamente racordate la rețelele publice de termoficare, pe lângă dezastrul generat de 

pandemie, pe lângă creșterea prețurilor la alimente și combustibil mai au de îndurat și majorările foarte mari la gigacalorie. 
Domnilor și doamnelor din Guvernul Cîțu, nu este vorba de câteva procente, ci de scumpiri de peste 95% la căldură și 

apă caldă. Totul s-a întâmplat în urma respingerii propunerii PSD privind plafonarea prețurilor pentru energie termică. Alături 
de colegii mei de la PSD condamn decizia anti-socială a parlamentarilor PNL-USR-UDMR de a vota împotriva soluției PSD la 
Legea plafonării, susținută de 500.000 de români, care propunea stabilirea unui preț maxim și pentru prețurile la energia 
termică în sistem centralizat, nu doar pentru energia electrică și gazele naturale, cum e în forma finală a legii. 

Din acest motiv, facturile pentru căldură plătite de cetățenii conectați la sistemul centralizat se vor scumpi cu valori 
cuprinse între 80% și 96%, față de sumele plătite anul trecut. 

Votul din Parlament impus de această majoritate toxică a călcat în picioare voința celor aproape 500.000 de cetățeni care 
au semnat petiția pentru Legea plafonării prețurilor la energie, în varianta propusă de PSD.  

Cu siguranță, legea PSD era mai bună decât cea propusă de parlamentarii puterii pentru că era mai ușor de aplicat, iar 
plafoanele stabilite erau mai bune pentru cetățeni. În varianta PSD, prețul final plafonat la energie electrică era de 0,67 
lei/KWh, inclusiv taxe și costuri conexe. În varianta PNL, plafonul este la 1,01 lei/KWh. 

Românii aveau neapărat nevoie de o lege a plafonării pentru că PNL+USR-UMDR nu a făcut nimic toată vara să 
protejeze cetățenii de creșterile masive de prețuri la energie! Așadar, nu mai era loc de orgolii politice! De aceea PSD a votat 
varianta celor de la putere, care au preluat soluția PSD de plafonare. PSD a reușit totuși să impună amendamentele cu privire la 
plafonarea prețurilor la gaze și curent la instituțiile importante cum sunt spitale, școli, grădinițe, creșe. 

După ce au fost nevoiți să admită că soluția plafonării propusă de PSD e soluția corectă, cei de la putere au fost mult 
prea orgolioși pentru a mai vota propunerea legislativă a PSD, deși aceasta e în mod clar mai bună și mai ușor de aplicat. Au 
preferat în schimb, să copieze prost varianta PSD în amendamentele lor de modificare a OUG 118. 

Un alt efect catastrofal al votului PNL-USR-UDMR va fi falimentarea autorităților locale municipale, care vor trebui să 
taie fondurile de investiții și pentru alte cheltuieli critice, pentru a putea achita facturile aproape duble ale furnizorilor de 
energie termică. 

Prin această decizie criminală a PNL-USR-UDMR, marea majoritate a locuitorilor conectați la sistemul centralizat de 
încălzire vor fi condamnați la frig, foame și sărăcie, în timp ce furnizorii de gaze și combustibil vor beneficia de profituri 
semnificative în această iarnă. 

Exemple privind creșterea pentru agentul termic livrat de furnizorii locali: Bârlad: + 96%, de la 158 de lei la 310 lei; 
Oradea: + 95%, de la 160 lei la 313 lei; Arad: 95% în plus, de la 163 de lei la 318 lei; Botoșani +94%; Bacău, Giurgiu, Brașov: 
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creșteri de 87%; Focșani: +86%; în București la CET Grivița și CET Militari +86%. Pentru Capitală, ANRE a aprobat o 
majorare cu 86,58% a prețului gigacaloriei produse de Electrocentrale București (Elcen), de la 176,55 lei la 329,41 lei. 

Așadar, stimați guvernanți lăsați deoparte orice alte probleme personale și de partid, orice negocieri pe funcții și 
privilegii și începeți în ultimul ceas să vă ocupați de nevoile reale ale românilor, care sunt doborâți la pământ fie de COVID, 
fie de înghețarea veniturilor, fie de majorarea prețurilor la gaze, curent, gigacalorie. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 

 

Guvernările liberale au adus pensionarii în sărăcie lucie 
 

După criza politică, economică, sanitară și socială, o nouă criză lovește crunt nivelul de trai al românilor: criza pensiilor. 
De aproape doi ani, pensionarii sunt vitregiți de către guvernele conduse de PNL, cu bună știință, de drepturile pe care le au 
conform legii.  

Anul trecut, pensiile nu s-au majorat cu 40%, așa cum era prevăzut în lege, dar nici în acest an, la 1 septembrie, pensiile 
nu au crescut cu a doua tranșă, prevăzută tot în actul normativ aflat în vigoare.  

În aceste condiții, există temerea întemeiată pe realitate că pensiile românilor vor putea fi înghețate pentru o bună 
perioadă de timp de acum înainte. Pentru PNL, nu contează că pensionarii o duc din ce în ce mai greu, în condițiile în care 
totul se scumpește, prețurile au scăpat de sub control, iar căldura și apa caldă au ajuns un lux pentru marea majoritate a celor în 
vârstă și nu numai.  

Mai mult, liberalii sunt de-a dreptul cinici când anunță, prin intermediul ministrului demis Turcan, că vor majora 
pensiile cu aproximativ 7% de anul viitor! Nimeni nu îi mai crede, dar, în același timp, nimeni nu se revoltă din cauza acestei 
situații fără ieșire în care se află în prezent vârstnicii noștri.  

Să nu uităm că și prin Planul Național de Redresare și Reziliență ne-am luat o serie de angajamente extrem de dure în 
ceea ce privește reforma sistemului de pensii. Practic, potrivit prevederilor din PNRR, pensiile din România nu vor mai crește 
în anii care urmează, fapt ce va scădea dramatic puterea de cumpărare a pensionarilor. 

Ce se întâmplă cu miile de miliarde luate de guvernul Cîțu, sub formă de împrumut, pentru ca România să traverseze cu 
bine crizele în lanț determinate de pandemia coronavirusului? Unde sunt acești bani, amanetați pe spatele și pe sărăcia 
românilor? Probabil s-au evaporat pe afacerile de cumetrie ale liberalilor și prietenilor lor, care au profitat din plin de nevoile 
miilor de bolnavi din această perioadă, pensionarii fiind incontestabil cei mai afectați. 

Dacă tot avem bani și creștere economică, așa cum anunță primul-ministru demis Cîțu de aproape doi ani încoace, de ce 
nu se măresc pensiile, salariile și alocațiile copiilor, de ce nu cresc veniturile oamenilor? Sunt întrebări pertinente, cărora 
nimeni nu le răspunde, pentru că guvernările liberale din ultimii doi ani au dovedit cu vârf și îndesat că problemele reale ale 
oamenilor le sunt indiferente. 

Din nefericire, se anunță vremuri și mai dificile, iar celor ce sunt acum la putere, chiar și în regim interimar, nu le pasă 
absolut deloc de români.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Vîlceanu, nu-ți răsturna roaba incompetenței pe șantierele României! 
Doamnelor şi domnilor, 
Ministrul demis a Finanțelor, Vîlceanu, vrea, încă o dată, să pună căruța investițiilor înaintea... liberalilor. Dar ce să te 

aștepți de la unul care habar n-are cât e salariul minim, dar are pretenția periculoasă de a conduce finanțele României?! Cu un 
picior și jumătate în groapa politicii, domnul Vîlceanu vrea să acopere găurile liberale de la buget anulând una dintre cele mai 
bune măsuri ale guvernării PSD, și anume acordarea de facilități fiscale angajaților din construcții, care au dus la ridicarea 
salariului minim la 3.000 lei în acest domeniu. Nu mă mir de asemenea prostie economică, de vreme ce sinistrul Cîțu e cel mai 
bun prieten al nepriceputului menționat mai sus. 

Domnule Vîlceanu, trec peste penibilul care vă înconjoară, și vă informez că peste 300.000 de salarați ai firmelor de 
construcții au dus la bun sfârșit, în ultimii trei ani, mii de kilometri de drumuri naționale, județene și comunale. De asemenea, 
tot ei au adus apă și canalizare pentru sute de mii de români. În grădinițele și școlile ridicate de constructorii plătiți mai bine 
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învață sute de mii de copii din această țară. Suferinzii noștri din sate primesc îngrijire în dispensarele ridicate tot din mâinile 
zidarilor, fierar-betoniștii, instalatorii sau zugravilor plătiți mai bine la ei acasă. 

Vă lăudați că vreți să modernizați România? Cum? Fără mână de lucru bine calificată? Registrul Comerțului arată că 
există un deficit de 350.000 de muncitori pentru proiectele pe care chiar voi, Dreapta lăudăroasă, v-ați angajat să le realizați. 
Noi, cei de la PSD, am înțeles încă din 2018 că trebuie să ne readucem în țară profeioniștii pentru a ne realiza proiectele. Am 
reușit să realizăm investiții de miliarde de euro cu ajutorul celor peste 100.000 de români reveniți din Germania, Italia, Anglia 
și Spania, acolo unde aduceau profit prin munca lor. 

Știți ce spunea un reprezentant al Federației Societăților de Construcții? Dacă ne pleacă 50.000 de angajați din acest 
domeniu, România pierde 5 miliarde de euro din PIB! Mai aflați că, în 2019, cifra de afaceri a firmelor de construcții a crescut 
cu 20 la sută, iar anul trecut cu 25 la sută, iar asta înseamnă mai mult la bugetul național. Bineînțeles, datorită investițiilor 
începute de PSD, că dumneavoastră și Cîțu nu știți decât să vă împrumutați și să ascundeți banii! Dacă în halul acesta gândește 
un ministru de finanțe, atunci mai bine punem un contabil de șaormerie să țină socotelile țării! 

Oameni buni, în ultimii ani am fost pe zeci de șantiere din județul Bacău finanțate din fonduri europene, naționale, 
județene sau locale. Acolo lucrează bine și cinstiti zeci de firme cu sute de angajați, mulți întorși din străinătate. Am văzut și 
investițiile din comunele de pe văile Berheciului și Zeletinului, din Estul județului. Știți cum i se spunea acestei zone? Valea 
Plângerii! Ei bine, nu mai este așa – sunt drumuri asfaltate, există apă și canalizare, au răsărit grădinițe, dispensare și școli noi, 
iar sute de oameni ai locului s-au întors și muncesc la ei acasă. De ce vreți să-i alungați din nou? De ce nu vă pasă de viața 
celor care încep să se bucure de civilizație, de ce nu simțiți nimic pentru copiii care au un viitor doar prin învățătură? 

Colegi din PNL și USR, știu că prin Planul Național de Redresare și Reziliență ați promis și această măsură de sărăcire a 
românilor. Mai știu că vă pasă doar de contractele de consultanță și de firmele voastre de partid. Dar e prea mult să refuzați 
șansa la dezvoltare acestei țări alungându-i constructorii care sunt gata să muncească! Opriți-vă din festivalul lăcomiei și al 
incompetenței, lăsați constructorii de toate vârstele și tinerii din IT să muncească la ei acasă, să aducă plusvaloare României! 
Măcar în ceasul al doisprezecelea, dovediți că vă pasă de cei care v-au votat și vă lepădați de demagogia incompetentă care ne-
a adus pe marginea prăpastiei! 

Deputat 
Ionel Floroiu 

*** 
 

Nu vom mai avea nevoie de viză pentru SUA? 
Stimaţi colegi, 
În calitate de membră a Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților am aflat cu interes de declarația 

secretarului de stat pentru securitate internă al SUA, dl. Alejandro Mayorkas, despre posibilitatea includerii în programul visa 
waiver a României. 

Declarația oficialului american reprezintă un pas înainte în demersul nostru de a elimina vizele pentru cetățenii români 
care doresc să călătorească în SUA pe o perioadă de maximum 90 de zile. 

În fapt, dl Mayorkas a declarat că sunt luate în cosiderare 4 state pentru ridicarea obligativității vizelor: Israel, Cipru, 
România și Bulgaria. 

Vreau să subliniez faptul că atât Parlamentul European, cât și Comisia Europeană au solicitat SUA să ridice 
obligativitatea vizelor pentru toți cetățenii Uniunii Europene, iar singurele state din UE care încă mai au această obligativitate 
sunt Cipru, România și Bulgaria. 

De asemenea, în luna septembrie Croația a fost inlcusă în programul visa waiver, iar din 23 octombrie cetățenii croați 
pot vizita SUA fără a mai fi obligatorie obținerea vizei. 

În acest sens, directorul executiv al Asociaţiei de turism din SUA, Roger Dow, a declarat marţi că adăugarea Croaţiei 
reprezintă un impuls de 100 de milioane de dolari pentru economia SUA. 

Astfel, SUA au de câștigat atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al securității. 
Totuși, pentru a putea participa la programul american de scutire de vize, o ţară trebuie să îndeplinească cerinţe legate 

de combaterea terorismului, aplicarea legii, inclusiv a reglementărilor în domeniul imigraţiei, securitatea documentelor şi 
gestionarea frontierelor. Printre aceste cerințe se află și obligația ca rata refuzului acordării de vize temporare să fie sub 3%, iar 
în România această rată este de puțin peste 10%. 

Există soluții, care au fost aplicate în trecut și de alte state, de reducere a acestei rate a refuzului acordării de vize 
temporare, dar depinde forte multe de măsurile pe care le vor lua cei din Guvern. 
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Îmi exprim speranța de a fi intensificate eforturile diplomatice și să fie adoptate de către autorități măsuri urgente pentru 
reducerea ratei de respingere a solicitărilor de vize, astfel încât să nu fie pierdută această oportunitate pentru România și pentru 
cetățenii români. 

Parlamentul se va ralia acestui efort comun pentru a fi îndeplinit un alt obiectiv important al politicii noastre externe, 
acela de a elimina vizele pentru cetățenii români care doresc să călătorească în SUA, depinde însă și de măsurile ce vor fi 
întreprinse și de Guvern în perioada următoare. 

Vă mulţumesc!       Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
 

E nevoie de fapte. România are nevoie de un guvern funcțional! 
 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Dragi colegi, 
Asistăm la o dramă națională de proporții, provocată de eșecul fără egal al cuplului Iohannis-Cîțu în combaterea 

pandemiei și în erodarea continuă a nivelului de trai al românilor. 
Nu sunt medicamente pentru tratarea COVID și a bolilor cronice, nu mai sunt locuri la ATI, nu mai este oxigen în 

spitale, nu mai sunt bani pentru sprijinirea orașelor să plătească facturile majorate pentru asigurarea căldurii și apei calde, nu 
mai este nimic din ceea ce ar fi necesar în fața valului 4 și al venirii iernii. Incompetența actualilor guvernanți care trebuiau să 
adopte măsuri pentru ca toate acestea să nu se întâmple, a făcut ca România să ajungă la aproape 600 de morți pe zi și să aibă 
loc tragedii din cauza lipsei de căldură din apartamente. 

În același timp asistăm la o creștere galopantă a inflației care a făcut ca în primele 9 luni din acest an, fiecare român să 
piardă în medie un salariul minim. Pierderea din buzunarele fiecărui român este de aproximativ 1.300 de lei, raportat la 
veniturile pe care le avea la începutul anului. Este cea mai mare inflație din ultimii 11 ani! 

După ce România a înregistrat cele mai multe decese din U.E. din cauza pandemiei, după ce românii au fost condamnați 
la frig din cauza creșterii prețurilor la energie, vine și cea de-a treia năpastă asupra României: foametea, ca urmare a creșterii 
uriașe a prețurilor la alimente. 

E clar că așa nu se mai poate pentru că ne îndreptăm spre un dezastru generalizat și spre o scădere dramatică a nivelului 
de trai la toate categoriile sociale și profesionale.  

Vă spun tuturor colegilor de la celelalte partide politice că răbdarea românilor a ajuns la capăt, deși ar trebui să știți asta. 
Criza politică trebuie închisă urgent! Nu mai este timp și nici loc de tergiversări iresponsabile, de combinații și închipuiri 
politicianiste rupte de problemele oamenilor. 

E nevoie de fapte. Iar PSD este singurul partid care a acționat și organizat consultări cu societatea civilă pentru a 
identifica cele mai bune soluții în combaterea pandemiei și sprijinirea populației pentru depășirea acestei perioade de criză. 
Avem nevoie de un plan coerent de acțiune. Soluțiile trebuie să fie împărtășite cu reprezentanții tuturor sectoarelor economice 
și sociale pentru a fi bine înțelese, acceptate și aplicate. Altă soluție nu există în acest moment. 

Aceasta este calea firească și eficientă de acțiune și nu haosul, improvizația și brambureala guvernului, care a făcut din 
România un imens cimitir, în care la fiecare două zile mor tot atâția oameni cât au murit în Revoluția din decembrie 1989. 

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 

Liberalii aruncă la gunoi românii din diaspora! 
Stimați colegi parlamentari, 
Probabil că pentru mulți dintre dumneavoastră este o surpriză cel puțin neplăcută modul în care Partidul Național 

Liberal a ales să se raporteze la țară și la responsabilitatea de a administra România. Este prea lungă lista măsurilor confuze și 
adesea incompetente pe care liberalii le-au luat în ultimii doi ani de guvernare. Însă, astăzi vreau să vă atrag atenția asupra unei 
noi trădări a votului pe care cetățenii l-au dat liberalilor. 

O bună parte din cele 25 de procente pe care PNL le-a obținut la alegerile parlamentare din 2020 au venit de la românii 
din diaspora. Propaganda politică agresivă de acuzare a PSD pentru toate relele din lume a fost amplificată exagerat în rândul 
românilor plecați peste hotare. Nu este o surpriză acest fapt deoarece încă din 2008 fostul PDL (actualmente mare parte din 
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PNL!) a investit masiv în crearea unor rețele de influență în rândurile organizațiilor românești din diaspora. Miza atunci a fost 
evitarea suspendării președintelui Traian Băsescu. Investiția a adus „profit” în sensul în care Băsescu a evitat suspendarea doar 
cu sprijinul diasporei, fiindcă în țară românii se săturaseră de excesele sale și ale PDL-ului. 

PNL a folosit nevoile, dorințele și aspirațiile românilor din afara granițelor României pentru a mai obține ceva procente 
în plus la alegeri. Interesant este faptul că, deși PNL se baza pe voturile românilor plecați afară, în programul electoral din 
noiembrie 2020 se află doar un singur paragraf! Permiteți să vă citez, punctul C „Justiție, Siguranța cetățeanului, apărare 
națională și politică externă”, paragraful IV. Politică externă: „Susținem redimensionarea și modernizarea rețelei consulare a 
României pentru oferirea de servicii, asistență și protecție consulară de înaltă calitate tuturor românilor”. Atât. Asta este tot ce 
au trecut liberalii în programul electoral 2020 pentru diaspora. 

Însă, stimați colegi parlamentari, acum liberalii prin vocea premierului desemnat Nicolae Ciucă ne prezintă un program 
de guvernare care încalcă până și acest umil și fragil paragraf electoral! Iată ce ne prezintă onor cabinetul ce ne cere acum 
votul: „Pentru asigurarea resurselor umane, financiare și logistice necesare atingerii obiectivelor legate de extinderea și 
modernizarea oficiilor consulare și în vederea creșterii capacității procesare a serviciilor consulare, Guvernul va întreprinde 
demersurile legislative necesare pentru introducerea unor tarife pentru prestarea în regim de urgență a serviciilor consulare”. 
Dacă traducem, asta înseamnă că „români din diaspora, dacă vreți consulate, trebuie să plătiți taxe mai mari”. 

Stimați colegi care tocmai aspirați la o guvernare care vă depășește competențele, românii din diaspora au nevoie 
disperată de servicii consulare mai eficiente! Sunt aproape 4 milioane de români în afara granițelor. Mulți dintre ei aleg să nu 
se mai întoarcă în România tocmai din cauza batjocurei pe care guvernanții o manifestă față de nevoile lor. Este anormal să 
mergi sute de kilometri doar pentru o procură sau obținerea unui act de identitate sau de stare civilă! Să nu uităm că acești 
oameni sunt cetățenii acestui Stat și ei trebuie respectați! Domnilor care vă doriți guvernanți, obligația voastră este să fiți în 
slujba românilor, nu să adăugați taxe sub formă de șantaj! „Dacă vreți servicii consulare, plătiți mai mult!”. 

În calitatea mea de vicepreședinte al Comsiei parlamentare pentru românii din diaspora mă opun vehement creșterii 
acestor taxe consulare! Mai mult, această prevedere jignitoare din programul de guvernare este un motiv care mă obligă să nu 
votez un astfel de guvern! Românii vă vor judeca! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
 

Despre statul de drept 
Stimați colegi, 
Vă mai aduceți aminte cum, în urmă cu doar câțiva ani, unii dintre liderii actualei puteri de “dreapta” săreau și se 

manifestau zgomotos în Piața Victoriei în apărarea statului de drept? Vă amintiți cum se plângeau unii dintre domnii și 
doamnele din PNL și USR de faptul că justiția din România ar fi sub asaltul “ciumei roșii”? Vă mai aduceți aminte cum 
aceleași personaje - aflate atunci în opoziție - criticau modificările pe care PSD intenționa să le facă asupra legilor justiției fără 
ca măcar să menționeze vreo obiecție concretă asupra vreunui articol de ameliorare a legislației? Sunt sigur că vă aduceți 
aminte cu toții de toți acești “cavaleri” ai adevărului și ai dreptății care au “luptat” vitejește pentru a salva statul de drept! 

Între timp toți acești “viteji” au ajuns din opoziție la guvernare și au trebuit să facă dovada că tot ceea ce au susținut 
atunci sunt și capabili să pună în practică! În ultimii doi ani, PNL și USR au eșuat însă lamentabil pe toate palierele guvernării, 
inclusiv în ceea ce privește respectarea Constituției și a statului de drept! Pur și simplu și-au bătut joc de guvernare și de 
dreptul românilor la o justiție corectă! Au dat ordonanțe urgență peste ordonanțe, hotărâri de guvern peste hotărâri de guvern 
fără să le pese că prin aceste ordonanțe și acte administrative restrâng în mod imoral, dar mai ales ilegal drepturile și libertățile 
românilor!  

Articolul 53, alineatul 1 din Constituţie stipulează foarte clar că drepturile fundamentale şi libertăţile omului pot fi 
limitate “numai prin lege”. Ori ceea ce se întâmplă în România astăzi, introducerea certificatului verde, de exemplu, în zona de 
HoReCa sau accesul în instituţii publice printr-un act administrativ, adică Hotărâre de Guvern, este cât se poate de nelegală. Iar 
Iohannis, Cîțu, Arafat și toți ceilalți “comandanți” ignoră cu bună știință, în cel mai mișelesc mod posibil, litera și spiritul 
Constituției! De ce mișelesc? Pentru că ilegalitatea hotărârilor de guvern prin care Iohannis, Cîțu și Arafat au instituit 
restricțiile și au îngrădit drepturile și libertățile românilor poate fi constatată doar de Curțile de Apel, hotărârile Guvernului 
fiind atacabile doar în contencios administrativ, nu la Curtea Constituţională. Marea problemă este că România nu are o 
procedură rapidă de soluționare a acestor plângeri, ceea ce înseamnă îngrădirea dreptului românilor la justiție. Până când se 
pronunță instanțele de judecată asupra unei hotărâri de guvern, aceasta din urmă nu mai este valabilă, Guvernul prelungind în 
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fiecare lună starea de alertă. Deci, practic, chiar dacă am obține o hotărâre judecătorească favorabilă - care să arate ilegalitatea 
HG - această hotărâre ar fi fără obiect, pentru că între timp, Guvernul în mod mișelește, a emis o altă hotărâre. Și tot așa 
povestea și calvarul justițiabililor ar putea continua până la nesfârșit. Sau până când Iohannis, Cîțu, Arafat și ceilalți se vor 
sătura să se joace cu viețile oamenilor!   

Având în vedere această situație gravă, PSD va depune în regim de urgență, în Parlament, un proiect de lege care să 
supună controlului judiciar, în procedură de urgență, toate Hotărârile de Guvern și deciziile CNSU, care limitează drepturi și 
libertăți. O astfel de lege este necesară, fiind o obligație a Parlamentului după ce însăși Curtea Constituțională a arătat că nu 
există un control adecvat asupra actelor administrative ale Guvernului. Prin Decizia nr. 392/08.06.2021, Curtea Constituțională 
a României a constatat că Legea nr. 55/2020 privind starea de alertă nu garantează cetățenilor României dreptul de acces 
efectiv la instanța de judecată în vederea apărării drepturilor și intereselor lor legitime (art. 21 din Constituție), că încalcă 
drepturile constituționale ale persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 52 alin. 1 din Constituție) și că încalcă obligația 
constituțională de garantare a controlului judecătoresc asupra actelor administrative ale autorităților publice. (art. 126 alin. 6 
din Constituție). Curtea Constituțională a stabilit în sarcina noastră, a parlamentarilor României obligația de remediere a 
viciului de neconstituționalitate.  

O persoană precum șeful DSU, Raed Arafat, care nu este supusă vreunei răspunderi publice, fiind numită în Guvern, nu 
poate lua decizii discreționare care intervin puternic în zona libertăților si drepturilor fundamentale. Un “comandant” numit 
politic nu va răspunde niciodată, de exemplu, pentru faptul că prin măsurile propuse îngrădește dreptul la asistență medicală 
sau pentru că îngrădește accesul la justiție, sfidând prevederile legale și constituționale dar și deciziile instanțelor! Până acum, 
Curțile de Apel au anulat nu mai puțin de șase din cele 10 hotărâri date de Guvernul Cîțu în baza recomandărilor venite de la 
CNSU. 

Noi cei de la PSD considerăm că România nu poate continua să meargă spre stalinism și că trebuie să se revină la 
soluțiile dintr-o democrație autentică, constituțională. Spre deosebire de PNL și USR care susțin statul de dreptul prin lozinci, 
PSD chiar se preocupă să ia măsuri concrete pentru o justiție corectă și accesibilă. Chiar dacă asta nu le convine unor 
conducători “luminați” precum Iohannis, Cîțu sau Arafat! 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată!      Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

Criza sanitară 
 

Trăim de 2 luni de zile cea mai gravă criză sanitară din România postdecembristă. O criză sanitară dublată de o criză 
politică. Ce putea fi mai rău, decât o țară neguvernată, o țară în care nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru dezastrul din 
spitale, pentru lipsa medicamentelor sau pentru cei aproape 600 de români morți zilnic de Covid. Cine răspunde? NIMENI. 
Cine va răspunde pentru agravarea situației medicale a bolnavilor cronici care nu mai au acces în spitale pe motiv că nu 
reprezintă o urgență??? Se pare că, din nou, NIMENI.  

De la începutul lunii Septembrie, când USR a ieșit de la guvernare și a declanșat actuala criză politică gravă și până 
acum, situația României și viața românilor s-a înrăutățit continuu. Din septembrie, au murit 14.214 români de COVID, din 
care, record negru absolut, 590 în ultimele 24 de ore. România a ajuns pe primul loc mondial pe rata deceselor de Covid.  

Din nou, cu nonșalanța-i caracteristică, președintele Klaus Iohannis, în fața liderilor europeni, dă vina pe români pentru 
actuala criză sanitară și în nici un caz pe guvernul său care toată vara ne-a îndemnat să ne vaccinăm ca să mergem la mare sau 
la restaurant neexplicând avantajele din punct de vedere medical ale vaccinului.  Este inadmisibil ca după aproape 2 ani de 
pandemie și de guverne girate 100% de președintele Klaus Iohannis să ne confruntăm cu lipsa locurilor la ATI, lipsa 
medicamentelor în spitale sau și mai grav, cu o posibilă lipsă a oxigenului. Managerii de spitale susțin că se confruntă cu 
dificultăți în aprovizionarea cu butelii de oxigen, că spitalele au început să se împrumute între ele dintr-un județ în altul. 

Incertitudinea este cuvântul care guvernează azi în România. Peste 3 milioane de familii așteaptă până vineri să vadă 
dacă și cum vor începe elevii școala. Toată vara nu s-a reușit achiziția de teste pentru elevi și nici stabilirea clară a unor măsuri 
vizavi de derularea cursurilor la elevi. Cine răspunde? Din nou NIMENI? 

România este țara unde NIMENI, face totul și unde NIMENI nu răspunde! 
 

Deputat 
Claudiu Manta 

*** 
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Pandemia care nu iartă 
 

Pandemia care a cuprins întreagă lume este cea mai mare catastrofă   umanitară de la începutul acestui mileniu. S-a 
declanșat la începutul anului 2020, a cuprins țări de pe toate continentele, s-a întețit de la o zi la altă, ajungând să umple 
spitalele de bolnavi, apoi cimitirele de morți și să pună stăpânire pe întreagă planetă. 

Cine și-ar fi imaginat, cu ceva timp în urmă, că se va ajunge la situații scăpate de sub control și la consecințe greu de 
imaginat? Acum, după mai bine de un an și jumătate, nimic nu mai e ca înainte, toate domeniile suportând dificultăți și 
blocaje, cu urmări dramatice asupra vieții oamenilor. 

Și de data aceasta, România și-a dovedit neputința de a gestiona criză provocată de virusul COVID 19. Cu un sistem 
sanitar subfinanțat, cu un buget care n-a atins niciodată preconizatul procent de 6% din PIB, cu spitale neautorizate, lipsite de 
condiții elementare de asistență medicală, bătălia anticovid a fost foarte greu de dus.  Exodul medicilor români și a 
personalului specializat spre spitalele din toată lumea este cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Astfel, media medicilor 
rămași este de 2,9 la mia de locuitori, comparativ cu 3,6 în UE, iar cea a asistenților este de 6,7, față de 8,5. 

Personalul de la Terapie Intensivă și numărul de paturi de la ATI au fost totalmente insuficiente, de aici hotărârea de a 
pune aceste secții doar la dispoziția pacienților bolnavi de covid, bolnavii non covid neavând acces în aceste spitale. Nu se va 
ști vreodată cu precizie de câte ori a fost mai mare numărul bolnavilor cronici care nu au avut acces la spitalizare și care au 
murit din cauza neacordării asistenței medicale. Apelurile insistente ca spitalele să fie ale tuturor, nu doar ale celor cu această 
afecțiune, au reușit să învingă birocrația și să fie deschise și celorlalți. 

 Criză această fără precedent a scos la iveală faptul că sistemul de sănătate, care a suportat atât de numeroase reforme în 
utimii ani, nu a fost deloc gândit în favoarea pacienților, ci a fost folosit ca un teren al unor experimente și al unor diverse 
aranjamente care, adesea, nu aveau legătură cu jurământul lui Hypocrat. Managerii de spitale au fost desemnați prin selecție 
politică, mulți dintre ei nefiind respectați nici ca autoritate, nici din punct de vedere professional. Mai mult, au fost implicați în 
hotărâri și achiziții discutabile, dovadă decizia alegerii unei conduceri militare în instituțiile depășite de situație. 

În ultima vreme, când boala este tot mai greu de stăpânit, a apărut o nouă criză, cea a vaccinării și a certificatului 
verde.  Ea se explică, în primul rând prin faptul că populația a fost derutată pentru că cei care trebuiau  să-i convingă pe 
oameni au ieșit să  dea explicații fără că ei înșiși  să fie convinși de necesitatea vaccinului. Prin urmare, au apărut proteste, 
controverse, ezitări și refuzuri, toate având că efect creșterea numărului de decese. 

 Este greu de spus ce va urma și care va fi prețul experimentelor, al improvizațiilor, al lipsurilor din dotarea spitalelor, al 
crizei de medicamente, de echipamente și de aparatură. Dincolo de toate acestea, rămâne de apreciat devotamentul și 
profesionalismul personalului medical, insuficient ca număr, epuizat, aflat la capătul puterilor, adesea răpus de boală, care a 
făcut eforturi uriașe pentru salvarea victimelor din ghearele morții.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Remus Munteanu 
*** 

 

Coaliția monstruoasă PNL, USR și UDMR restricționează dreptul la muncă al românilor! 
Mulțumesc, domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește “PNL, USR și UDMR – restricționează dreptul la muncă al românilor’’ și se referă 

la impunerea, prin lege, a obligativității prezentării certificatului verde la locul de muncă. 
Proiectul de lege semnat de PNL și UDMR și susținut în Parlament de USR, care propune introducerea obligativității 

certificatului verde la locul de muncă, generează discriminare în rândul angajaților și este greșit și din punct de vedere 
științific. 

Specialiștii din domeniul medical au spus foarte clar că atât persoanele vaccinate, cât și cele nevaccinate se pot infecta 
la fel de ușor cu Sars-CoV-2. 

Soluția normală ar fi fost că Guvernul interimar să vadă care este rata de incidență în populație a trecerii prin infecție. 
Astfel spus, avem un procent de 60% din persoanele care s-au infectat cu Sars-CoV-2, au făcut o infecție asimptomatică, nu 
figurează nicăieri și nici nu au acces pe platforma oficială pentru a se putea înregistra prin determinarea anticorpilor din deget 
și a li se genera un certificat verde. 
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PNL – USRPLUS-UDMR propun acest proiect de lege care creează discriminări între diferite categorii sociale și 
provoacă mai multe probleme decât soluții. 

În plin val pandemic, PNL-USRPLUS-UDMR obligă angajații să se testeze pe banii lor, fără a propune soluții pentru 
anumite categorii sociale care nu au posibilitatea financiară de a-și plăti aceste teste. 

De exemplu, cei care lucrează în cadrul companiilor de salubrizare sau apă au salarii foarte mici și nu își pot asigura 
plata testelor, deși vorbim de locuri de muncă foarte importante și strategice în combaterea pandemiei. Ce o să facem, 
domnilor guvernanți, dacă nu va mai avea cine să strângă gunoiul de pe străzi, cine să furnizeze apă potabilă, pentru că nu vor 
mai fi muncitori care să decontamineze apa? Unde se va ajunge? Vă dați seama de haosul pe care îl creați? 

Acest proiect de lege a fost prost scris de la început din păcate, iar asta demonstrează încă odată incapacitatea PNL-
USRPLUS-UDMR de a veni cu soluții reale pentru lupta împotriva pandemiei. 

Într-un asemenea moment de tensiune maximă, Guvernul ar fi trebuit să vină cu un proiect de lege care să crească 
siguranța sănătății publice, dar care să fie aplicabil, și să tină cont de toate categoriile sociale. 

Soluția propusă de Partidul Social Democrat este un nou proiect de lege care să poată fi și aplicabil și care să nu creeze 
măsuri discreționare în rândul românilor. 

PNL-USRPLUS-UDMR își arată din nou incapacitatea de a gestiona această criză și de a propune măsuri care să poată 
fi aplicabile și care să nu producă discriminări în rândul cetățenilor. 

Acest guvern, în plină iarnă dorește să lase fără locuri de muncă câteva milioane de români prin impunerea certificatului 
verde, iar Partidul Social Democrat nu va accepta acest lucru și se va bate în Parlament că românii să nu aibă de suferit din 
cauza măsurilor propuse de PNL-USRPLUS-UDMR. 

PNL-USRPLUS-UDMR continuă să facă rău României și să trateze cu cinism milioane de români. 
Noi, parlamentarii PSD, nu o să acceptăm că românii să fie bătaia de joc a PNL-USRPLUS-UDMR și o să facem tot ce 

este posibil că măsurile aprobate în Parlament să nu îi afecteze pe românii care vor să muncească în această țară. 
 Vă mulțumesc!            

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
Răbdarea românilor a ajuns la capăt. Criza politică trebuie închisă urgent! 

 

Stimate colege și stimați colegi, 
Fac un apel la toți liderii politici, în special ai partidelor de Dreapta care se ceartă zilnic pe funcții și pe interese 

personale, să înțeleagă că nu mai este timp și nici loc de tergiversări iresponsabile, de combinații și închipuiri politicianiste 
rupte de problemele oamenilor. E nevoie de fapte. România are nevoie de un guvern funcțional în acest moment, care să îi 
protejeze în fața pandemiei și a scumpirii nivelului de trai! 

Atât eu, cât și colegii mei de la PSD înțelegem situația gravă prin care trece România și de aceea suntem pregătiți să ne 
asumăm o intrare la guvernare pentru a pune umărul să scoatem țara și populația din cel mai dificil moment din ultimii 30 de 
ani. 

PSD știe să facă față situațiilor critice actuale, are specialiștii necesari, are și soluțiile adecvate! Pentru a fi aplicate e 
nevoie să aibă însă și decizia! 

PSD își asumă intrarea la guvernare pe termen limitat, până la alegerile anticipate, care reprezintă soluția fundamentală 
prin asigurarea unei noi majorități politice capabile să asigure stabilitate și guvernare eficientă. 

Acum însă, în această catastrofă generală, este evident că nu se pot face anticipate! Cel mai important este ca țara să 
aibă un guvern funcțional care să aducă sub control pandemia, să oprească caruselul morții, să frâneze derapajul aberant al 
prețurilor și pe cât posibil să vindece, să readucă normalitatea în viața oamenilor. 

PSD nu va susține învestitura a încă unui guvern de dreapta, minoritar sau nu! Partidele dreptei au arătat ce pot! 
Florin Cîțu, nu vrea să înțeleagă că prin comportamentul său haotic și inconștient reprezintă o frână pentru deblocarea 

situației politice. 
A fost o iresponsabilitate fără margini modul în care premierul demis i-a trimis la plimbare pe primarii care au solicitat 

subvenția pentru căldură. După ce i-a plătit cu bani grei de la buget, pe primarii PNL care l-au votat la Congres, este o 
nesimțire intolerabilă a premierului Cîțu să le spună primarilor social-democrați care au probleme cu încălzirea că nu le dă 
niciun ban pentru că nu au făcut economii din bugetele locale. Această criză energetică e cauzată de incompetența Guvernelor 
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Orban și Cîțu, nu de aleșii locali, care în prag de iarnă au fost puși într-o situație fără ieșire, lipsa fondurilor pentru achitarea 
facturilor uriașe la energie. 

Ajunge cu joaca de-a guvernele și cu lipsa de interes a PNL-USR și UDMR față de problemele reale ale românilor, 
pandemia, scumpirea vieții, închiderea școlilor, explozia facturilor la utilități.  

Acum soluția cea mai bună o reprezintă propunerea inițială a PSD privind un guvern de specialiști pe perioadă limitată 
până la anticipate. 

Vă mulțumesc!                    Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
Tratament egal, fără dublu standard pentru impozitarea firmelor românești și străine care activează 

 în țara noastră și pentru salarizarea angajaților de la multinaționale 
 

Stimați parlamentari, 
Nici eu și nici colegii mei de la PSD nu suntem adversarii multinaționalelor, însă dorim ca toate firmele atât cele 

românești, cât și cele străine care sunt pe piața din România să aibă un tratament egal și să plătească impozitele aici în țară, pe 
măsura profitului obținut în Botoșani, în București, sau în județul în care au sediul. 

Nu mai putem accepta dublul standard, adică multinaționalele și firmele străine să plătească impozit în țara lor de 
origine sau în alte părți și în România să achite doar câteva taxe generale, iar IMM-urile și antreprenorii români să fie jupuiți 
cu impozite și biruri excesive, să fie controlați și amendați. Mai mult decât atât, nu este corect ca angajații români de la toate 
hipermarketurile și supermarketurile să fie plătiți cu salariul minim pe economie sau puțin mai mult, iar profiturile uriașe ale 
acestor companii care produc sute de milioane de euro în România, datorită banilor cheltuiți de toți românii să își umfle 
conturile.  

Nu vrem discriminare, vrem echitate, așa cum liderii din G20, organizație care reunește statele puternic dezvoltate şi 
emergente, au aprobat sâmbătă, la reuniunea lor de la Roma, acordul internaţional care se referă la impozitarea companiilor 
multinaţionale cu minimum 15 la sută şi redistribuirea unei părţi a profiturilor începând din anul 2023.  

Așadar, e timpul să pună în aplicare aceste prevederi și România prin modificarea legislației în domeniul fiscal.  
Cîţu şi PNL, în 2020, iar în 2021, au refuzat şi refuză să colecteze Taxa pe Valoarea Adăugată şi impozitele şi taxele 

datorate de marile companii multinaţionale, deşi chiar Orban când era premier a recunoscut că avem cel mai mic nivel de 
colectare şi cea mai mare evaziune în acest domeniu dintre ţările U.E. 

Din păcate, PNL a transformat România într-un paradis fiscal pentru bănci și marile corporații şi într-un lagăr de muncă 
pentru salariaţi, pentru românii de rând cărora le-au îngheţat veniturile, dar de la care iau biruri tot mai mari şi sunt în stare să 
le ia şi un rând de piele. 

Statistica ne arată că unele din cele 102 taxe parafiscale eliminate de PSD începând cu 2016, au fost reintroduse rând pe 
rând de PNL, sau au fost adăugate alte noi. În total au fost introduse 33 de taxe chiar de cei care spuneau în campania 
electorală că vor reduce fiscalitatea şi vor elimina costurile administrative ale politicii fiscale prin tăierea taxelor şi impozitelor 
cu eficienţă fiscală redusă, dar cu impact negativ asupra poverii fiscale totale”. 

PNL pune noi biruri, dar nu este în stare să colecteze eficient banii statului. Nivelul de colectare din 2020 a fost aproape 
de minimele istorice, doar 26,8% din PIB, ceea ce arată cât de „profesionist” a fost ministrul Finanţelor de atunci, Cîţu, şi cât 
de prost manager şi economist este actualul premier Cîţu. 

În ceea ce privește calitatea alimentelor comercializate în România și în restul țărilor din U.E., sunt companii care 
tratează țara noastră ca o ladă de gunoi a pieței comune europene! Vin să vândă aici ceea ce nu pot vinde în Franța, Germania 
sau Belgia! Vin să le dea copiilor noștri alimente care seamănă cu cele din Occident, dar care sunt de o calitate mai proastă! 
Vin să le dea bătrânilor noștri medicamente care par a fi cum sunt cele din Vest, dar în realitate sunt medicamente 
contrafăcute! 

De aceea, stimate colege și stimați colegi, trebuie inițiat un demers legislativ la nivel național, dar și un demers de 
comunicare la nivelul Parlamentului European pentru desființarea acestor standarde duble, pentru sancționarea dură a celor 
care îi tratează pe români ca cetățeni de rangul doi! Românii trebuie tratați cu respect în Uniunea Europeană! Gata cu dublul 
standard! România merită mai mult respect în Europa! 

Modificarea legislației trebuie să stabilească clar că nu se mai admite și tolerează ca firmele străine să-și “optimizeze” 
fiscal bilanțurile și să nu plătească taxele și impozitele cuvenite deşi primesc numeroase avantaje din partea statului, în timp ce 
firmele româneşti sunt cele care susţin în mod constant bugetul fără a beneficia de facilităţile acordate investitorilor străini. 
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În cazul băncilor, care nu plătesc impozit la stat decât dacă doresc, este o sfidare faţă de toate celelalte societăţi de bună 
credinţă care plătesc anual sume considerabile la bugetul de stat. Această situaţie nu poate continua aşa, iar pentru asta trebuie 
schimbată urgent legislaţia. Băncile străine din România profită de pe urma banilor românilor, dar nu vor să plătească taxe în 
România. Este o abordare de tip colonial care nu mai poate continua. România este stat suveran care poate și trebuie să pună 
capăt acestui fenomen.  

Tot ce solicit este ca băncile și firmele străine din România să plătească taxe către statul român la fel ca toate firmele 
românești. Ne dorim un tratament egal între toate firmele, între cele românești și cele străine.  

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Dan Constantin Șlincu 
*** 

Închiderea forțată a școlilor, lipsa testelor COVID non-invazive și simulacrul  
cursurilor online îi lasă pe copiii din România fără acces la educație! 

 

Nepăsarea cinică a președintelui Iohannis și a premierului Cîțu arată, cu fiecare ocazie, lipsa de empatie și nepăsarea 
față de copiii din România care sunt privați de educație din cauza pandemiei și din cauza incompetenței guvernelor de dreapta, 
care au fost impuse în ultimii doi ani. Președintele a plecat în concediu la schi imediat după ce au murit bolnavii în incendiul 
de la Balș, s-a dus să viziteze piramidele din Egipt, chiar în timp ce mureau peste 500 de români zilnic și nu aveam guvern cu 
puteri depline și a jucat golf în ziua în care se comemorau 6 ani de la tragedia de la Colectiv. În același timp, premierul Cîțu își 
negocia funcțiile și interesele de partid. 

Vacanța forțată impusă de Ministerul Educației arată eșecul catastrofal al Guvernului în acest domeniu esențial. Au ales 
vacanța pentru a nu se vedea că sistemul educațional este la fel ca anul trecut, la începutul pandemiei. Fără tablete, fără 
manuale adaptate online-ului, fără pregătirea profesorilor, fără teste, fără nicio protecție a copiilor! 

În același timp, închiderea școlilor este un mod perfid și cinic prin care Guvernul demis evită plata concediului pentru 
părinții care au trebuit să rămână acasă pentru supravegherea copiilor. 

Este strigător la cer modul în care au fost decise restricțiile din Hotărârea de Guvern nr. 1.090/2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României. Coerența restricțiilor este compromisă atunci când închizi școlile, dar lași jocurile de 
noroc deschise. Amatorismul, lipsa de interes și incompetența Guvernului demis pun în pericol generații întregi de copiii, care 
nu au acces la învățământ și riscă să rămână cu lacune foarte mari în formarea lor educațională! Trecerea la cursurile online 
este doar o prelungire a eșecului provocat de ministerele Sănătății și Educației, o confirmare a deciziilor haotice, fără evaluare 
și studii profesioniste. 

Nici până la această oră Guvernul nu a fost în stare să cumpere testele COVID non-invazive, deși PSD a cerut cu 
insistență, încă din luna iulie, ca Ministerul Sănătății și Ministerul Educației să pregătească organizarea testării periodice în 
unitățile de învățământ. Minciunile ministrului Câmpeanu nu țin loc de soluții.  

Dacă au luat teste în această vacanță, așa cum susține ministrul de la PNL, să le arate și, imediat ce se termină vacanta 
actuală, să treacă imediat la testarea copiilor și la învățământul față în față! Faptul că ministrul Educației, Sorin Câmpeanu 
susține acum continuarea cursurilor în online, după vacanța forțată acordată elevilor, demonstrează eșecul catastrofal al 
actualei guvernări, în privința pregătirii școlilor pentru valul 4 al pandemiei și, în special, eșecul înregistrat în privința 
pregătirii procesului de testare periodic a elevilor și a profesorilor. Dacă se făcea ce a cerut PSD în privința testării în școli, 
dacă se achiziționau teste și dacă erau testați periodic elevii și profesorii, nu se ajungea în această situație. 

Vă mulțumesc!             
Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 
*** 

Guvernele PNL-USR au adus românii la sapă de lemn 
 

În doi ani de guvernare, coaliția “de dreapta” PNL-USR-UDMR a reușit să îngroape România în datorii și să aducă 
românii la sapă de lemn. 

Dincolo de pandemia de Covid, viața românilor a devenit o luptă continuă pentru supraviețuire. În timp ce salariile, 
pensiile și alocațiile copiilor au fost înghețate, prețurile au explodat. Produsele alimentare de bază s-au scumpit atât de mult 
încât au devenit un lux pentru zeci de mii de familii care trăiesc din salariul minim pe economie. Vă ofer doar câteva exemple: 
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un litru de ulei a ajuns la aproape 10 lei, un litru de lapte costă 5 lei și 60 de bani, o pâine de 900 de grame este 6 lei 50, iar un 
pachet de unt puțin sub 12 lei. 

Românii așteaptă cu groază facturile la gaz, curent și încălzire, care sunt estimate la sume de 3 ori mai mari decât cele 
de până acum. Medicamentele fără de care viața multor pensionari ar fi o grea suferință s-au scumpit cu peste 50%, în timp ce 
veniturile lor au fost înghețate.  

Inflația a ajuns la 7%, iar euro este aproape 5 lei. Prețul polițelor de asigurare auto obligatorie s-a triplat, iar scumpirea 
accelerată a combustibililor provoacă noi valuri de scumpiri.   

Aceasta este România reală, în care oamenii își drămuiesc fiecare bănuț și renunță la multe lucruri de strictă necesitate, 
ca să poată supraviețui de la o lună la alta.  

Ce fac guvernanții în acest timp? Trăiesc într-o lume paralelă. Premierul demis Cîțu ne povestește că românii au o viață 
minunată, că am depășit nivelul de trai al ungurilor și polonezilor! În scurt timp, va trebui, probabil, să închidem granițele țării, 
pentru a-i opri pe vecinii noștri să dea buzna în România, unde se trăiește atât de bine!  

Batjocura la adresa românilor trebuie să înceteze! Avem nevoie urgentă de un guvern cu susținere largă în Parlament, de 
un guvern responsabil, cu viziune și cu capacitatea de a face lucruri, nu doar planuri, promisiuni si vorbe goale. 

PSD are oameni competenți, care pot scoate România din haosul în care a fost aruncată de guvernele iresponsabile PNL-
USR. Și o va face pentru că nouă ne pasă! Noi punem oamenii înainte de toate! 

 

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Ciuma roșie s-a transformat peste noapte în Crucea Roșie pentru peneliști și președintele Iohannis, turist în România. 
După șapte ani de mandat în fruntea statului român și cu ultimii doi ani de guvernare de dreapta, Klaus Iohannis a făcut 

bilanțul peneliștilor la cârma tării și a ajuns la regretabila concluzie ca statul român a eșuat. Și-a recunoscut atât propria 
neputință, cât și a Partidului Național Liberal. 

Incompetența lor politică și administrativă este decontată cu vârf și îndesat de către cetățenii acestei țări, iar inima de 
piatră, lipsa de compasiune și goana după putere îi face să nu aibă nicio remușcare pentru suferințele pe care le-au creat 
oamenilor. 

După două luni de criză politică acută, doi premieri desemnați care nu au reușit să obțină susținerea Parlamentului și cu 
15 deputați și senatori care au părăsit grupul PNL, liberalii lui Cîțu încearcă să-și mențină guvernarea cu orice preț. 

V-ați hotărât, domnilor liberali? Până la urmă PEE-SEE-DEE e Ciuma Roșie sau Crucea Roșie? Sau e de fapt pastila 
albastră care să vă scoată din impotența politică de care dați dovadă și care adâncește criză în care se află România acum? 

 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
 

Declarație politică 
Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați,  
Stimați colegi, 
Coaliția dreptei ne lasă o imagine greu de digerat, o radiografie a unui stat eșuat sub guvernarea unui președinte rupt de 

realitate și de voința românilor, o guvernare PNL-USR-UDMR care va rămâne în istoria neagră a României, pentru dezastrul 
în care au adus țara și pentru ignoranța cu care s-au aplaudat unii pe alții în timp ce românii sărăceau din ce în ce mai mult, de 
la o zi la alta.  

Domnule premier demis,  
Nu mi-ar ajunge o singură declarație politică să enumăr toate domeniile pe care le-ați adus în pragul falimentului fără să 

țineți seama că în definitoriu, cei care vor suferi și care vor plăti toate efectele acestor experimente socio-economice neo-
liberale sunt românii.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 31 - 2021  
Săptămâna 1 – 5 noiembrie 2021  

 

 

45 
 

Aceiași români pe care i-ați mințiț că pandemia s-a terminat doar ca să vă faceți campanie electorală, aceiași români 
cărora le-ați triplat prețul la gaze și lumină, cărora mai aveți puțin să le dublați prețul la benzină și cărora mai nou li se 
triplează și prețul la asigurările obligatorii de tip RCA, totul sub privirea atentă și ingrjorată a unor politicieni anti-români.  

Domnilor guvernanți/Domnule prim-ministru, 
În urma falimentului celei mai mari companii de profil din România, prețul asigurărilor de tip RCA a explodat ajungând 

în unele cazuri și la o valoare de 5 ori mai mare decât prețul poliței precedente.  
Zilnic primesc mesaje de la oamenii din județul Alba care ne solicită să luăm măsuri pentru destructurarea acestui cartel 

al asigurărilor de mașini care au pus monopol pe țară și vor să profite de incapacitatea guvernului de a-și proteja proprii 
cetățeni în fața acestui jaf.  

Știu că mai nou vă scuzați că nu mai aveți puteri depline și nu mai puteți ajuta românii în fața acestor hoți la drumul 
mare, dar declarațiile dumneavoastră sunt departe de adevăr și mai apropiate de complicitate.  

Cu toate acestea, vă solicit domnule prim-ministru, să demarați de urgență o anchetă asupra acestor companii care 
profită acum de falimentul City Insurance și care practică prețuri speculative pe piață.  De asemnea, vă solicit să demarați și o 
anchetă pentru verificarea unei posibile înțelegeri de monopol între societățile de asigurări privind creșterea bruscă a prețurilor 
RCA.  

Arătați măcar în ultimul ceas că vă pasă puțin de români, iar dacă nici acum nu realizați dezastrul pe care l-ați lăsat în 
urmă, să sperăm că veți fi desemnat încă o dată premier, iar românii vor avea o nouă șansă la o viață normală, după alegeriel 
anticipate! 

Cu respect pentru județul Alba,                  Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 

 

Suntem aproape de sfârșitul anului 2021, un an care ar fi trebuit să aibă, pentru România, o însemnătate culturală aparte, 
prin proiectul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii. Pandemia ne-a împiedicat să ne facem (pentru a câta oară?) de râs, 
și sunt convins că mulți au răsuflat ușurați atunci când Parlamentul European a aprobat amânarea exercitării titlului de Capitală 
Europeană a Culturii pentru anul 2023. Dar timpul nu este pierdut! La cum arată lucrurile, în lipsa unui coordonator central, 
șansele să ratăm inclusiv în 2023 sunt încă extraordinar de mari. Asta pentru că, deși conducătorii lor semnează scrisori 
împreună, Primăria, Consiliul Județean și Ministerul Culturii încă acționează separat, fiecare după propriul plan. Sunt doi ani 
de când Partidul Social Democrat solicită să fie numit un Comisar pentru acest proiect, care ar rezolva nu numai problema 
neimplicării ministeriale, ci și problema disensiunilor de la nivel local.  

Anul 2021 ar fi trebuit să găsească Timișoara cu toate proiectele pregătite și doar puse pe pauză, pentru a fi 
implementate în 2023, când, sperăm, situația va fi una mai bună. Din păcate, la doi ani de când PNL a preluat guvernarea, în 
anul 2021 abia sunt semnate contracte de finanțare, iar în unele situații, doar pentru proiectare, termenul este de 24 de luni. 
Altfel spus, 2023 va găsi importante instituții culturale timișorene în plin șantier, nicidecum pregătite pentru a întâmpina 
publicul. După ce a rămas fără căldură, orașul riscă să rămână și fără cultură. De asemenea, zilele acestea, în anul în care, în 
mod normal, proiectul ar fi trebuit să se desfășoare, Primăria Timișoara a ales cei 7 curatori și experți responsabili cu „coerența 
artistică și coordonarea strategică” a programului. Însă cum vor coordona aceștia programul, când singurele proiecte asupra 
cărora vor avea ceva de spus sunt cele finanțate de primărie, fiindu-le legal imposibil să decidă asupra modului în care vor fi 
cheltuiți banii alocați de Ministerul Culturii sau Consiliul Județean Timiș.  

O întrebare la care așteptăm răspuns din partea autorității centrale și în lipsa căruia devine tot mai clar că, fie că vorbim 
despre indiferență, fie că vorbim despre incompetență, soarta acestui proiect trebuie luată din mâinile Ministerului Culturii. 
Avem nevoie cât mai rapid de crearea cadrului legal care să deblocheze proiectul și să permită alegerea unui Comisar 
responsabil cu coordonarea sa. Dacă guvernul, prin Ministerul Culturii, nu este capabil de un asemenea efort, pentru un proiect 
de mare importanță pentru România, atunci Parlamentul trebuie să preia responsabilitatea și să se implice activ. Nu putem 
aștepta ca pandemia să nu mai fie o scuză pentru absența unor decizii și acțiuni în ceea ce privește programul Timișoara – 
Capitală Europeană a Culturii. Nu atunci când un astfel de program poate reprezenta un promotor al potențialului cultural din 
România.  

Nu m-ar mira să ratăm ocazia de a onora titlul de Capitală Europeană a Culturii, după o lungă perioadă în care cultura a 
fost lăsată la periferia actului de guvernare. Avem o tradiție din a împrumuta etichete, din a avea un PR răsunător pentru 
acțiuni inexistente.  
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Deputat 
Ionuț Vulpescu 

*** 
 

„România Educată” a intrat în „vacanță forțată”! 
 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Este inacceptabil modul în care au fost decise restricțiile din HG nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României, și mă refer aici, în special, la acele măsuri care au legătură cu închiderea școlilor. 
Trimiterea elevilor din învățământul de stat într-o vacanță „forțată”, în loc de a se opta pentru continuarea cursurilor în 

regim online, nu a făcut decât să arate eșecul guvernării de dreapta și în acest domeniu. Acordarea unei „vacanțe” care nu face 
altceva decât să bulverseze sistemul de învățământ a fost, evident, aleasă ca soluție la îndemână pentru a masca ceea ce 
guvernele succesive de dreapta nu au făcut în aproape doi ani de pandemie: 

- profesorii nu au fost pregătiți, nici până acum, pentru sistemul de predare online; 
- în continuare, sute de mii de copii din mediul rural (și nu numai) nu dispun de tablete/computere, sau de acces la o 

conexiune de internet care să facă posibilă conectarea la platformele educaționale;  
- manualele, curriculumul și metodele de predare sunt neadaptate acestui tip de învățare. 
Nu în ultimul rând, trebuie subliniat faptul că vacanța forțată nu reprezintă altceva decât un mod meschin prin care 

Guvernul a încercat să evite plata concediului pentru părinții care ar fi trebuit altminteri să rămână acasă pentru supravegherea 
copiilor. 

Vă mulțumesc!                Deputat 
Mihai Weber 

*** 
 

 
 

 Întrebări 
 

 
 
Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul interimar al Tineretului și Sportului 

 
Programele și proiectele destinate tinerilor din mediul urban mic și din cel rural 

 
Domnule ministru, 
Un mare procent din tinerii din mediul urban mic și din cel rural nu au participat niciodată la acțiuni de voluntariat sau 

de mobilizare civică, mare parte dintre aceștia fiind radical dezinteresați de politica de la nivel local, dar și de dezvoltarea 
comunităților din care fac parte. De cealaltă parte, autoritățile centrale și locale cu atribuții în domeniul tineretului sunt, la 
rândul lor, mult prea puțin interesate de inițierea și implementarea de programe dedicate tinerilor.   

Așadar, vă rog să-mi comunicați care sunt programele și proiectele pentru tineret inițiate de MTS sau în care ministerul 
este beneficiar sau partener, ce tip de rezultate ați obținut prin intermediul derulării lor, dar și câte proiecte și programe pentru 
tineret sunt finanțate din fonduri UE nerambursabile. De asemenea, vă rog să-mi precizați care a fost cuantumul acestor sume, 
și ce procent a fost alocat pentru proiectele destinate mediului urban mic și pentru cel rural.   

Solicit răspuns scris.           
Cu stimă,              Deputat 

Adrian Alda 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației 
 

Stadiul înființării Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei școlare de e-learning 
Domnule ministru, 
Legea Educației 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art.70, alin. 2. că ”se înființează Biblioteca 

Școlară Virtuală și Platforma școlară de e-learning, care includ programe școlare, exemple de lecții pentru toate temele din 
programele școlare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare”. De asemenea, același act normativ stipulează la 
art.70, alin. 4. că ”înființarea, gestionarea și îmbogățirea permanentă a Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei școlare e-
learning intră în responsabilitatea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului”.   

Art.94, alin. 2. , litera t) din Legea Educației Naționale 1/2011 prevede că Ministerul Educației are ca atribuții, în 
domeniul învățământului preuniversitar, și construirea și asigurarea funcționării optime a Platformei școlare de e-learning, 
precum și a Bibliotecii Școlare Virtuale.   

Așadar, vă rog să-mi precizați care este stadiul înființării Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei școlare de e-
learning, care includ programe școlare, exemple de lecții pentru toate temele din programele școlare, ghiduri metodologice și 
exemple de probe de evaluare, care este contribuția Ministerului Educației, dar și care este termenul asumat de ministerul pe 
care îl coordonați privind realizarea și intrarea în uz a celor două platforme online.  

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,        Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul interimar al Energiei  
 

Strategia privind prețurile la energie electrică și gaze naturale 
Stimate domnule ministru,  
Parlamentul României a adoptat la finalul lunii Octombrie o serie de măsuri extrem de importante care vin în sprijinul a 

milioane de români în această iarnă. Plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale, precum și compensarea 
facturilor sunt măsuri care îi protejează pe români în această perioadă dificilă pe care o traversăm și în care prețurile la energie 
au crescut în mod exagerat.   

Vedem peste tot efectele negative produse de creșterea galopantă a prețurilor. Oamenii primesc facturi uriașe, unii dintre 
ei renunță la a mai deschide televizorul sau să aprindă lumina. Sunt situații în care românii îngheață de frig în propriile case 
pentru a nu consuma energie electrică sau gaze naturale.  

Totuși, legea adoptată de Parlament îi ajută pe români să treacă cu bine peste perioada Noiembrie 2021 - Martie 2022. 
Însă, ce se va întâmpla după ce această perioadă va trece nu se știe. Există pericolul ca după luna Martie a anului viitor 
prețurile să revină pe același trend ascendent, ceea ce va pune o presiune enormă pe bugetul românilor. Practic, vom ajunge în 
martie 2022 în punctul din care am plecat în luna Octombrie 2021. Nu cred că își dorește cineva să mai trecem, din nou, prin 
această perioadă grea.  

Domnule ministru, pentru a evita o nouă situație critică precum cea din prezent, în care prețurile la energie au ajuns la 
valori exorbitante, avem nevoie de un plan pe termen lung și de măsuri concrete pentru a-i sprijini pe români. Tocmai de aceea 
aș dori să îmi transmiteți ce strategie are ministerul pe care îl conduceți în privința prețurilor la energie electrică și gaze 
naturale începând cu luna Martie 2022.  

Solicit răspunsul în scris.       Deputat 
Vă mulțumesc!           Oana-Gianina Bulai 

*** 
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Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru interimar  
 

De ce ați așteptat să se producă tragedii, cum a fost cazul de la Timișoara, pentru a începe  
să vă preocupați de alocarea fondurilor pentru încălzirea orașelor? 

 

Stimate domnule prim–ministru interimar,  
Cred că sunteți la curent cu tragediile provocate de lipsa căldurii la Timișoara și în alte localități din țară! Deja s-a ajuns 

prea departe: un bărbat a murit și fiica sa este intoxicată cu gaz, după ce au încercat să se încălzească la aragaz, iar bolnavii au 
înghețat pur și simplu de frig în Spitalul Județean, în Spitalul Municipal, în Spitalul Militar, în Spitalul CFR, în Spitalul de 
Copii „Louis Țurcanu” și în Institutul de Cardiologie din Timișoara.  

Nu aveți nici o scuză! La fel cum nu au nici o scuză primarul USR Dominiz Fritz de la Timișoara sau cel de la Brașov 
Allen Coiban sau primarul Clotilde Armand de la sectorul 1, ori primarul capitalei, Nicușor Dan. Atât dumneavoastră ca 
premier în prag de iarnă, cât și dânșii ca primari aveau la îndemână soluții pentru toate problemele cu care se confruntă acum 
și puteau preveni situația în care s-a ajuns și tragediile pe care le-au provocat.  

Știați cu toții din vară că vine criza energetică și nu ați făcut nimic pentru a rezolva problemele oamenilor!   
Această garnitură de primari cu dumneavoastră în fruntea guvernului ați produs cel mai mare eșec de după Revoluție în 

domeniul administrației publice. Este pentru prima oară în ultimii 31 de ani când cele mai mari orașe rămân fără apă caldă și 
fără căldură la începutul iernii. Iar asta este o demonstrație clară a incompetenței și a nepăsării față de oameni!  

Situația dramatică cu care s-au confruntat zilele trecute sute de mii de oameni din  
Timișoara și din alte localități, situația dramatică din locuințe, din spitale și din școlile acestor localități, este hârtia de 

turnesol, care arată cine sunteți cu adevărat, cu gura mare, populiști, dar total incompetenți.  
De ce nu ați pregătit din timp măsuri de sprijin pentru plata facturilor la societățile de gaze și energie electrică, dat fiind 

că știați de mai multe luni situația cu privire la scumpirile de utilități?  
În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a răspunde la 

întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți la întrebarea adresată mai sus.  
 De asemenea, vă rog să răspundeți în termenul legal de două săptămâni prevăzut la art. 202, alin. (2) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, ori în cazul unei depășiri a acestui termen cu cel mult 15 zile vă rog să precizați clar motivele temeinice 
ale amânării.  

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

Deputat 
Virgil -Alin Chirilă 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul interimar al Sănătății 
 

De ce nu ați aprobat solicitările companiilor românești de produse farmaceutice  
pentru producerea și comercializarea în România a medicamentului Fivapiravir, pentru  

tratamentul timpuriu al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2? 
 

Stimate domnule ministru interimar,  
Conform unor declarații publice ale reprezentanților companiei românești de produse farmaceutice Terapia Cluj, această 

firmă a depus la Ministerul Sănătății, în perioada aprilie-iulie 2021, șase adrese în care a solicitat un punct de vedere al 
ministerului cu privire la comercializarea în regim deschis a medicamentului Fivapiravir, pentru tratamentul timpuriu al 
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.   

Potrivit reprezentanților Terapia Cluj, Ministerul Sănătății nu a răspuns la niciuna dintre adresele transmise pe acest 
subiect, drept pentru care compania a renunțat la realizarea unei investiții de 200.000 de euro pentru a produce în țară acest 
medicament.   

Ulterior, asociațiile profesionale ale medicilor de familie și ale pacienților au făcut numeroase apeluri la Ministerul 
Sănătății pentru aprobarea comercializării acestor medicamente, pe baza rețetei de la medicul de familie, în farmaciile cu 
circuit deschis, astfel încât pacienții cu test pozitiv să aibă acces la acest tratament timpuriu și să se reducă astfel presiunea pe 
spitale și pe secțiile de ATI, asigurând totodată salvarea mai multor vieți omenești.   
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Având în vedere că acest medicament este inclus în ultimul protocol al Ministerului Sănătății, nu se mai poate pune în 
discuție eficacitatea acestui medicament în tratarea timpurie a cazurilor COVID-19.  

Drept urmare vă adresez următoarele întrebări:  
1. Confirmați existența celor 6 adrese transmise de Terapia Cluj cu privire la comercializarea în regim deschis a 

medicamentului Favipiravir?  
2. Cine sunt persoanele responsabile cu formularea și transmiterea răspunsului din partea Ministerului Sănătății la 

solicitările adresate de Terapia Cluj?  
3. Care sunt motivele pentru care nu s-a răspuns acestor adrese?  
4. Având în vedere că în momentul escaladării deceselor din România, Ungaria a oferit țării noastre, sub formă de 

donație acest medicament pentru tratarea COVID-19, își asumă Ministerul Sănătății vreo răspundere pentru pacienții care au 
decedat și pentru că nu au avut acces la acest medicament, care are o eficiență dovedită în reducerea riscului de spitalizare și 
de deces?  

În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a răspunde la 
întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți, distinct, precis și la obiect la 
fiecare dintre cele 4 întrebări adresate mai sus.  

 De asemenea, vă rog să răspundeți în termenul legal de două săptămâni prevăzut la art. 202, alin. (2) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, ori în cazul unei depășiri a acestui termen cu cel mult 15 zile vă rog să precizați clar motivele temeinice 
ale amânării.  

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

Deputat 
Virgil - Alin Chirilă 

*** 
 

Adresată domnuluiCseke Attila, ministrul interimar al Sănătății 
 

Creșterea numărului de pacienți infectați cu Covid 19 
 

In ultimele zile, in Romania a avut loc o crestere alarmanta a numarului de persoane infectate cu Covid-19. 
Intr-un asemenea context, va solicit sa-mi comunicați  cum veți proceda in legatura cu degrevarea spitalelor, acolo unde 

sunt pacienti cu forme usoare si medii de covid avand in vedere faptul ca sunt pacienti care asteapta in fata spitalelor in 
ambulante , cat timp nu exista spatii libere la ATI sau acestea sunt ocupate. 

Exista informații precum ca nu au fost alocate sume de bani necesare pentru refacerea secției incediate de la Spitalul 
Matei Bals, sectie ce ar fi utila si folositoare in continuare in contextul pandemiei de Covid 19. 

Totodata, va solicit sa-mi comunicați daca in România se va produce vre-o forma de medicament antiviral pentru 
tratamentul ambulator al pacientilor cu covid 19 , cate doze de vaccin au fost achizitionate pana in prezent, daca acestea au fost 
folosite, nefolosite si daca mai sunt inca in termen de valabilitate.  

Solicit raspuns scris si oral. 
Deputat 

Daniel Ghiță 
*** 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii și Protecţiei Sociale 
 

Situaţia copiilor adoptabili din România 
Stimată doamnă ministru interimar,  
România a ajuns în anul de graţie 2021 să fie ţara cu cei mai mulţi copii abandonaţi din Europa. Legea care 

reglementează sau ar trebui să reglementeze adopţia le dă dreptul părinţilor să-şi țină copii prizonieri în sistem fără să le ceara 
nimic în schimb.  

Majoritatea copiilor adoptabili sunt trecuţi de cinci ani pentru că părinţii au refuzat să-i dea în adopţie şi, cu timpul, au 
uitat de ei. Considerăm că este cazul ca autorităţile statului să recunoască faptul că Uniunea Europeană nu a cerut niciodată 
României să blocheze adopţiile internaţionale. Dimpotrivă, Uniunea Europeană a recomandat statului român să respecte şi să 
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aplice deciziile organismelor internaţionale cu privire la adopţia internaţională, când aceasta se face în interesul superior al 
copilului.   

Vă întreb cu respect:  
1.Câţi copii adoptabili sunt în prezent în România?  
2.Câte adopţii s-au făcut în ultimii cinci ani în România şi punctual în judeţul Dâmbovița?  
3.Cât costă statul român anual faptul că procesul de adopţie este foarte greoi?  
Solicit răspuns scris.     Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii și Protecţiei Sociale 
 

Combaterea violenţei în familie 
Stimată doamnă ministru interimar,  
„...Respectarea drepturilor omului trebuie să facă parte din educaţia globală şi din  demnitatea omului, iar toate aspectele 

violenţei fizice sau mintale împotriva persoanei umane constituie o violare a drepturilor sale”, se arată într-o Rezoluţie a 
Parlamentului European elaborată încă din data de 11 iunie 1986.   

În România însă, conştientizarea şi combaterea fenomenului violenţei domestice a debutat mult mai târziu, după 1990, şi 
cu precădere în ultimii ani, dar paşii făcuţi în această direcţie se dovedesc a fi insuficienţi. Campaniile derulate în ultima 
perioadă de către autorităţi nu au reuşit nici pe departe să combată în mod real fenomenul violenţei domestice, în special 
violenţa împotriva femeilor.   

Statisticile, extrem de îngrijorătoare de altfel, indică faptul că în ultimii patru ani numărul femeilor decedate din cauza 
agresiunilor partenerilor de viaţă a crescut alarmant. De asemenea, în România nivelul violenţei în familie depăşeşte media 
europeană, românii fiind printre cei mai agresivi europeni. Datele oficiale nu reliefează însă adevărata dimensiune a flagelului 
femeilor maltratate de bărbaţi, specialiştii atrăgând atenţia că alte sute de mii de femei îndură zilnic bătăi, neavând curajul să se 
adreseze autorităţilor.   

Vă întreb:  
1. Care este situaţia oficială a victimelor violenței domestice în ultimii trei ani, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul 

Dâmbovița?  
2. Ce strategie are ministerul pe care îl conduceţi pentru diminuarea acestui fenomen dăunător societăţii?  

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 
*** 

 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății 
 

Angajările din sistemul medical 
Stimate domnule ministru, 
Conform informațiilor din spațiul public, în sistemul medical românesc există foarte mulți medici angajați temporar. Am 

fost sesizată inclusiv de cazul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" din București (IOB), unde multe 
dintre cadrele medicale nu au un contract pe o perioadă nedeterminată, așa cum este normal. Acest element reprezintă un 
impediment în calea stabilității profesionale și personale. Având în vedere exodul medicilor români către alte state europene, 
ținând cont de importanța acestora pentru societatea noastră, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Câte cadre medicale din România, procentual, sunt angajate temporar?  
2. În cazul IOB, când se va organiza un concurs pentru clarificarea situației profesionale a cadrelor medicale specializate 

în acest domeniu?  
3. Aveți în vedere să organizați un concurs mai amplu pentru ocuparea posturilor medicale vacante la nivel național?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Cu aleasă considerație,                  Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației 
 

Măsurile anti-covid din școli și informații privind România Educată 
 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere situația învățământului preuniversitar românesc, ținând cont de închiderea unităților de învățământ, vă 

adresez următoarele întrebări:  
1. Care au fost măsurile implementate de către Ministerul Educației, în perioada iunie-septembrie 2021, pentru 

începerea anului școlar 2021-2022 în siguranță, respectiv pentru menținerea școlilor deschise în contextul pandemiei?  
2. Care este calendarul actual al implementării proiectului „România Educată”, având în vedere că termenul pentru 

elaborarea pachetului legislativ deja a trecut?  
3. Câte persoane urmează să fie angajate în direcția pentru implementarea proiectului România Educată din cadrul 

Ministerului Educației și cine va coordona activitatea acestuia?  
Vă rog să comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,             Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul interimar al Energiei   
 

Informații de interes public privind situația energetică 
Stimate domnule ministru,  
În spațiul public au apărut diverse informații cu privire la un eventual „blackout” la nivel european. Conform acestor 

surse, Europa ar putea rămâne în perioada imediat următoare fără curent electric pentru o perioadă cuprinsă între o zi şi o 
săptămână. Ministrul apărării din Republica Austria, Klaudia Tanner, a fost unul dintre actorii de la nivel înalt care a semnalat 
că un asemenea eveniment va avea loc. Foarte mulți români sunt îngrijorați, sens în care vă adresez următoarele întrebări:  

1. Există șanse ca, în perioada imediat următoare, Europa sau România să se confrunte cu o pană totală și îndelungată de 
curent electric, conform informațiilor menționate anterior?  

2. Dacă va avea loc, pentru cât timp preconizați că românii nu vor avea curent electric?  
3. Cât de pregătit este sistemul energetic românesc pentru un asemenea eveniment și ce măsuri ați luat pentru a asigura 

curentul electric pentru români indiferent de condițiile externe?  
Vă rog să comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,             Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale 
 

Riscul de sărăcie în România 
Doamnă ministru,  
Conform datelor prezentate recent de către Oficiul European de Statistică, România are cei mai mulți copii expuși 

riscului de sărăcie la nivelul UE, peste 41%!  
Vorbim despre aproape jumătate dintre copiii României pentru care viitorul arată cel puțin la fel de întunecat ca și 

prezentul cu care se confruntă și de pe urma căruia suferă. Vorbim despre aproape jumătate dintre copiii României pentru care 
educația riscă să rămână un vis imposibil și care, ajunși la maturitate, se vor vedea blocați în aceeași situație, în sărăcie și 
disperare. Vorbim despre jumătate dintre copiii României ai căror părinți, în majoritatea lor covârșitoare, muncesc din greu, 
uneori în mai multe locuri și totuși nu își permit să le ofere acestora nici copilăria dar nici speranța pe care le merită!   

Acești copii merită mai mult, mult mai mult decât le oferă acum Guvernul.   
În acest context, sumbru, vă solicit să îmi transmiteți poziția ministerului pe care îl conduceți față de solicitarea 

Partidului Social Democrat de creștere a alocațiilor pentru copii conform Legii 14 din 2020 în condițiile în care chiar 
dumneavoastră ați declarat în iunie, anul acesta, că este vorba despre o decizie politică și că sumele necesare pot fi identificate, 
dacă se dorește.    
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Solicit răspuns scris. Mulțumesc!       Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației  

  

Răscoala românilor din Transilvania condusă de Horea, Cloșca și Crișan, eliminată din manualele de istorie 
 

Moto: ”Istoria este cea dintâi carte a unei nații”  
Nicolae Bălcescu  
Stimate Domnule Ministru 
Educația reprezintă preocuparea de bază, pentru viitorul țării și totodată garanția unei generații de succes. Am constatat, 

Domnule Ministru, că în cadrul actualului Guvern, sunteți unul dintre membrii Cabinetului care comunică deschis cu media și 
cu celelalte persoane, implicate sau interesate, de problemele educației, fapt apreciabil. Date fiind aceste observații, am decis 
să vă adresez câteva întrebări, care vizează educația elevilor și care, totodată surescită interesul opiniei publice.  

 De ani buni, întâlnim critici peste critici în mare parte din mass-media, din rândul opiniei publice, ori le descoperim în 
concluziile apocrife ale părinților, privind: reducerea numărului orelor de istorie și mai ales ”curățarea” conținutului 
manualelor de istorie de evenimente care au marcat decisiv evoluția românilor în spațiul danubiano-carpato-pontic.  

Știm că preocupările despre daci, despre mari voievozi și izbânzile acestora ori despre rezistența românească împotriva 
vecinilor hrăpăreți dinspre toate punctele cardinale nu mai sunt expuse cu mândria unei națiuni aparte. Dincolo de aceste 
chestiuni, Domnule Ministru Cîmpeanu, școala românească pregătește generația care va trăi aici, indiferent de vremuri. 
Tocmai de aceea, considerăm că este foarte necesară o reevaluare a conținuturilor disciplinelor predate în școli, în cadrul 
cărora copii să-și cunoască mai întâi trecutul neamului lor, al locurilor unde locuiesc, pentru a înțelege evoluția contextuală a 
poporului român, căpătând astfel aptitudini de a interpreta și estima ceea ce se poate întâmpla într-un context european, din 
care românii fac parte de 2000 de ani.  

 În acord cu o temă mult discutată în ultima perioadă, supun atenției dumneavoastră polemica generată de excluderea 
din manualele de istorie din cadrul învățământului gimnazial și liceal a lecțiilor, privitoare la Răscoala românilor din 
Transilvania împotriva stăpânirii austriece de la finele secolului al XVIII-lea. Nu putem a ne preface întruna, stimate domnule 
ministru, ca încă o pagină pătată de sângele înaintașilor noștri, care luptau pentru libertate și recunoaștere a drepturilor firești, 
ale strămoșilor lor și care erau desconsiderați tocmai datorită faptului că erau români și trăiau pe pământ românesc, să fie ruptă 
(în sensul modern, reformator al expresiei) din Istoria Românilor. Aș fi crezut că nu se poate, dar realitatea curriculară arată că 
se poate!  

În aceste condiții, în baza art.112 din Constituția României și a  Regulamentul Camerei  
Deputaților, vă adresez rugămintea de a oferi un răspuns scris, punctual și în termen, Domnule Ministru Sorin Cîmpeanu 

următoarelor întrebări:  
Generația din care și dumneavoastră Domnule Ministru, Sorin Cîmpeanu faceți parte, a învățat la școală despre 

Răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan?  
Considerați că este corectă eliminarea din manualele de istorie a lecțiilor privitoare la Răscoala de la 1784, condusă de 

Horea, Cloșca și Crișan?  
În toată durata mandatului dumneavoastră de Ministru al Educației, va apărea în manualele de istorie studiate de către 

elevi cel puțin o lecție despre Răscoala românilor din Transilvania condusă de Horea, Cloșca și Crișan?  
Cu stimă,             

Deputat 
Claudiu Manta 

*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale 
 

Implementarea Recomandării Consiliului European de instituire a unei garanții europene pentru copii 
 

Doamnă ministru, 
Recomandarea (UE) 2021/1004 a Consiliului din 14 iunie 2021 de instituire a unei Garanții europene pentru copii are ca 

obiectiv principal prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin garantarea accesului copiilor aflați în dificultate la un set 
de servicii esențiale.   

Termenul de dificultate sau de defavorizare îi vizează pe copiii fără adăpost/pe cei care se confruntă cu o privare majoră 
de locuință, cei cu handicap, cei care provin din familii de migranți, cei care au origine rasială sau etnică minoritară, minorii 
aflați în îngrijire alternativă (instituționalizată), dar și pe cei aflați în situații familiale precare.   

Consiliul le solicită statelor membre să garanteze accesul gratuit la învățământ, indiferent de clasificarea lui, acestor 
copii, la o masă sănătoasă în fiecare zi de școlarizare, la asistență medicală, la asigurarea unei locuințe adecvate și stipulează și 
mecanismele de punere în aplicare, de monitorizare și de evaluare. Mai mult, s-a propus și desemnarea unui coordonator 
național al garanției pentru copii. Această persoană trebuie să fie în mod corespunzător autorizată să coordoneze, să 
monitorizeze în mod eficient punerea în aplicare a Recomandării și să reprezinte contactul pentru Comisie.  Vă rog să-mi 
comunicați dacă a fost desemnat coordonatorul național al acestei Garanții pentru copii, care este aportul Ministerului Muncii 
în acest proces și dacă ministerul pe care îl conduceți a contribuit la dezvoltarea și transmiterea către Comisie a planului 
național de acțiune pentru punerea în aplicare a Recomandării.   

Solicit răspuns scris.               Deputat 
Cu stimă,              Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru interimar  
 

De ce ați călcat în picioare voința celor aproape 500.000 de cetățeni care au semnat petiția  
pentru Legea plafonării prețurilor la energie, în varianta propusă de PSD? 

 

Stimate domnule prim-ministru, 
Scumpirile de peste 95% la căldură sunt cadoul de Crăciun al Guvernului PNL pentru milioane de români, în urma 

respingerii propunerii PSD privind plafonarea prețurilor pentru energie termică.  Cum explicați decizia anti-socială a 
parlamentarilor PNL de a vota împotriva soluției PSD la Legea plafonării, susținută de 500.000 de români, care propunea 
stabilirea unui preț maxim și pentru prețurile la energia termică în sistem centralizat, nu doar pentru energia electrică și gazele 
naturale, cum e în forma finală a legii? Din acest motiv, facturile pentru căldură plătite de cetățenii conectați la sistemul 
centralizat se vor scumpi cu valori cuprinse între 80% și 96%, față de sumele plătite anul trecut.  

Aveți idee că un efect catastrofal al votului liberalilor și colegilor dumneavoastră de la USR și UDMR va fi falimentarea 
autorităților locale municipale, care vor trebui să taie fondurile de investiții și pentru alte cheltuieli critice, pentru a putea 
achita facturile aproape duble ale furnizorilor de energie termică?  

De ce refuzați să acordați fonduri comunităților locale care se confruntă cu astfel de probleme?  
Cred că sunteți conștient de faptul că prin această decizie criminală a PNL-USR-UDMR, marea majoritate a locuitorilor 

conectați la sistemul centralizat de încălzire vor fi condamnați la frig, foame și sărăcie, în timp ce furnizorii de gaze și 
combustibil vor beneficia de profituri semnificative în această iarnă.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,              Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Finanțelor  
     domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
   

Care sunt soluțiile și măsurile identificate și aplicate pentru a opri  
valurile succesive de scumpiri la alimente? 

Stimate domnule ministru,  
În timp ce președintele Iohannis joacă golf și vizitează piramidele, iar premierul Cîțu se laudă din nou cu rezultate 

fantastice, Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au scăpat cu totul de sub control prețurile la 
alimente. Pe lângă creșterea uriașă a prețurilor la energie se anunță creșteri din ce în ce mai mari la alimente. Marii comercianți 
de produse alimentare anunță creșterea cu cel puțin 10% a coșului mediu, după scumpirile în lanț de la mijlocul anului și din 
această toamnă. În timp ce inflația îi sărăcește pe români, Guvernul dumneavoastră se ocupă de cu totul alte lucruri decât să 
oprească creșterea prețurilor la alimente. De ce nu aveți ca prioritate pe agenda dumneavoastră măsuri de stopare a creșterilor 
de prețuri la alimente?  

Deși România a înregistrat în septembrie o inflație anuală de 6,3%, economiștii și comercianții anunță că este doar 
începutul și că urmează alte majorări la alimente și produse de strictă necesitate. Iar creșterea prețurilor la energie și 
combustibili va accentua spirala inflaționistă, determinând creșteri în cascadă ale prețurilor la producători.   

Ce măsuri ați luat domnule ministru al Finanțelor și domnule ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a opri 
valurile succesive de scumpiri la alimente și pentru a sprijinii fermierii români loviți de majorările de prețuri la energie?  

Domnilor guvernanți, în realitatea, creșterea PIB pe cap de locuitori cu care se laudă premierul demis Cîțu este o oglindă 
a creșterii prețurilor pe cap de locuitor.  

În timp ce românii sărăcesc, în urma prăbușirii puterii de cumpărare, dumneavoastră vă bucurați că inflația sporește 
PIB-ul. Așadar, prețuri mai mari înseamnă venituri mai mari din TVA și îi permite domnului Cîțu să ascundă datoria de peste 
10 miliarde de euro pe care a făcut-o în numele României în 2021.  

Solicit răspuns în scris.   
Deputat 

Alin-Elena Tănăsescu 
*** 

 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul interimar al Energiei  
 

Plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale este o soluție doar pe termen scurt 
 

Pentru PSD, plafonarea prețurilor la energia electrică și gaze naturale a reprezentat un deziderat. În sensul acesta, la 
nivel național, peste 500 de mii de români s-au alăturat campaniei de strângere de semnături, inițiate de Partidul Social 
Democrat, astfel încât Parlamentul a adopta Legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze precum și schema de 
compensare a facturilor pentru o perioadă de șase luni, începând cu 1 noiembrie 2021.  Acest lucru reprezintă o gură de oxigen 
pe care românii o primesc în contextul scumipirilor în lanț din ultimii doi ani, la care oamenii fac față cu greu.    

Din păcate, mărirea prețurilor la energia electrică și gaze naturale, dar și a tuturor celorlalte produse aflate pe piața din 
România, nu a venit braț la braț cu majorarea veniturilor românilor, așa cum era prevăzut în Legea salarizări unitare sau Legea 
pensiilor.  Ba mai mult, în timp ce costul lunar pentru întreținere și hrană a crescut, anumite categorii de populație au 
înregistrat scăderi de venituri salariale.   

În acest context, plafonarea prețurilor la energia electrică și la gazele naturale reprezintă doar o soluție imperioasă, 
pentru a nu transforma România într-o țară de consumatori vulnerabili.  Pe lângă faptul că sezonul rece nu se va încheia pe 31 
Martie 2022, perioadă până la care se aplică Legea plafonării prețurilor, în textul aprobat de Parlament nu sunt prevăzute 
măsuri de sprijinire a populației aplicate după expirarea acestei date.  Prin acest proiect, PSD a gândit o măsură de urgență 
pentru populație și IMM-uri, la fel de sufocate de majorări, și răgaz în care guvernanți să găsească o ieșire din blocajul creat.   

Trebuie, deci, să existe un plan asumat de actuala guvernare pe termen lung, în care să fie prevăzută o soluție de sprijin 
pentru populație, în sensul creării unui cadru favorabil consumatorilor în contextul majorării prețurilor, în primul rând la cele 
două servicii esențiale unui trai decent, neexistând premise de creștere a pensiilor, salariilor sau alocațiilor copiilor.  

Așadar, domnule ministru, cu respect vă rog să îmi răpsundeți la următoarele întrebări:  
1. În ce măsură vedeți oportună identificarea unui mecanism de sprijinire a consumatorilor după expirarea datei de 31 

Martie 2022, în contextul scumpirii excesive a energiei electrice și gazelor naturale?  
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2. În acest moment, la Ministerul Energiei se lucrează la vreun proiect care să preia problema scumpirii energiei electrice 
și gazelor naturale după data de 31 Martie 2022?     

Solicit răspuns în scris.  
Vă mulțumesc!                    Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 
 

 Interpelări 
 
 

 
 
Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale 
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat  
Obiectul interpelării: Asigurarea zilelor libere plătite pentru părinți în perioada desfășurării școlii online și extinderea și 
pentru perioada de vacanță 

 

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

formulate de deputați și senatori și articolului 204-207 din Regulamentul Camerei Deputaților,   
 vă solicit să îmi furnizați răspundeți la următoarea interpelare:  
După cum știți, toate școlile de stat din Români au intrat într-o vacanță forțată, în baza unor măsuri menite să reducă rata 

de infectare cu virusul SARS-CoV-2. De asemenea, sunt convinsă că știți la fel de bine că această vacanță forțată, decisă 
intempestiv, a creat foarte multe probleme pentru mulți părinți. Pe de o parte au existat dificultăți reale, în special la nivelul 
elevilor din ciclul primar, unde părinții trebuiau să stea acasă pentru supravegherea copiilor. Acest lucru a determinat o scădere 
dramatică a veniturilor acestor familii unde unul dintre părinți nu a mai beneficiat de cel puțin o jumătate din salariul lunar, 
întrucât concediul medical nu se acordă în cazul asistării copiilor în perioada de vacanță.   

Ați afirmat, prin intermediul unui comunicat de presă, că veți veni cu amendamente în Parlament, la Legea de aprobare 
a ordonanței de urgență care prevede asigurarea zilelor libere plătite pentru părinții în perioada desfășurării școlii online și că 
veți extinde ca aceste zile plătite să se aprobe și pentru perioada de vacanță.  

Având în vedere aceste declarații vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Care este impactul financiar calculat la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru asigurarea zilelor 

libere plătite părinților pentru cele două săptămâni de vacanță plătită?  
2. Ministerul Muncii dispune acum de cadrul bugetar și de resursele financiare necesare pentru acordarea acestor sume 

sau e nevoie de o nouă rectificare bugetară, care implică numirea unui guvern cu atribuții depline?  
3. Amendamentele pe care le are în vedere Ministerul Muncii și Protecției Sociale includ un mecanism de acordare 

retroactivă a banilor cuveniți părinților care au stat cu copiii în această vacanță forțată care deja se va consuma până la 
momentul adoptării legii sau dacă vă gândiți ca această prevedere să se aplice doar pentru viitor?  

4. De ce Ministerul Muncii nu a anticipat această situație, astfel încât să se opereze reglementarea la nivelul ordonanței 
de urgență, având în vedere că toți specialiștii au informat Guvernul de iminența valului 4 al pandemiei, care implica inclusiv 
măsuri de genul vacanțelor forțate?  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Vă mulțumesc!  
Cu deosebită stimă,      *** 
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Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru interimar 
De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat 
Obiectul întrebării: Modificarea legislației fiscale pentru stoparea practicilor care conduc la apariția dublului standard în ceea 
ce privește impozitarea, redistribuirea profiturilor și salarizarea la multinaționale și la firmele românești 

 

Stimate domnule prim-ministru interimar,  
Nici eu și nici colegii mei de la PSD nu suntem adversarii multinaționalelor, însă dorim ca toate firmele atât cele 

românești, cât și cele străine care sunt pe piața din România să aibă un tratament egal și să plătească impozitele aici în țară, pe 
măsura profitului obținut în Botoșani, în București, sau în județul în care au sediul.  

Nu mai putem accepta dublul standard, adică multinaționalele și firmele străine să plătească impozit în țara lor de 
origine sau în alte părți și în România să achite doar câteva taxe generale, iar IMM-urile și antreprenorii români să fie jupuiți 
cu impozite și biruri excesive, să fie controlați și amendați.   

Mai mult decât atât, nu este corect ca angajații români de la toate hipermarketurile și supermarketurile să fie plătiți cu 
salariul minim pe economie sau puțin mai mult, iar profiturile uriașe ale acestor companii care produc sute de milioane de euro 
în România, datorită banilor cheltuiți de toți românii să își umfle conturile.   

Nu vrem discriminare, vrem echitate, așa cum liderii din G20, organizație care reunește statele puternic dezvoltate şi 
emergente, au aprobat sâmbătă, la reuniunea lor de la Roma, acordul internaţional care se referă la impozitarea companiilor 
multinaționale cu minimum 15 la sută şi redistribuirea unei părţi a profiturilor începând din anul 2023.   

Așadar, e timpul să pună în aplicare aceste prevederi și România prin modificarea legislației în domeniul fiscal.   
De aceea, vă rog să-mi comunicați dacă susțineți inițierea unui demers legislativ la nivel național, dar și un demers de 

comunicare la nivelul Parlamentului European pentru desființarea acestor standarde duble, pentru sancționarea dură a celor 
care îi tratează pe români ca cetățeni de rangul doi?  

În opinia mea și a colegilor mei de la PSD, modificarea legislației trebuie să stabilească clar că nu se mai admite ca 
firmele străine să-și ”optimizeze” fiscal bilanțurile și să nu plătească taxele și impozitele cuvenite deși primesc numeroase 
avantaje din partea statului,  în timp ce firmele românești sunt cele care susțin în mod constant bugetul fără a beneficia de 
facilitățile acordate investitorilor străini.  

Solicit răspuns oral și 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 
 

Un guvern minoritar ar depinde de ifosele liderilor PSD, care în permanenţă  
ar îndemna la decizii populiste 

 
Intrăm în curând în a treia lună de instabilitate politică, iar românii dau semnale că nu mai pot aştepta la infinit ca 

politicienii de la Bucureşti să se trezească şi să găsească o soluţie pentru a debloca criza politică. 
Fără îndoială că trecem printr-o situaţie politică delicată, cauzată de unele neînţelegeri pe diverse proiecte, dar şi de 

orgolii nemăsurate, care duc la imposibilitatea formării unui guvern plin, cu susţinere parlamentară solidă. 
Varianta guvernului minoritar o consider riscantă, pentru că nu oferă garanţia că noul executiv se va putea baza şi în 

momentele mai dificile pe o susţinere clară în Parlament. Care partid ar oferi acest sprijin şi din ce motive ar face-o? Un 
asemenea guvern ar fi în permanenţă la cheremul PSD, care în orice moment va putea introduce moţiune de cenzură. Am 
depinde mereu de ifosele liderilor unui partid de stânga, care ar îndemna zi de zi la tot felul de decizii populiste. Ar fi un 
guvern ţinut în picioare doar prin votul parlamentarilor PSD, iar un asemenea executiv nu ar avea forţa necesară să ia măsurile 
cele mai potrivite pentru România. 

Nu cred că guvernul minoritar este aşadar o soluţie pentru România. Avem nevoie de negocieri serioase între liderii 
partidelor reprezentate în Parlament, iar eu unul sunt în favoarea refacerii coaliţiei de guvernare PNL-USR-UDMR.  

Este singura variantă viabilă, care poate asigura o susţinere clară unui guvern construit în jurul PNL. Şi pentru PNL ar fi 
cea mai bună soluţie, pentru că având în spate o majoritate certă am fi mult mai atenţi la actul guvernării şi la măsurile care 
trebuie luate pentru binele românilor. În caz contrar, va trebui să umblăm cu căciula în mână la PSD pentru a ne asigura 
sprijinul pe care fiecare proiect în parte. Ar fi dificil, iar costul de imagine ar fi unul imens pentru liberali. 

Avem în faţă ani dificili. Trecem printr-o pandemie care din păcate va mai dura şi care presupune măsuri rapide, pentru 
a scurta suferinţa şi a nu ajunge din nou la închiderea economiei. Avem în faţă câţiva ani în care vom putea face investiţii 
masive, graţie PNRR, un proiect amplu aprobat recent de Comisia Europeană. Avem toate premisele pentru o creştere 
economică consistentă, dar pentru asta avem nevoie de stabilitate politică şi de un guvern hotărât să facă reforme şi să ducă 
România la un nivel superior. 

Este timpul să privim cu realism şi să ieşim din încrâncenarea de care dau dovadă uneori liderii politici. Nu este târziu 
pentru a ajunge la un acord pe scena politică, pentru a reface coaliţia şi a tura motoarele economiei prin decizii responsabile la 
nivel guvernamental. 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
                                                                   

Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral 
 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC) este o oportunitate de a crește gradul de conștientizare a gravității 

și a ratelor ridicate de accident vascular cerebral și de a vorbi despre modalități prin care putem reduce povara accidentului 
vascular cerebral printr-o mai bună conștientizare a publicului cu privire la factorii de risc și semnele de accident vascular 
cerebral. 

Este, de asemenea, o oportunitate de a susține acțiunile factorilor de decizie la nivel global, regional și național, care 
sunt esențiale pentru a îmbunătăți prevenirea accidentului vascular cerebral, accesul la tratament acut și sprijin pentru 
supraviețuitori și îngrijitori. 

Accidentele vasculare cerebrale reprezintă a doua cauză de mortalitate la nivel global după boala cardiacă ischemică și 
principala cauză de dizabilitate. Cele mai recente estimări disponibile arată că, anual, în România un număr de 55.000 
persoane suferă un AVC ischemic, 10.000 persoane un AVC hemoragic și 3.250 o hemoragie subarahnoidiană. 
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Începând cu anul 2020, a fost realizat un nou pas important în tratarea pacienților cu AVC prin aprobarea unei proceduri 
operaționale pilot privind prenotificarea în cazul pacienților cu accident vascular cerebral acut. 

Mai exact, conform protocolului național dedicat tratamentului intervențional al pacienților cu AVC acut, întreg lanțul 
operațional care are drept scop transportul cât mai rapid la cea mai apropiată unitate spitalicească aptă să efectueze o procedură 
de revascularizare se inițiază la preluarea apelului de urgență de către operatorii 112. 

Pentru programul pilot, în municipiul București, dacă personalul ambulanței, la sosirea la pacient, va menține 
suspiciunea unui AVC, atunci se va anunța imediat, dispeceratul care va declanșa codul AVC și va contacta cel mai apropiat 
din cele 7 spitale capabile să ofere tratament de revascularizare inclus în AP-AVC. 

Spitalul are obligația ca, până la sosirea pacientului, să pregătească echipa de intervenție, astfel încât pacientul să poată 
beneficia de servicii medicale de specialitate într-un timp optim. 

Reamintesc faptul că, în perioada 2011 - 2014 a fost derulat, la nivel național, un program pilot, în 8 spitale, iar 
începând cu anul 2015 se derulează acțiunea prioritară AP-AVC, prin care este finanțat tratamentul de reperfuzie al AVC 
ischemic: farmacologic (alteplază) și endovascular (kit-uri de trombectomie/trombaspiratie), precum și tratamentul 
endovascular al hemoragiei subarahnoidiene determinate de ruptura anevrismală. 

Începând cu anul 2019, AP-AVC a fost extins la nivel național, de la 10 centre la 43 de centre, ceea ce a dus la o 
creștere semnificativă a numărului de pacienți cu AVC ischemice tratați prin metode de revascularizare la nivel național. 

Cu stimă,      
Deputat 

Dr. Nelu Tătaru 
*** 

 

Veste deosebit de importantă pentru brăilenii care îşi încălzesc locuinţele cu lemne de foc 
 

De acum înainte prețul lemnelor de foc va scădea semnificativ, ca urmare a unui amendament depus de Grupul PNL din 
Camera Deputaților prin care este redusă cota TVA de la 19% la 5%. Măsura vine în contextul în care prețurile pentru lemnele 
de foc au explodat în ultima perioadă, iar 45,71%, din totalul gospodăriilor înregistrate la nivel naţional,  numeroase unități de 
învățământ, dispensare sau diverse instituții din mediul rural și nu numai sunt încălzite în continuare cu acest tip de resursă. 

Astfel, săptămâna trecută, în cadrul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților a fost adoptat 
amendamentul PNL, iar astăzi acest proiect va fi dezbătut și votat în ședința de Plen a Camerei Deputaților și va fi transmis 
spre promulgare către Președintele României. Votul de astăzi din Parlament este, așadar, unul extrem de important pentru 
românii pe umerii cărora apasă o presiune uriașă ca urmare a creșterii accentuate a prețurilor la lemnele de foc pentru că le va 
mai reduce astfel din povară. Este important să se plătească un preț corect pentru un metru cub de lemne de foc, iar faptul că 
legea se va aplica imediat, de anul acesta, reprezintă o gură de oxigen pentru mulți români. De asemenea, trebuie menționat că 
pentru a face posibilă aplicarea cotei de 5% pe întreg lanțul de tranzacționare a lemnului am propus prin acest proiect 
renunțarea la condiția ca lemnul de foc să fie livrat exclusiv persoanelor fizice. 

Din păcate, am traversat un an care nu a fost foarte ușor pentru că am fost loviți din plin de pandemia COVID-19, dar și 
de această criză energetică complexă. Tocmai de aceea, vreau să îi asigur pe români că mă voi lupta în permanență în 
Parlament pentru adoptarea acelor proiecte vitale, de care depinde asigurarea unui trai decent pentru populație, așa cum m-am 
luptat și pentru adoptarea Legii prin care am plafonat prețurile la energie și gaz. 

Eforturile mele se îndreaptă, așadar, către identificarea acelor măsuri care să aducă bunăstare românilor și care să-i ajute 
pe întreprinzătorii români să treacă mai ușor peste problemele generate de criza sanitară și economică. Cred că am dovedit ca 
partid, încă o dată, că suntem alături de români și că avem capacitatea de a găsi soluții viabile cu aplicabilitate imediată!  
 

Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
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Finanțarea sportului românesc reprezintă o prioritate pentru PNL 
 

În plină criză COVID-19, sportul românesc a suferit și mai mult având în vedere că nu a mai beneficiat de sume 
importante de bani care proveneau din drepturile de publicitate, rămânând în continuare dependent de finanțarea de la buget. 
Din păcate, în lipsa unei legislații coerente nici finanțarea de la buget nu a fost la un nivel optim, astfel că, în lipsa resurselor, 
este foarte greu să fie menținut standardul de pregătire al sportivilor români în timpul pandemiei.  

Tocmai de aceea, consider că este extrem de important ca în politicile publice ale statului să acordăm o atenție sporită 
pentru acest domeniu care a oferit numeroase bucurii națiunii noastre. În acest context delicat, am reușit să aprobăm în 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaților un proiect de lege - al cărui inițiator sunt alături de colegii din 
grupul PNL - prin care venim cu o serie de măsuri de sprijin financiar pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) şi 
Comitetul Naţional Paralimpic. 

Concret, prin acest proiect, care urmează să ajungă în dezbaterea Plenului Camerei Deputaților, am stabilit ca un procent 
de 1% din taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor 
de noroc, taxa de acces, precum şi din celelalte taxe prevăzute de lege să se constituie ca venit al COSR, iar 0,2% să fie 
direcționați către Comitetul Naţional Paralimpic. Am corectat astfel o nedreptate realizată prin OUG 114/2018, care anulase 
direcționarea către COSR a unei pătrimi din procentul de 1% din accizele pentru țigarete, țigări și băuturi alcoolice care era 
destinat Ministerului Tineretului și Sportului. 

Astfel, putem spune că am identificat surse concrete de finanțare și sprijinire a sportului românesc, care a cunoscut o 
subfinanțare cronică în ultimele decenii!  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Doar printr-o finanțare corectă vom putea depăși declinul sportului românesc, care, așa cum am văzut la Olimpiada de la 

Tokyo, a ajuns să conteze tot mai puțin în elita mondială și doar în sporturile individuale.  
PNL înțelege că performanța sportivă costă și necesită o finanțare adecvată! Doar așa vom putea vorbi de o revigorare 

rapidă a sporturilor de tradiție ale României, care ne-au adus nenumărate medalii în competițiile sportive de anvergură! În 
acest context, fac un apel către colegii din celelalte grupuri parlamentare să acorde, în Plenul Camerei Deputaților, un vot 
favorabil acestui proiect deosebit de important pentru România și pentru viitorul sportului românesc! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 

 

Aprobarea PNRR, undă verde pentru modernizarea și dezvoltarea României 
 

Consiliul Uniunii Europene a dat oficial undă verde Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, 
acesta fiind pasul final premergător începerii procedurilor de acces la prima tranșă de finanțare, în valoare de 3,7 miliarde de 
euro. Acești bani urmează să fie distribuiți țării noastre încă din luna decembrie, fapt ce va permite guvernului liberal să 
declanșeze mecanismele de finanțare a celor 107 proiecte incluse în PNRR.  

Demn de remarcat este faptul că, în cadrul întrunirii de la Bruxelles, în care s-a aprobat PNRR, nu au fost nici întrebări 
și nici observații suplimentare la adresa documentului propus de România, a cărui valoare totală se cifrează la 29,2 miliarde de 
euro. 

Reamintesc că majoritatea fondurilor alocate țării noastre prin PNRR vor fi repartizate domeniilor prioritare, mai ales în 
actuala perioadă pandemică, respectiv către Sănătate, Educație și Transporturi. 

După aprobarea Comisiei Europene, avem însă în continuare obligația de a menține standardul etapizării PNRR la un 
nivel ridicat, respectiv să ne îndeplinim întocmai obligațiile ce ne revin în vederea operaționalizării sale. În această idee, 
guvernul liberal va adopta în perioada următoare actele normative necesare în vederea implementării efective a PNRR, fie prin 
hotărâri de guvern, fie prin proiecte de lege votate în Parlament. 

Plățile de prefinanțare acordate României din Mecanismul de redresare și reziliență vor fi conforme cu propunerile de 
reforme și investiții conținute în PNRR, cu sprijinirea concretă a ceea ce înseamnă Agenda verde și Agenda digitală ale 
Uniunii Europene. 

Consider că succesul executivului liberal privitor la PNRR nu mai poate fi acum contestat de nimeni. Banii europeni vor 
veni foarte curând, iar noi nu avem altceva de făcut decât să punem în aplicare planul, cât mai curând posibil și cu respectarea 
fermă a tuturor capitolelor și termenelor asumate. 
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Sunt convinsă că instituțiile responsabile ale statului au capacitatea de a executa cât mai fidel cu putință toate punctele 
conținute în PNRR, astfel încât finalizarea acestor proiecte importante să reprezinte etape vitale pentru viitorul și dezvoltarea 
României. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Victorie liberală în Camera Deputaților: TVA de 5% pentru lemnele de foc 

 

Amendamentul PNL prin care se stabilește o cotă redusă de TVA de 5% pentru lemnele de foc necesare încălzirii 
locuințelor în sezonul rece este la un pas de a deveni lege. După ce am adoptat în Comisia de buget, finanțe și bănci a Camerei 
Deputaților, urmează să intre la votul final proiectul prin care se reglementează această măsură, urmând ca legea să fie 
transmisă Președintelui României pentru promulgare. 

Eforturile noastre se concentrează în această perioadă complicată, marcată de o creștere semnificativă a prețurilor la 
energia electrică, la gazele naturale și la lemnele de foc, spre a găsi soluții rapide prin care să venim în mod real în sprijinul 
românilor.  

Se știe că, în momentul de față, sute de mii de gospodării, precum și un număr important de unități de învățământ din 
mediul rural și nu numai, dispensare sau primării se încălzesc în continuare cu lemne de foc și nu au cum să facă față 
creșterilor accelerate a prețurilor la această resursă esențială de încălzire. Tocmai de aceea, împreună cu colegii din grupul 
parlamentar al PNL ne-am gândit la această soluție de a reduce cota TVA la 5% ca măsură de compensare din partea statului 
român a poverii care apasă pe umerii românilor din această categorie.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Trebuie să menționez, totodată, că această lege face parte dintr-un întreg pachet de măsuri menite să reducă din 

presiunea la care sunt supuși românii în actualul context energetic. Iar, așa cum am promis, pe lângă acest proiect, am reușit să 
implementăm o altă măsură importantă ce a vizat compensarea facturilor și plafonarea prețurilor la energie și gaz, o măsură la 
fel de așteptată de populație, mici întreprinzători, unități medicale sau de învățământ, în pragul unei ierni care se anunță a fi 
destul de grea.  

PNL a dovedit încă o dată că se ține de cuvânt și că este alături de români prin rezolvarea acestor probleme stringente. 
Românii trebuie să știe că vom trece cu bine peste provocările acestei perioade extrem de complicate și că soluțiile propuse de 
PNL vor produce efecte imediat! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin Roman 

*** 
 

Declarație politică 
 

Suntem într-o criză energetică la nivel mondial care nu a ocolit România, dar guvernul PNL a găsit cele mai bune soluții 
pentru românii afectați de creșterile de prețuri. Chir și interimar, executivul PNL a găsit cele mai eficiente măsuri pentru 
scăderea facturilor la electricitate și gaze: plafonare, compensare, amânare! Aproape 15 milioane de români vor beneficia, iar 
facturile vor fi la același nivel ca în 2020, în ciuda creșterii majore a prețurilor la nivel mondial. 

Astfel, plafonarea prețului se va face la distribuitor, nu la producător (ca să nu punem în pericol investițiile și ca să nu 
ajungem în viitor în crize similare). Prețurile plafonate sunt: 1 leu kilowatt oră la curent electric și 0,37 lei kilowatt oră la gaze. 
Plafoanele reprezintă preţul final facturat pentru clientul casnic. Dacă prețul se duce peste 1 leu/kw, intervine plafonul. 
Plafonarea se aplică pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. 

În ceea ce privește compensarea facturilor, de aceasta vor beneficia clienții casnici. Mai exact, pe lângă prețul plafonat, 
aproximativ 70% dintre consumatorii casnici vor beneficia și de compensare, pentru lunile noiembrie 2021-martie 2022, cu 
luarea în considerare a unui preţ de referinţă de 0,68 lei/kwh la energie electrică, respectiv cu luarea în considerare a unui preţ 
de referinţă  al gazului natural de 125 lei/Mwh . 

Astfel, cantitățile de energie pentru care se acordă compensație sunt  cuprinse între 300 kwh/lună - 1500 kWh energie 
electrică pentru întreaga perioadă ( adică noiembrie 2021 – martie 2022), respectiv echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze 
naturale pentru întreaga perioadă. Mai mult, se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensaţiei de maximum 10%. 
La energie electrică, după cum spuneam, prețul de referință al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh, compensația fiind în 
valoare de cel mult 0,291 lei/kWh.La gaze naturale, preţul de referinţă al gazelor naturale este de 125 lei/MWh. Se acordă o 
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compensație în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al 
clientului. 

Reducerea se va face direct în factură, iar românii nu vor fi nevoiți să depună niciun act. 
La aceste măsuri se adaugă și amânări la plată pentru consumatorii vulnerabili pentru consumul din perioada 1 

noiembrie 2021- 30 aprilie 2022, adică aceștia pot să le plătească după ce ies din iarnă. 
Nu am uitat nici IMM-urile: acestea vor plăti doar preţul energiei, toate taxele, tarifele reglementate, nereglementate 

sunt scoase şi vor fi suportate de la bugetul de stat, în aşa fel încât acestea să poată să fie competitive şi să nu îşi piardă 
competitivitatea. 

Cred că este de datoria noastră, a parlamentarilor, să explicăm cetățenilor cât mai bine aceste măsuri, pentru ca cetățenii 
să știe că nu au fost lăsați de izbeliște. 

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
 

O treime din fondurile aprobate prin PNNR merg către sectorul de transporturi 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) aprobat recent de către Comisia Europeană pentru 

România, o treime din fonduri merg către sectorul de transporturi. 
Astfel, Sectorul transporturilor primeşte cea mai mare alocare financiară prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), de 7,6 miliarde de euro din cele 29 de miliarde, granturi şi împrumuturi. Prin acest plan de investiţii România îşi 
propune să modernizeze 311 kilometri de cale ferată, să construiască linii noi de metrou la Bucureşti şi Cluj Napoca, să 
construiască 434 de kilometri de autostradă şi să facă reforme consistente pentru transportul sustenabil. 

În acest sens, PNRR prevede faptul că 50% dintre contractele pentru modernizarea infrastructurii feroviare trebuie 
semnate până la sfârşitul anului viitor, iar în privința autostrăzilor, jumătate dintre acestea trebuie construite până în anul 2024. 

Cu alte cuvinte, semnarea contractelor pentru construirea autostrăzilor A1, A3, A7 şi A8 – au ca jalon 2023. Jalonul se 
referă la semnarea contractelor pentru lucrările de construcție și supravegherea a 100% din lucrările pe secțiunile de autostradă 
din rețeaua TEN-T ale A1, A3, A7 și A8. 

În privința finalizării a 50% din lucrările la autostrăzi, ținta se referă la finalizarea a cel puțin 50% din lucrările 
(certificate prin raportul de supraveghere) de infrastructură rutieră amplasată pe rețeaua TEN-T, astfel: 

A7 – Ploiești-Pașcani (319 km); 
A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului și Leghin-Tg. Neamț (Moțca) (59 km); 
A1 – Marginea-Holdea (9 km); 
A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Toate aceste obiective de transport reprezintă pentru PNL și pentru România unele dintre cele mai importante investiții 

în infrastructura de transport, aș putea spune chiar fără precedent, pe care le-a avut România în planurile sale de investiții în 
perioada post-decembristă! Tot ceea ce trebuie să facem este să reușim să guvernăm în continuare cu responsabilitate, să 
respectăm toate aceste angajamente pe care ni le-am asumat odată cu aprobarea PNRR de către partenerii noștri europeni și să 
utilizăm cu eficiență maximă, fondurile alocate pentru infrastructură, pentru a putea aduce cât mai repede România la 
standardele europene de transport. 

Vă mulțumesc!       Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
 

România are șansa reală de a-și crește masiv suprafața forestieră 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Suprafaţa împădurită în România a scăzut de la 7,048 milioane de hectare în 2016 la 6,929 milioane de hectare în 2020, 

conform estimărilor Eurostat. La sfârşitul anului 2019 fondul forestier ocupa 6,592 milioane de hectare, respectiv 27,7% din 
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suprafaţa ţării, speciile de răşinoase acoperind 1,915 milioane hectare (respectiv 29,8%), iar speciile de foioase 4,512 milioane 
hectare (respectiv 70,2%), după cum arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică.  

Acesta reprezintă un semnal de alarmă care trebuie tratat cu foarte multă implicare! 
Pentru a reuși să stopăm acest fenomen, dar și pentru a putea crește în mod semnificativ ritmul împăduririlor în 

România, Guvernul condus de PNL a prevăzut în Planul Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), aprobat de către Comisia 
Europeană, suma de 1,37 miliarde de euro pentru împăduriri şi protejarea diversității. În acest sens, din sumele alocate 
prevăzute în PNRR, trebuie să fie plantate 45.000 de hectare de pădure, iar 2900 habitate de pajişti să fie reconstruite ecologic. 

Mai mult decât atât, pe componenta de păduri și biodiversitate din cadrul PNRR reformele și investițiile propuse sunt 
interconectate, având în vedere complementaritatea domeniilor comasate (fondul de împăduriri și biodiversitate) cu scopul de a 
armoniza practicile specifice pentru asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic. 

De asemenea, în cadrul acestui program complex și extrem de benefic pentru țara noastră, și anume PNRR, sunt propuse 
modificări legislative ale Codului Silvic, ale reglementărilor privind împădurirea terenurile agricole degradate, coroborat cu 
menținerea biodiversității, precum și refacerea zonelor afectate din punct de vedere ecologic. În plus, se pune accent pe 
promovarea gestionării durabile a pădurilor și împădurirea, pe sporirea multifuncționalității și a rolului pădurilor ca absorbant 
de carbon, precum și pe protejarea pădurilor și refacerea ecosistemelor forestiere pentru a atinge o stare bună a habitatelor și a 
speciilor și pentru a consolida reziliența la impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Consider că acest portofoliu investițional pe care România îl are acum la îndemână prin acest program revoluționar, 

PNRR, aprobat recent de către Comisia Europeană, trebuie coroborat cu un efort guvernamental consistent, care să accelereze 
reconstrucția pădurilor pe termen mediu și lung, aceasta reprezentând singura cale de prevenire a accentuării fenomenelor 
climatice generate de despăduriri, dar și de creștere semnificativă a calității vieții în România. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
 

Declarație politică 
Stimați colegi 
Avem o soluție relativ simplă și la îndemână - împăduririle, pentru a rezolva o serioasă problemă de mediu ce se referă 

în primul rând de poluare. În primăvara anului trecut, a existat un bun exemplu din partea administrației prezidențiale și a 
Partidului Național Liberal, odată cu lansarea programului „O pădure cât o țară”. Se propunea atunci plantarea a 2.500 de 
păduri noi și completarea a 7.000 de păduri tinere. 

Din păcate, pandemia a complicat parcursul acestui demers iar graficul său nu a mai fost respectat, ceea ce nu înseamnă 
că este un proiect ce va fi uitat. 

Potrivit Eurostat, în 2020 pădurile reprezentau 38% din suprafaţa Uniunii Europene. Este un capitol la care, din păcate, 
România stă destul de prost, cu un procent de 29% și un fond de pădure de 6,9 milioane de hectare. Dacă ne raportăm la 2016, 
când erau peste 7 milioane de hectare, este un declin, dar e mult mai bine decât era în 1971 (6,3 milioane hectare) sau în 1990 
(6,4 milioane de hectare). 

Acum ne aflăm în fața a două perioade propice pentru plantări, toamna și primăvara, și ar trebui nu doar să 
reimpulsionăm campania, dar să o și orientăm preponderent către cele mai afectate regiuni.  

Mai exact, șapte zone se confruntă cu un deficit cumplit de vegetație forestieră, suprafața ocupată de păduri fiind de sub 
zece procente. Este vorba de municipiul București cu doar 3%, de Călărași, Teleorman, Brăila, Constanța, Ialomița și Galați.  

Întâmplător, sunt regiuni puternic afectate iarna de viscol iar campania de plantare ar putea ține cont de acest lucru, 
pentru a crea o perdea forestieră care să protejeze cele mai afectate zone. 

Cele șapte ar trebui urmate de alte șapte, unde procentele sunt modeste, respectiv între 10 și 14%: Olt, Botoșani, 
Giurgiu, Dolj, Timiș, Tulcea, Vaslui. 

În concluzie, ar trebui să repornim, dar să și regândim proiectul de împădurire pentru că avem șansa nu doar de a avea o 
calitate mai bună a aerului ori un sol mai stabil, dar am putea obține și un real impact economic. Se pot reduce costurile legate 
de deszăpezire, problemele generate de drumuri blocate și, mai ales, se poate reduce numărul vieților curmate de intemperii.     

Mulțumesc!        Deputat 
Atanasiu Onuț Valeriu 

*** 
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Declarație politică 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Distinși colegi, 
De-a lungul activității parlamentare, atunci când a fost nevoie, am susținut necesitatea păstrării Pilonului II de pensii, 

inclusiv creșterea contribuției aferente. Ultimele date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) 
demonstrează că a fost o acțiune benefică. 

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 87,1 miliarde de lei, la 30 septembrie 2021, în creştere 
cu 24,7% faţă de nivelul existent la 30 septembrie 2020. Vorbim de o creștere semnificativă și importantă pentru milioane de 
români. La nivel uman, aceste fonduri de pensii au fost finanțate de peste 7 milioane de participanți. Conform datelor ASF, de 
la începutul colectării în sistem, au fost virate contribuții pentru 7.627 milioane de participanți. 

Am luptat, de multe ori pe picior de inegalitate, cu un PSD care și-a dorit constant naționalizarea și desființarea acestui 
Pilon. PSD nu a înțeles în anii trecuți sau nu a vrut să înțeleagă această formulă de (re)investiție a banilor, folosind un 
protecționism electoral care a fost la un pas să pună la pământ tot conceptul de pensii administrate privat. Îmi doresc să cred că 
astăzi colegii mei au înțeles rolul important al Pilonului II de pensii. Datele recente cu privire la Pilonul II de Pensii de stat 
administrate privat ne arată că în ciuda crizei pandemice dificile economia a rezistat și s-au economisit activ banii de pensii ai 
românilor. 

Trebuie să ne gândim și la viitor, pentru a le oferi românilor confortul că vor putea să aibă parte de o bătrânețe liniștită. 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Mara Calista 

*** 
 

Comisia Europeană validează eforturile României 
Dragi colegi,  
Săptămâna trecută, Executivul European a aprobat schema de ajutor a României pentru sprijinirea IMM-urilor afectate 

grav de pandemie. Este vorba de 358 de milioane EUR (1,772 miliarde RON) alocate pentru a susține întreprinderile mici și 
mijlocii într-un context al fluctuațiilor, instabilității și presiunilor economice reprezentat de pandemia de Covid-19.  

Schema de ajutor de stat a fost aprobată conform normelor Uniunii Europene și vizează în special IMM-urile care 
activează în industria prelucrătoare, construcții, comerț cu cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport 
și depozitare. Condițiile de eligibilitate prevăd ca societățile să fi fost înființate până la sfârșitul anului 2018 și să fi înregistrat 
profituri până în 2019. Astfel, schema de ajutor ar veni în sprijinul unui număr de aproximativ 4.000 de societăți, contribuind 
la depășirea greutăților economice pe care le întâmpină.  

PNL și-a menținut astfel promisiunile de la începutul mandatului, promisiuni făcute românilor care ne-au ales să îi 
reprezentăm. Am promis atragerea de investiții, soluționarea economică a consecințelor pe care pandemia globală le-a avut 
asupra mediului de afaceri din România și susținerea cetățenilor prin diverse măsuri în contextul anumitor evenimente externe 
neprevăzute cum ar fi criza energetică de la nivelul Europei. În ciuda impasului politic în care ne aflăm, procesul de guvernare 
trebuie să meargă mai departe pentru a nu pierde sau periclita încrederea pe care românii au investit-o în noi ori sprijinul 
acordat de către partenerii externi, mai ales în cadrul unei perioade critice pentru viitorul țării.  

În acest context, nu trebuie să uităm eforturile făcute de guvern pentru a construi un Plan Național de Redresare și 
Reziliență cu măsuri individualizate fiecărei nevoi în parte a societății românești, bazată pe concepte centrale ale conducerii 
liberale, sustenabilitate și evoluție. Consiliul Uniunii Europene a aprobat oficial săptămâna trecută PNRR-ul României, iar 
primele fonduri destinate reconstrucției și reabilitării economice a societății ar urma să sosească în decembrie sub formă de 
prefinanțare în valoare de 3.8 miliarde de euro. Așadar, prin utilizarea a 13% din suma totală, România ar putea începe să 
folosească sprijinul financiar inițial pentru a depăși impactul negativ al pandemiei asupra afacerilor înainte de finalul anului. 
Ne dorim, astfel, detensionarea situației economice create și de scumpirea prețului la energie și puseul inflaționist din Europa. 
Banca Centrală Europeană atestă însă că inflația din zona euro este un fenomen temporar care nu va produce destabilizări 
majore pe termen lung. De aceea, sperăm ca următoarele luni să nu fie prea grele pentru români, datorită măsurilor pentru care 
liderii liberali au muncit.  

Avem convingerea că odată cu risipirea tensiunilor politice și configurarea unui guvern competent, România își va relua 
parcursul stabilit către reforme și reconstrucție economică, menite să asigure nivelul de trai pe care îl merită românii pe termen 
lung. 
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Vă mulţumesc!         Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
Să salvăm „aurul verde”, această bogăție de neprețuit a României 

 
România riscă să rămână fără pădure în următorii 10 ani, potrivit unui studiu Greenpeace. Prestigioasa organizaţie a 

avertizat că în fiecare an dispar 28.000 de hectare de pădure şi în fiecare oră sunt retezate trei hectare!  
Principalele soluţii împotriva defrişării sunt multiple, dar prioritară, consider eu, este modificarea legislaţiei. Un prim şi 

important pas este educarea şi informarea oamenilor a căror decizii influenţează direct sau indirect soarta pădurilor. Educaţia 
trebuie iniţiată și promovată mai ales în rândul tinerilor, cei care, în funcţie de ce suprafețe de pădure va mai moşteni România, 
vor trebui să fie responsabili de păstrarea lor peste generaţii. 

Responsabilizarea generală se va putea face însă doar prin pedepse direct proporţionale cu prejudiciile despăduririlor, 
respectiv considerând infracţiunile silvice drept un atentat la siguranţa naţională. Modificarea Codului Silvic trebuie să prevadă 
sancţiuni adecvate efectelor devastatoare ale tăierilor de păduri, deoarece, în caz contrar, situaţia va scăpa de sub control şi în 
continuare nimeni nu va fi găsit vinovat.  

În opinia mea, măsurile trebuie îndreptate şi împotriva celor care sunt plătiţi de statul român să aibă grijă de fondurile 
forestiere, dar care se ascund în spatele legilor prost făcute. În acest moment, mafia lemnului are deja 30.000 de dosare penale 
deschise în ultimii ani, dar justiţia nu prea are temei legal şi motive pentru condamnarea acestor jefuitori de păduri. 

M-am adresat oficial ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor în această problemă, solicitându-i să comunice 
românilor, prin intermediul meu, pedepsele primite de cei vinovați de defrișările masive și tăierile necontrolate ale „aurului 
verde” al țării. 

Este indiscutabil că avem nevoie de întărirea cadrului legislativ, astfel încât să putem salva această bogăție de neprețuit 
a României, pădurile, despre care inclusiv prințul Charles al Marii Britanii spunea că suntem printre puținele țări din lume ce 
se mai bucură încă de o asemenea comoară. Este momentul  să ne trezim și să luăm măsuri, până nu va fi prea târziu. 

 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
 

În perioadele de criză, Franța rămâne un partener de încredere pentru România 
 

Franţa şi România sunt parteneri de lungă durată, cu legături istorice şi culturale puternice, precum şi cu o relaţie 
economică bogată. Relația dintre cele două țări este caracterizată  prin schimburi comerciale esențiale, Franța fiind al treilea 
cel mai mare investitor din ţară, cu un volum de investiţii de 8,2 miliarde de euro şi peste 3.000 de companii care angajează 
125.000 de cetăţeni români. 

În pofida pandemiei și a impactului său economic asupra societăților europene, dinamismul relațiilor bilaterale nu a fost 
afectat, ci chiar a accelerat schimbările și a permis accentuarea solidarității europene și voința comună a statelor membre de a-
și recăpăta forțele și de a deveni mai reziliente.  

În cadrul reuniunii de la București din data de 21.20.2021 dintre domnul deputat André Chassaigne, președinte al 
Grupului de prietenie din Adunarea Națională Franceză, domnul deputat Jean-Marie Fievet și colegi deputați români, 
președinți și vicepreședinți de comisii, reuniune pe care am avut onoarea să o prezidez, s-a discutat despre actualul context 
pandemic în care ne aflăm.  

În Franța, deși măsurile au fost nepopulare, autoritățile franceze au pus viața oamenilor mai presus de orice și a reușit să 
devină una din cele mai vaccinate țări din lume. Franța s-a oferit să ajute țările aflate în dificultate. 

Astfel, în urma activării Mecanismului de Protecție Civilă al UE de către România, Franța a răspuns pozitiv apelului 
nostru și a venit în sprijinul sistemului sanitar românesc. 

Zilele trecute, am primit din stocurile Franței medicamente pentru tratarea pacienților COVID-19, constând în 29.030 de 
doze Atracurium și 60.000 de doze Midazolam. Franța a reconfirmat relația specială și puternică cu România, astfel că la 
finalul săptămânii trecute am primit 13 tone de materiale sanitare: echipamente de protecție pentru personalul medical, 
ventilatoare și teste antigen. 

Urmează ca toate medicamentele și echipamentele donate să fie distribuite  spitalelor și să salveze viețile cetățenilor 
români bolnavi de COVID-19. Știm că „nimeni nu e în siguranță, până nu suntem toți în siguranță”, iar alături de Franța, dar și 
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de celelalte state europene, e necesar să găsim cele mai bune soluții pentru gestionarea pandemiei. Începând cu anul viitor, 
Franța va prelua Președinția Consiliului UE, un moment esențial pentru redresarea și repornirea economiilor noastre, iar 
România va sprijini viitoarea Președinție franceză în toate demersurile și acțiunile sale prioritare.  
 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 
Servicii de cumpărături pentru românii nevaccinați 

Stimate domnule ministru,  
Ca și consecință a introducerii certificatului verde pentru accesul în mall-uri, pe internet circulă multiple anunțuri ale 

unor persoane care se oferă să facă cumpărături pentru cei nevaccinați, contra-cost.  
Românii au pus anunțuri pe diferite site-uri precum OLX, oferind drept servicii atât achiziționarea cât și livrarea 

produselor la domiciliu. Această inițiativă a survenit ca urmare a introducerii carantinei de noapte pentru persoanele 
nevaccinate, iar în toate spațiile, cu excepția magazinelor alimentare și a farmaciilor, se intră cu certificatul verde. România se 
află într-o situație critică în ceea ce privește numărul de infectări cu SARS-CoV-2, dar și a deceselor, în raport cu media 
europeană.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați aceste activități ca fiind nepotrivite, în special în contextul în care sunt necesare progrese în ceea ce 

privește campania de vaccinare? 
2. Ați descuraja persoanele care fac publice astfel de anunțuri ? 
3. Credeți că sunt necesare controale suplimentare la intrările și în interiorul mall-urilor, în special în weekend, pentru a 

evita orice posibilă fraudă sau încălcare a măsurilor sanitare? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale 

 

Cooperare româno-israeliană pentru producția de drone înarmate 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public, Israel Aerospace Industries (IAI) a semnat un acord de cooperare cu 

IAR-Brașov. Scopul este producţia de aeronave fără pilot (UAV) de tip Tactical Heron, propuse de cele două companii și care 
sunt destinate pentru Armata Română.  

Un comunicat IAI indică un alt plan al companiei israeliene pentru înființarea unei academii pentru formarea 
operatorilor şi a tehnicienilor pentru sistemele UAV. Astfel, inginerii şi experţii români vor coordona întreg procesul de 
dezvoltare a UAV-urilor, de la construcție și asamblare până la întreținere.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Aveți plan colaborarea cu firme israeliene și pentru dezvoltarea altor programe de acest fel în viitorul apropiat? 
2. Ce alte acorduri de cooperare ar avea în vedere România, cu excepția celui încheiat în prezent cu IAI? 

Solicit răspuns în scris.     
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată  domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării  
 

Certificat verde în școli 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public, posibilitatea de a menține școlile deschise în funcție de certificatul 

verde ar putea fi o soluție pentru a asigura prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ.  
Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, domnul Csaba Asztalos, și-a exprimat punctul de 

vedere cu privire la posibilitatea introducerii certificatului verde în școli. Multiple unități de învățământ din zona privată au 
sesizat faptul că rata de vaccinare atât printre elevi, cât și profesori și personalul din cadrul școlilor se situează undeva la 80%. 
Aceștia ar fi dispuși să asigure testarea periodică pentru a putea ține deschise școlile.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Credeți că măsura introducerii certificatului verde în educație ar putea fi o soluție în cazul în care există posibilitatea 

ca elevii să nu se întoarcă fizic la școli în lunile următoare? 
2. Ar putea această măsură să co-existe cu cadrul legal care a stabilit decuplarea școlilor de la incidența în localități? 

Solicit răspuns în scris.     
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Fonduri suplimentare pentru Rabla Clasic 
Stimate domnule ministru,  
Administrația Fondului de Mediu a declarat în cursul săptămânii trecute că bugetul aferent programului Rabla Clasic 

alocat persoanelor fizice pentru anul acesta a fost epuizat și noi resurse financiare sunt în curs de identificare. Un total de 
51.939 persoane fizice s-au înscris în program până la data de 13 octombrie, iar până în prezent au fost achiziționate 35.890 
autovehicule și 305 motociclete, conform datelor apărute în spațiul public.  

Pentru casarea unei maşini mai vechi de opt ani, Programul Rabla Clasic prevede o primă de 7.500 lei la achiziţionarea 
unei maşini noi. La această sumă se poate acorda un ecobonus de 1.500 de lei pentru emisii reduse de carbon la noul 
autovehicul, iar în cazul în care motorul este unul hibrid, ecobonusul ajunge la o sumă de 3.000 de lei. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. La ce resurse financiare s-ar putea apela pentru suplimentarea bugetului pe anul acesta? 
2. Având în vedere urgentarea adoptării unor măsuri de protecție a mediului înconjurător de către comunitatea 

internațională, luați în calcul sporirea ecobonusului pentru anul viitor? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății 
 

Accesul la tratamente pentru bolile rare 
Stimate domnule ministru,  
Conform indicatorului EFPIA PATIENT W.A.I.T. 2020 (publicat în aprilie 2021), până la începutul anului 2021, 

România avea disponibile 13 tratamente pentru bolile rare, din numărul total de 47 adoptate de Agenția Europeană a 
Medicamentelor (EMA) în perioada 2016-2019. 

Prin urmare, țara noastră are acces la doar 29% din totalul de medicamente speciale, fiind sub media europeană de 41%, 
în timp ce Germania are disponibile 45 de tratamente din 47 total aprobate de EMA în 2016-2019.1 

Având în vedere cele menționate anterior, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Cât așteaptă în medie un cetățean român pentru a beneficia de un medicament destinat tratării bolilor rare? 

                                      
1 https://www.efpia.eu/media/602652/efpia-patient-wait-indicator-final-250521.pdf 
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2. Ce soluții aveți în vedere pentru a crește șansele cetățenilor români de a beneficia de medicamente destinate tratării 
bolilor rare? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Cseke Attila,  ministrul interimar Sănătății 
 

Medicamente insuficiente pentru tratamentul COVID-19 
 

Stimate domnule ministru,  
Valul 4 al pandemiei aduce tot mai multe forme severe de COVID-19, iar accesul la medicamente este din ce în ce mai 

dificil.  
În unele spitale, cantitățile de Remdesivir sunt mai mici decât cele solicitate. Atât Remdesivir, cât și Tocilizumab sunt 

primite fracționat și sunt alocate doar pe baza unei cereri aprobate de Direcția de Sănătate Publică (DSP). Medicii sunt de 
părere că procedura durează chiar și 24 de ore, iar pacienții au nevoie într-un timp cât mai scurt de tratament.2 

Având în vedere situația prezentată mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ce presupune procedura de solicitare a celor 2 medicamente? 
2. Cum sunt repartizate cele 2 medicamente pentru a acoperi necesarul cerut de fiecare spital din România? 
3. De la începutul valului 4 și până acum, câte solicitări pentru aceste medicamente au fost acoperite? 
4. Care este stocul actual al României cu cele 2 medicamente? 
5. Care este intervalul de timp la care se refac stocurile cu Remdesivir și Tocilizumab? 
6. Aveți în vedere simplificarea procedurii de obținere a celor 2 medicamente de către spitale? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,       Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Posibilitatea eliberării unei cărți de identitate pentru persoane sub vârsta de 14 ani 
 

Stimate domnule ministru,  
Legea nr. 162 din 3 august 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind 

evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în  Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020, 
introduce la punctul 3 posibilitatea eliberării unei cărți de identitate simple sau cărți electronice de identitate înainte de 
împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul 
serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau 
definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul. 

Pe de altă parte, în Hotărârea de Guvern nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele 
de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de 
reședință și ale cărții de imobil, publicată în  Monitorul Oficial nr. 312 din 29 martie 2021, se prevede că eliberarea unei cărți 
de identitate simple/ electronice pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani este condiționată de asigurarea infrastructurii tehnice 
necesare (art. 53, alin. (1) din Normele Metodologice). 

                                      
2 https://www.g4media.ro/criza-medicamentelor-pentru-covid-tratamentul-se-repartizeaza-de-la-dsp-numai-pentru-pacientii-critici-pe-baza-
unei-fise-de-evaluare-dureaza-pana-la-24-de-ore-desi-bolnavii-au-nevoie-urgent-de-med.html 
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Potrivit art. 108 din Constituția României, hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor, iar, ținând cont de 
principiul ierarhiei actelor normative, HG nr. 295/2021 este un act inferior Legii nr. 162/2020. 

Mai mult decât atât, „textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje 
obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze 
stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor” – se arată în Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative.  

Articolul 48 al Normelor metodologice arată că: „În vederea eliberării cărții de identitate simple și a cărții electronice 
de identitate, personalul cu atribuții pe linia evidenței persoanelor desfășoară următoarele activități: … g) preia imaginea 
facială, semnătura olografă și, după caz, imaginea impresiunilor papilare a două degete.” 

Ținând cont de faptul că sintagma „data asigurării infrastructurii tehnice necesare” nu este una specifică și lasă loc de 
interpretare și având în vedere cele de mai sus, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 

- Cu referire la prevederea din HG nr. 295/2021, care este data la care se va asigura infrastructura tehnică necesară? 
- Ar fi o soluție ca mențiunea prevăzută în art. 53, alin (1) din HG 295/2021: „De la data asigurării infrastructurii 

tehnice necesare” să fie înlăturată în vederea aplicării Legii nr. 162/2020, astfel cum a fost aceasta intenționată? 
- De ce nu pot fi actualizate actualele cărți de identitate fără preluarea imaginii faciale, a semnăturii olografe și, după 

caz, a imaginii impresiunilor papilare - în cazul minorilor sub 14 ani (prevăzute la art. 48, alin. (1), lit. g), HG nr. 295/2021)? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

George-Cristian Tuță 
*** 

 

Adresată domnului Horațiu Gorun, secretar general al Guvernului  
      domnului Cristian Stănică, președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză 
 

Românii din diaspora 
Stimate domnule secretar general al Guvernului, 
Stimate domnule președinte, 
Problema migrației este una extrem de gravă, efectele fiind complexe atât în sfera socială, cât și în cea economică. În 

perspectiva unui amplu pachet de legi pentru susținerea repatrierii românilor din diaspora, vă transmit următoarele întrebări, în 
calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București:  

1. Care sunt estimările CNSP privind numărul de români care vor emigra până la finalul anului? Dar în 2022, 2023 și 
2024? În orizontul de timp 2030?  

2. Care sunt tendințele privind repatrierea românilor plecați, în anii următori? 
3. Care ar putea fi impactul economic al repatrierii unui număr de 100.000 de români, în medie, anual? 
4. Ce strategii privind încurajarea repatrierii pot fi luate în considerare, din perspectiva datelor disponibile? 

Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. Vă mulțumesc! 
Cu aleasă prețuire,         

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Care este cea mai recentă monitorizare a proiectelor angajate de Primăria Timișoara în cazul lucrărilor  
de reabilitare termică a blocurilor prin POR 2014-2020 și care este stadiul lucrărilor  

și derularea finanțărilor pentru aceste lucrări în UAT Timișoara 
 

Stimate domnule ministru, 
La Primăria Timișoara, programul de reabilitare termică a blocurilor a început prin finanțările care au fost aprobate prin 

2018 și 2019, iar municipalitatea timișoreană a reușit să semneze 18 contracte de finanțare prin POR 2014-2020, pentru 68 de 
blocuri din oraș.  
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Au fost alese trei soluții tehnice pentru anvelopare: polistiren (șapte blocuri), vată minerală bazaltică (un bloc) și 
panouri sandwich din aluminiu (60 blocuri). Primăria a pornit cu greu licitațiile doar pentru nouă din totalul de 18 proiecte 
semnate cu ADR Vest.  

Potrivit reprezentanților primăriei, au fost organizate minimum două – maximum șase proceduri de achiziție pentru 
contractele de execuție lucrări pentru nouă contracte de finanțare. Doar șapte contracte au fost atribuite din totalul de nouă 
licitate. Sunt blocurile pentru care s-a decis termoizolarea cu polistiren:  

Au rămas așadar 65 de blocuri pentru care sunt bani, dar nu s-a făcut nimic în plus, iar  municipalitatea mai are doar 14 
luni să le reabiliteze, pentru că se apropie termenul final prevăzut în proiect. 

Vă rugăm să ne transmiteți care este cea mai recentă monitorizare a proiectelor angajate de Primăria Timișoara în cazul 
lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor prin POR 2014-2020 și care este stadiul lucrărilor și derularea finanțărilor pentru 
aceste lucrări în UAT Timișoara. 

Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul la întrebarea înaintată. 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Marilen Gabriel Pirtea 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Declarații  

 
Tratați corect cetățenii Românei! 

 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Au trecut aproape doi ani de zile de când această pandemie Covid-19 este administrată dezastruos. Nu s-a făcut nimic 

pentru înlesnirea accesului cetățeanului român la tratament medicamentos, în ambulatoriu. Alte state au luat măsuri în acest 
sens. De exemplu, Ungaria are mai multe fabrici care produc antivirale. 

 În schimb, în România, zilnic, ni se inoculează drept singură soluție vaccinarea cu un ser experimental, sub amenințarea 
restrângerii unor drepturi și libertăți cetățenești. 

Suntem bombardați fără oprire cu legi ce conțin măsuri dictatoriale prin care se anulează sau se condiționează 
exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale. 

Consiliul Europei nu recomandă vaccinarea obligatorie, „Certificatul verde” și discriminarea în funcție de criteriul 
vaccinare. Prin rezoluția 2361/2021 a CE se interzice statelor membre să facă obligatorie vaccinarea împotriva Covid-19 și se 
prevede că vaccinarea nu poate fi utilizată ca și criteriu de condiționare a drepturilor. 

Segregarea populației în două grupuri nu este sub nici o formă acceptabilă! Segregarea înseamnă că o categorie de 
oameni poate să aibă anumite drepturi, în timp ce altora li se neagă și restricționează aceleași drepturi, în mod arbitrar. În 
mentalul colectiv segregarea are o conotație extrem de negativă. 

Nu există nici o justificare medicală pentru „Certificatul verde”. Conform datelor Centrului pentru Prevenirea și 
Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, persoanele vaccinate au aceeași încărcătură virală și transmit boala la fel ca 
nevaccinații, dacă se îmbolnăvesc de Covid-19. Empiric, vedem cum numeroase persoane vaccinate fac boala sau chiar ajung 
la spital cu forme grave. Așadar, „Certificatul verde” nu are la bază nici o justificare medicală sau științifică legată de oprirea 
sau limitarea epidemiei, cu atât mai mult în condițiile în care persoanele vaccinate, dar testate pozitiv cu Covid-19, sunt 
exceptate în România de la obligația de a se testa sau carantina. 

Dacă epidemia actuală s-ar fi comparat cu o epidemie de ciumă (cum au încercat să ne facă să credem o parte a mass-
media) sau cu alte molime din istorie, nu ar fi fost necesare presiunile în sensul vaccinării și nici politica de segregare. 
Presupunând că s-ar fi descoperit un vaccin care să confere cu adevărat imunitate în fața bolii, oamenii s-ar fi înghesuit să 
ceară vaccinul și nu ar fi trebuit constrânși în nici un fel să îl accepte. Dacă, pe de altă parte, epidemia e mai puțin gravă și nu 
se compară cu alte molime din istorie, înseamnă că oamenii își pot evalua singuri, fiecare în parte sau împreună cu medicul de 
familie, raportul dintre riscuri și beneficii, în ceea ce privește decizia vaccinării. În această situație, segregarea și presiunea 
iarăși nu sunt nici necesare, nici justificate. 

Unor oameni le este frică mai mult de efectele negative ale virusului. Alții se pot teme mai mult de potențialele efecte 
negative ale vaccinului sau au alte probleme de sănătate sau contraindicații. Și îngrijorările din prima categorie, și cele din a 
doua categorie sunt la fel de legitime. Toți cetățenii au același drept la prudență și la un consimțământ informat și nimeni nu ar 
trebui condamnat pentru alegere pe care o face cu privire la propria persoană. Vaccinarea este o opțiune, nu o obligație. 
Așadar, exercitarea unor presiuni directe sau indirecte în sensul acceptării vaccinării nu este etică și nu poate fi justificată. 

Deocamdată statul român nu a adus la cunoștință cetățenilor datele științifice care au stat la baza deciziilor din ultimii 
doi ani. Argumentul că așa au procedat și alte state nu este o motivație suficientă și nu ține loc de fundament științific. Decizii 
atât de importante precum restrângerea drepturilor sau care afectează profund întregi sectoare economice trebuie fundamentate 
pe date științifice, pe analize de impact, pe analize aprofundate de risc. Nimic din toate astea nu s-au făcut până în prezent.Iar 
dacă s-au realizat, nu au fost făcute publice. Oricum ar fi, e firesc și legitim să întrebăm: De ce? Pe ce v-ați fundamentat 
deciziile domnilor guvernanți? 
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Vaccinurile împotriva COVID-19 și-au dovedit eficacitatea atât în scăderea transmisibilității, a riscului de boală, cât și 
în scăderea riscului de a ajunge la forme severe, care să aibă nevoie de tratament în spital. Potrivit raportărilor oficiale din 
România, din numărul total al deceselor provocate de Covid 19, peste 90% sunt persoane nevaccinate. Simpla asociere a două 
fenomene sociale nu este în mod obligatoriu o dovadă a cauzalității. Mortalitatea ridicată din România poate avea cauze 
multiple dintre care amintesc: infecțiile nosocomiale din spitale, lipsa de acces la anumite medicamente, dezinteresul 
autorităților pentru educarea populației în sensul tratării medicamentoase în ambulatoriu, frica unui segment important din 
populație de a apela la ajutor de specialitate, scheme de tratament anti-COVID aplicate greșit, etc. 

Există studii internaționale care au dovedit că nu există o relație cauzală indubitabilă între un procent redus de vaccinare 
și o infecțiozitate mai ridicată în ansamblul unei populații. Există state cu procent ridicat de vaccinare și care au cunoscut și 
rate ridicate de infectare. La fel, există state cu rate de vaccinare scăzute și care nu au cunoscut rate de infectare ridicate. Trăim 
într-o realitate care este mai complexă decât cred unii și care necesită a fi studiată în continuare pentru a știi cum să răspundem 
cel mai bine la criza sanitară.  

Ni s-a spus că personalul medical reprezintă una dintre categoriile profesionale cele mai expuse la riscul de îmbolnăvire 
de COVID, implicit de a transmite infecția atât către pacienți, cât și către membrii de familie. Oare așa este? După doi ani de 
interacțiune directă cu persoane infectate, o mare parte din personalul medical a dezvoltat anticorpi specifici. În loc de a forța 
lucrurile în sensul obligativității vaccinării, statul ar putea să aibă o abordare mai diversificată, care să presupună: testarea 
gratuită, recunoașterea protecției dobândite pe cale naturală pentru persoanele care pot prezenta teste de anticorpi sau 
încurajarea tratamentului medicamentos în ambulatoriu încă de la primele faze ale bolii.  

Pentru cei aflați încă în poziții de decizie și care au responsabilități în combaterea pandemiei, am un ultim mesaj:  
Respectați toți cetățenii României și încetați politicile de segregare! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Raisa Enachi 

*** 
 

Unde este România educată ? 
Stimați colegi,  
Legile educației adoptate după 1989 au fost rodul dezbaterilor, propunerilor, și ideilor mai multor factori implicați în 

acest domeniu, de la ONG-uri, cadre didactice, directori, elevi, părinți, ministere, până la academicieni și politicieni.  
Dezbaterile care ar fi trebuit să se desfășoare periodic atât la nivel local, cât și central pentru conturarea unei noi legi a 

educației, numită cu emfază de către președintele României „România educată”, aproape că nu au avut loc, în afara unor 
întâlniri, în care au fost prezentate câteva idei ale echipei președintelui.  

Iohannis a monopolizat domeniul pentru ca nimeni să nu perturbe marasmul școlii românești. Un proiect prezidențial 
aproape mort, lansat cu ani în urmă, a fost readus din nou în discuție în 2021, ceea ce spune multe despre seriozitatea 
demersului. În zecile de pagini nu se găsesc date științifice (diagrame, studii, grafice), ci mai degrabă fotografii cu echipa de 
proiect și conspecte din vizitele de lucru și din discursurile președintelui. 

Caracterul neștiințific al acestei dizertații prezidențiale e întărit și de lipsa unui autor menționat clar, existând doar 
referiri la unele ONG-uri și instituții nemenționate nominal. Despre acest proiect fostul ministru al educației, Mircea Miclea 
spunea că „este o colecție de păreri, plin de truisme, formulări vagi și banalități solemne”. Nu s-a reușit să se explice cum se 
împacă bacalaureatul unic pe un trunchi comun, cu cele trei filiere: teoretic, vocațional și profesional. Cum poate fi 
bacalaureatul unic la real și uman? Asta înseamnă că și cei de la uman vor avea subiecte ca la mate-info? Sau asta ar presupune 
coborârea ștachetei, adică subiecte ușoare? Cum se mai justifică atunci înființarea diverselor filiere la liceu, dacă bacalaureatul 
e același pentru toți? 

O altă contradicție a proiectului o reprezintă ideea examenului de admitere la liceele de elită înaintea Evaluării 
Naționale. Păi, domnule președinte, ori rămâne evaluarea națională ca până acum, ori o înlocuim cu admiterea la licee. Nimeni 
nu a răspuns dacă nota la evaluarea națională va mai conta în cazul în care elevul a luat deja examenul de admitere. In această 
din urmă situație, de ce ar mai fi luată în calcul evaluarea națională? Astfel, evaluarea națională devine facultativă, 
subminându-se tocmai motivația învățării. Pe de o parte, proiectul acordă autonomie liceelor să organizeze examenul de 
admitere, iar la final stabilește ca bacalaureatul să fie unitar. 

Proiectul lui Iohannis a avut nevoie de șapte ani până să fie pus pe hârtie. În tot acest timp, președintele a fost 
complicele Parlamentului și guvernelor succesive care au modificat repetat Legea educației naționale 1/2011. Proiectul a fost 
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deja avizat de către ministere la solicitarea Ministerului Educației, înainte de finalizarea dezbaterilor publice, încălcându-se 
astfel alineatul 8 al art. 7 al Legii 52/2003 privind  transparența decizională în administrația publică. 

Cum în curând se va ajunge ca mai mult de jumătate dintre articolele legii actuale să fie schimbate prin proiecte sau 
ordonanțe, potrivit Constituției se va impune adoptarea de către Parlament a unei noi legi a educației. Credem însă că forma 
actuală a proiectului va necesita o nouă dezbatere cu adevărat transparentă, în care vocea specialistului și a profesorului cu 
experiență îndelungată la catedră să aducă acea suplețe și limpezime a gândirii, competență și bună credință capabile să 
genereze cu adevărat un proiect legislativ care să răspundă nevoilor reale ale învățământului românesc. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Cristian-Daniel Ivănuță 
*** 

 

Spitalul românesc pericol public 
Stimate domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, declaraţia mea politică se numeşte "Spitalul românesc pericol public!" și vizează un subiect extrem de 

important. 
Dragi colegi deputați –  
Majoritatea spitalelor care funcționează acum, județene sau de urgență, sunt făcute pe un model tip, după cutremurul din 

1977, la standardele, volumele și circuitele care erau valabile la momentul respectiv.  
În momentul de față, aceste standarde și circuite nu mai sunt valabile. Puterea necesară, electric vorbind, pentru 

funcționarea unui spital este acum mult mai mare, pentru că sunt mult mai multe echipamente consumatoare de energie 
electrică. 

Acum 40 de ani poate nici nu existau electrocautere în dotarea blocurilor operatorii, poate nu existau tomografe, nu 
existau RMN-uri și alte dotări fără de care acum un spital nu se mai poate concepe.  

Avem nevoie de instalații de aer condiționat, care iarăși au nevoie de curent electric pentru a funcționa. Spitalele nu au 
fost proiectate să folosească aer condiționat sau climatizare. 

Singura soluție viabilă este construcția de spitale noi, pentru că cele vechi nu pot atinge standardele necesare în acest 
moment nici măcar cu investiții foarte mari. 

Una din 5 clădiri spitalicești din România nu are autorizație ISU. În spitalul care a luat foc la Constanța, instalațiile 
electrice se exploatau cu defecțiuni și improvizaţii. 

Suprasolicitarea spitalelor în pandemia de coronavirus, nepregătite de afluxul de pacienți în special în secțiile ATI, a dus 
la incendii în spitalele din România. Ultimul, la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța.  

Infrastructura sistemului de sănătate din România nu numai că nu s-a îmbunătățit, ci s-a degradat de la un an la altul.  
Tragedia de la maternitatea Giulești unde, din cauza unei prize defecte, a izbucnit un incendiu în care șase nou-născuți 

din secția de terapie intensivă au fost arși de vii iar alți cinci au rămas cu sechele pentru tot restul vieții, s-a datorat neglijenței 
personalului medical, dar și infrastructurii rămase de pe vremea comunismului. Fostul manager al spitalului, Bogdan 
Marinescu, a scăpat cu șase luni de închisoare cu suspendare. 

Din data de 14 noiembrie 2020, au avut loc 12 incendii la spitalele din România. Unele au fost minore și au fost stinse 
de angajați, altele au degajat doar fum, la altele au existat intoxicații cu fum. În 4 cazuri s-au anunțat decese, care, excluzând 
incendiul de vineri, 1 octombrie 2021, aduc lista neagră la 31 de morți. 

Spitalul Județean Piatra Neamț (14 noiembrie 2020), 10 decese trei femei și șapte bărbați și-au pierdut viața acum 
aproape un an în cel mai mare spital din județul Neamț.  

Condusă, într-un an, de nu mai puțin de 8 manageri, unitatea spitalicească a luat foc la nivelul ATI. Decesele au fost ale 
unor persoane bolnave de COVID, iar unul dintre medici, Cătălin Denciu, a fost grav rănit și apoi, tratat în Belgia. Ancheta în 
acest caz nu a fost finalizată nici până în acest moment.  

Secția ATI a clinicii medicale III din Tg. Mureș (4 decembrie 2020), fără victime. O priză a luat foc într-o secție ATI 
din Mureș. Nu au existat victimeși nu a fost mutat decât pacientul care stătea în patul de lângă priză. Incendiul a fost stins de 
angajați.  

Spitalul de Psihiatrie Socola Iași (25 decembrie 2020), un deces.  
În chiar ziua de Crăciun, un incendiu a izbucnit la Spitalul Socola din Iași, în jurul orei 3:00 dimineața. Incendiul s-a 

manifestat cu degajări mari de fum, iar un pacient de 33 de ani și-a pierdut viața.   
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Spitalul de Psihiatrie Roman (2 ianuarie 2021), fără decese. 
Două persoane au fost intoxicate cu fum după ce o ghenă care comunica prin tubulatură cu etajul 1 al spitalului a luat 

foc. 17 oameni au fost evacuați la 3 dimineața, iar doi dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza intoxicării cu 
fum.   

Spitalul de Psihiatrie Gătaia (5 ianuarie 2021), fără decese. 
Un incendiu a pornit la unitatea spitalicească din județul Timiș. Nimeni nu a fost rănit. Declarațiile preliminare au 

stabilit că incendiul a pornit de la o țigară lăsată aprinsă și a cuprins un pat din spital.  
Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș (29 ianuarie 2021), 20 decese. 
În dimineața zilei de 29 ianuarie, un incendiu a izbucnit la un salon de la parterul INBI Matei Balș din Capitală. 20 de 

pacienți cu COVID-19 au murit, primii 5 în chiar ziua producerii catastrofei. Alți 53 au fost transferați la alte spitale din 
Capitală, iar 15 dintre aceștia au decedat în următoarele săptămâni.  

Spitalul Marius Nasta (21 februarie 2021), fără victime.  
Un ventilator din unitatea mobilă ATI de la Spitalul Marius Nasta a început să scoată fum, alertând corpul medical. 

Incidentul nu s-a soldat cu victime.  
Spitalul de Psihiatrie Craiova (9 martie 2021), fără victime.  
Trei cadre medicale au sărit de la etaj după un incendiu provocat de o pacientă la Spitalul de Psihiatrie Craiova. Au 

suferit doar traumatisme minore. 24 de pacienți și cadre medicale au fost evacuate din spital.   
Spitalul Județean Slatina (21 aprilie 2021), fără victime. 
6 oameni au fost intoxicați cu fum după ce un pacient a dat foc secției de psihiatrie din cadrul spitalului. Aproape 40 de 

persoane au fost evacuate.  
Spitalul de copii Sfânta Maria din Iași (22 iunie 2021), fără victime.  
Un incendiu a afectat spitalul de copii din Iași, iar 30 de persoane au fost evacuate. Nu au fost victime, instalația 

electrică este din anii 70.  
Spitalul Județean Constanța (24 iulie 2021),fără victime.  
Secția de chirurgie cardiovasculară de la cel mai mare spital de la malul mării a fost învăluită de fum, însă fără a fi 

victime. Toți pacienții au fost evacuați.  
Spitalul de Boli Infecțioase Constanța (1 octombrie 2021), 7 morți. 
Un incendiu a izbucnit vineri, 1 octombrie, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, autoritățile au activat planul 

roșu de intervenție, fiind trimise mai multe echipaje de intervenție, inclusiv din județele vecine.  
Un nou incendiu la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa în secţia de ATI a spitalului aduce în discuţie lispsa de acţiune 

a autorităţilor, de la cele locale, până la preşedintele Klaus Iohannis, care şi-a asumat măsuri concrete după tragedia de la 
Piatra Neamţ, dar care însă nu au mai apărut. 

Klaus Iohannis, preşedintele României, şi-a asumat la cel mai înalt nivel problema instalaţiilor de gaze şi a reţelelor de 
electricitate din spitale – principala sursă de la care iau foc secţiile.  

Având în vedere presiunea constantă, fără precedent, asupra secţiilor de anestezie şi terapie intensivă (ATI), în contextul 
COVID-19, spitalele nu s-au pregătit pentru valul mare de pacienţi. În plus, în secţiile de ATI sunt materiale uşor inflamabile, 
pornind chiar de la oxigenul folosit pentru pacienţi să poată respira. Mai mult, saloanele de ATI au fost mărite, la solicitarea 
autorităţilor de la centru mai întâi Iohannis, în urmă cu un an, acum Florin Cîţu, premierul României. 

Pentru a răspunde presiunii COVID-19 pe secţiile de ATI şi pentru că se apropiau alegerile parlamentare în decembrie, 
în 27 octombrie, preşedintele Klaus Iohannis a intervenit direct pentru a vorbi despre paturile ATI şi a făcut o şedinţă specială 
în acest scop la Cotroceni cu experţi în domeniu şi directori de spitale.  

Două săptămâni mai târziu, în spitalul judeţean Piatra Neamţ izbucnea un incendiu în secţia ATI. 
Preşedintele a convocat o zi mai târziu o întâlnire cu experţii în domeniu pe tema echipamentelor din spitale. Soluţiile 

însă nu numai că nu au fost publicate niciodată, dar nici nu au fost implementate. 
După incendiul de la Piatra-Neamţ, Ministerul Sănătăţii a dispus controale în secţiile de ATI ale mai multor spitale, care 

au scos la iveală lipsuri majore, care pun în pericol siguranţa actului medical, a pacienţilor şi a medicilor. 
Astfel, au fost raportate aproape 2.000 de probleme doar în domeniul apărării împotriva incendiilor, de la funcţionarea 

fără autorizaţie de securitate la incendiu, lipsa asigurării condiţiilor pentru a limita răspândirea focului şi a fumului în interiorul 
construcţiilor, la faptul că nu există instalaţii de detecţie a incendiilor. 
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După tragedia din 29 ianuarie de la Spitalul Matei Balş din Bucureşti, unde au murit 20 de pacienţi, cel mai mare număr 
de la Colectiv încoace, preşedintele Iohannis a ieşit public să ceară reforme. Cu două luni înainte, chiar el a aflat de la 
specialişti în urma întâlnirii organizate de preşedinte care sunt problemele şi ce trebuie făcut. 

La 1 octombrie a izbucnit un nou incendiu la secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. A fost activat planul 
roşu de intervenţie. 113 pacienţi erau internaţi în Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, din care 10 în ATI. Bilanţul deceselor 
a ajuns la şapte, deşi bâlbâielile autorităţilor au indicat iniţial nouă morţi. 

Iar sistemul de sănătate este pus la încercare de un număr mare de infectări zilnice, peste 10.000, şi de pacienţi care 
ajung în spitale cu forme grave şi au nevoie de îngrijire în ATI. Totuşi, autorităţile nu învaţă nimic, nu pun în practică măsuri 
concrete şi de impact astfel încât spitalele să nu se mai transforme în capcane pentru pacienţi. 

Cazurile Piatra Neamț, Matei Balș și Constanța au arătat că infecțiile nosocomiale care bântuie spitalele românești, 
despre care s-a vorbit atât de insistent în ultimii ani, nu sunt nici pe departe singurul pericol care pândește în spitalele vechi de 
40, 50 de ani sau chiar de peste un secol. 

Dacă un spital nu mai poate fi conceput acum fără tomograf, RMN, electrocautere în sălile de operație, aparate electrice 
pentru susținerea funcțiilor vitale în secțiile ATI, instalații de climatizare sau aer condiționat, la momentul construcției acestor 
clădiri, standardele erau cu totul altele. 

Infrastructura și instalațiile spitalelor, construite acum 50, 60, 70 de ani sau mai mult, nu fac față în contextul creșterii 
presiunii pe spitale, mai ales când se vorbește despre creșterea numărului de paturi ATI, invocată aproape zilnic de autorități în 
pandemie. 

Într-un moment în care autoritățile promit aproape zilnic creșterea numărului de paturi de Terapie Intensivă, pe fondul 
pandemiei de coronavirus, acest lucru este practic imposibil în spitalele vechi. 

Între timp, prevenirea incendiilor în spitalele din România rămâne doar în declarații. Multe unități spitalicești sau clădiri 
ale acestora nu au nici măcar hidranți, iar de instalații de detecție a incendiilor nici nu poate fi vorba.  

Căile de evacuare în caz de incendiu, dar și condițiile de evacuare a pacienților nu sunt asigurate. 
Incendiile precedente soldate cu morţi în spitale din România, un stat membru UE, provoacă îngrijorări majore cu 

privire la infrastructura spitalicească îmbătrânită a ţării. 
România are una dintre cele mai puţin dezvoltate infrastructuri în domeniul sănătăţii din UE, cu trei spitale construite în 

ultimii 30 de ani și cu medici care au emigrat. 
În ultimii 30 de ani, spitalele construite de statul român pot fi numărate pe degetele de la o mână. 
Până la inaugurarea Spitalului Municipal din Fălticeni, cel mai nou spital construit de la zero de statul român era 

Spitalul Orășenesc din Mioveni, inaugurat în anul 2019. Un an mai târziu însă, în 2020, spitalul nu putea funcționa din cauză 
că, odată cu venirea pandemiei, nu a primit suficienți bani pentru a face angajări. 

Spre deosebire însă de spitalul din Fălticeni, construcția celui din Mioveni a durat 3 ani și jumătate. 
În România, construcția de noi spitale de stat a fost o raritate în ultimii 30 de ani: Spitalul de Copii Gomoiu din 

București sau Institutul Regional de Oncologie din Iași sunt printre excepții. 
Avem nevoie de spitale noi. Dar fără o infrastructură medicală și socială complementară spitalelor și fără regândirea 

modului de finanțare, funcționare și utilizare a lor, construirea de spitale noi e un efort insuficient. 
Sute de mii de români sunt internați anual în spitale fără să treacă pe la medicul de familie sau să fie consultați în regim 

ambulatoriu. Spitalul este adesea învechit și depășit tehnic, fără suficienți angajați, supraîncărcat.   
Doar 189 de clădiri în care se desfășoară acte medicale au fost construite după 1990, adică mai puțin de 10% din total, 

potrivit unei baze de date întocmite de INSP. În plus, cel puțin o clădire din zece este în clasa 1 de risc seismic, ceea ce 
înseamnă avarii grave sau colaps, în cazul unui cutremur puternic. 

Însă în sistemul public, infrastructura spitalicească e constituită, în mare parte, din clădiri mai vechi de 30 de ani, care 
nu mai corespund nevoilor de azi. După 1990, înnoirea infrastructurii a constat în extinderi și atașamente ambulatorii, corpuri 
și pavilioane noi. 

În sistemul de sănătate, de treizeci de ani am avut anul și ministrul. Legile sănătății au fost nu de puține ori adoptate la 
pachet prin asumarea răspunderii ministeriale. În virtutea faptului că o treime din medicii români au emigrat și lucrează în 
străinătate (numai în Franța și Germania sunt peste 9.000) era nevoie, de mulți ani, de o reformare a sistemului.  

Nici un guvern nu a pus pe primul loc această necesitate. Investițiile în modernizarea spitalelor și în dotarea cu aparatură 
performantă ar putea să mai scadă presiunea asupra sistemului, în condițiile în care bugetul public cheltuie în prezent 80% 
numai pe salarii. Același rezultat l-ar putea avea și promovarea rezidenților, care nu au loc de seniorii bisturiului. 
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De altfel, listele de așteptare, lipsa de respect din partea superiorilor și condițiile precare din spitale i-au făcut pe mulți 
medici români să emigreze. 

Politizarea lumii medicale a făcut ca o instituție să fie asimilată funcției. De pildă, Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) 
sunt conduse de afiliați politic, deși legea prevede ca funcțiile de conducere să fie ocupate prin concurs. Pe de altă parte, 
aproape jumătate din directorii executivi ai DSP-urilor nu au pregătire medicală, iar dintre aceștia cei mai mulți sunt juriști sau 
ingineri. 

România se situează pe primul loc în UE la fraudarea fondurilor europene, conform Oficiului European de Luptă Anti-
fraudă (OLAF), și e greu de crezut că vătafii sistemului de sănătate au stat și stau cu mâinile-n sân 

Dacă statul își gestiona corect resursele cu siguranță am fi avut multe spitale construite de la zero în ultimii 30 de ani. 
Vă mulţumesc!      

Deputat 
Nagy Vasile 

*** 
 

Președintele morților 
Stimați colegi,  
În numai 7 luni din acest an, din aprilie și până în octombrie, coaliția de guvernare PNL-USR-UDMR, apoi PNL-ul, de 

unul singur și, în sfârșit, primul schior al țării, președintele Klaus Iohannis, cu toții, au reușit să împingă România până pe 
marginea unei adevărate crize umanitare și sanitare doar pentru a-și satisface propriile orgolii politice. 

Dar, să vedem cronologia: la începutul lunii aprilie, Florin Cîțu, prim ministrul României, anunța cu emfază că la 
sfârșitul lunii iunie, 10 milioane de români vor fi deja vaccinați. Desigur, nu s-a gândit și la dreptul lor de a alege și de a fi 
informați.  

Până spre sfârșitul lunii, însă, se pare că i-a picat fisa și preconiza că 5 milioane de români se vor vaccina într-o lună și 
jumătate, maximum.  

La sfârșitul lui mai, fostul prim ministru încă se ținea de calendar și de campania internă din PNL.  
Nicio dezbatere publică nu a avut loc pe marginea vaccinării ori drepturilor și obligațiilor cetățenești. Niciun spital nu a 

fost realmente  pregătit pentru valul 4. De fapt, care val 4? Pe 17 iunie, Florin Cîțu susținea că nu va exista așa ceva, căci vorba 
aceea, „dacă nu se vede, nu există”. Și, în plus, lupta internă în PNL se acutiza, iar nu sănătatea publică trebuia să fie pe primul 
loc al acestui guvern de amatori! Dar, cumva, acest lucru este normal – tristă normalitate – de 30 de ani, românii contează doar 
atunci când sunt alegeri. După cum știm, președintele Klaus Iohannis ne promitea o Românie normală. Așadar, aceasta este 
România normală promisă? 

Pe măsură ce marele congres PNL se apropia, situația devenea din ce în ce mai alarmantă și au apărut primii vinovați de 
serviciu, pentru că, în România normală a președintelui Iohannis, unde tot omul are o crosă de golf în debara și un set de 
schiuri pe balcon, niciodată vreun exponent al guvernării nu și-a asumat vina, măcar printr-o demisie de onoare. 

Așadar, spre cine s-a îndreptat, acuzator, arătătorul prim-ministrului? Spre opoziție și spre cei care au ales să nu se 
vaccineze. Nu spre instituții, nu spre ministere, nu spre el însuși, nu spre cei care au avut decizia și resursele statului la 
dispoziție. 

Nu numai sistemul medical este în colaps, stimați colegi, ci și sistemul politic românesc! După 30 de ani în care au furat 
cât s-a putut, rotindu-se la guvernare ori făcând monstruoase coaliții, politicienii de mucava au pierdut contactul cu realitatea! 

România trebuie resetată! 
Iar primul pas ar trebui să fie suspendarea celui care e responsabil de eșuarea statului în acțiune de protejare a vieții 

cetățenilor: Klaus Werner Iohannis! 
Vă mulțumesc!      Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 
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Poporul român trebuie să știe! 
Eșecurile guvernelor susținute de Klaus Iohannis 

 
În cadrul democrației constituționale, România este organizată potrivit principiului separației și echilibrului puterilor în 

stat; puterea legislativă, executivă și judecătorească. Astăzi le voi analiza pe primele două: puterea legislativă și puterea 
executivă 

Cu toții asistăm imobili la marginalizarea Legislativului și la un fel de dictatură a Executivului, care abuzează de 
prerogativa conferită de Constituție de a emite ordonanţe de urgență. 

Alegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte al României a însemnat totodată și desemnarea la șefia Guvernului 
numai a candidaților din rândul unui singur partid. Întâlnirile președintelui cu reprezentanții celorlalte partide au fost acțiuni 
strict formale.Aceste întâlniri nu au fost consultări reale. 

De la perioada de timp în care speram cu toții la „România lucrului bine făcut” la colaborarea șefului statului numai cu 
„Guvernul meu” s-au înregistrat un lung șir de eșecuri, președintele însuși constatând recent că „România este un stat eșuat”. 

În actualul context al Pandemiei, liberalii au promis reforme importante în sistemul de Sănătate publică angajându-se cu toată 
răspunderea să demareze și să finalizeze reforma acestui sistem, pentru a conduce la îmbunătățirea speranței de viață a românilor, la 
creșterea calității vieții și la îmbunătățirea accesului tuturor pacienților la un sistem public de sănătate după standarde europene. 

Continuând „munca” depusă de Băsescu Traian și discipolii săi, unitățile medicale au devenit adevărate capcane pentru 
pacienți. De frica să nu sfârșească într-un sac negru, mulți români preferă să se trateze în propriile cămine, ceea ce de multe ori are 
consecințe tragice. 

Această temere este permanent alimentată de știrile alarmiste despre nivelul de infectare al populației și despre numărul 
deceselor. Ne reamintim cu tristețe cum un fost ministru al sănătății a devoalat faptul că statisticile oficiale cu privire la cazuri și 
mortalitate au fost „cosmetizate” în funcție de interesele guvernanților. 

Un alt eșec al liberalilor este cel referitor la Educație. Proiectul „România Educată”, care este inclus și în Strategia 
Națională de Apărare a Țării, prevede pompos ca sistemul de educație să formeze cetățeni activi, care își însușesc și dezvoltă 
valori europene, cu o cultură civică și democratică solidă, pentru integrarea ulterioară a acestora pe piața muncii și în societate.  

Dar, pe fondul gestionării defectuoase a pandemiei de COVID-19, unitățile școlare au fost mai mult închise, iar 
învățământul on-line nu și-a dovedit eficiența din lipsa preocupării administrative de asigurare a mijloacelor de lucru. 

Lipsa protocoalelor de desfășurare a învățământului de la distanță, a metodelor de lucru on-line, a tabletelor electronice și a 
internetului a generat o problemă majoră cu care a trebuit să se confrunte societatea.  

Întrebarea legitimă față de această situație este dacă viitorul Guvern va putea să se ridice la nivelul așteptărilor 
românilor sau va adânci mai rău prăpastia în care ne aflăm?   

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

*** 
 

Joaca de-a guvernarea afectează încrederea în statul român pe termen lung 
 

Stimate colege / Stimaţi colegi,  
România nu își permite nici măcar o secundă să se afle într-o incertitudine maximă cu privire la guvernare și soluțiile ce 

trebuie implementate. 
Asistăm cu toții, de ceva timp la o joacă de-a guvernarea, o joacă imatură, iresponsabilă din care nimeni nu are de 

câștigat, ba mai mult, cetățenii au de suferit. 
Cetățenii resimt cel mai bine instabilitatea economică, iar acest lucru îl resimțim zi de zi prin creșteri enorme la prețul 

alimentelor, energiei electrice, gazelor, combustiblilor, etc. Suntem în prag de iarnă, iar cetățenii nu vor avea apă caldă și 
căldură. 

Sistemul de sănătate este supra-solicitat. Zi de zi asistăm la diverse probleme grave cu care acest sistem se confruntă, 
precum: lipsa oxigenului, lipsa medicamentelor, lipsa aparaturii și a echipamentelor necesare pentru tratarea COVID-19, criza 
de personal pe anumite specializări și nu numai. 

În domeniul protecției mediului situația este similară, problemele precum gestionarea deșeurilor, tăierile ilegale, 
poluarea aerului se extind și se agravează fără ca actuala guvernare să își asume răspunderea. 
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Zilele trecute, premierul propus Dacian Cioloș a venit cu o echipă de miniștri slabă și un program de guvernare foarte 
sumar. Spre exemplu, ca membru în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, minstrul propus a fost Mihai Goțiu, care a 
afirmat la audieri că programul de guvernare pe mediu a fost făcut prin prisma lui de jurnalist și cel mai probabil fără a se 
consulta cu specialiști. Nu a știut să facă diferența între noțiunea de gunoaie și noțiunea de deșeuri. 

Astăzi suntem din nou într-o situație ce denotă că nu interesul României primează, ci al funcțiilor personale, al jocurilor 
politice meschine, în contextul în care domnul Ciucă și-a depus mandatul de premier desemnat. 

Se pare că pe președintele Klaus Iohannis nu îl afectează această situație dramatică în care se află țara noastră, din 
moment ce încă nu a catadicsit să invite partidele la consultări pentru a desemna rapid un premier cu șanse reale de a forma o 
majoritate parlamentară. 

Românii au nevoie de o guvernare transparentă, stabilă, care să-și asume un program de guvernare bine documentat, 
realist și aplicabil.  

Încetați cu joaca de-a guvernarea și luați în calcul propunerile fiecărui partid pentru a găsi cele mai bune soluții! 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
 

 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru interimar 

 
Stadiul pregătirii sezonului rece la nivel național 

 

Stimate domnule prim-ministru, 
Odată cu scăderea temperaturilor au apărut problemele majore în orașele României în ceea ce privește furnizarea 

agentului termic către populație.  
În ultimul an de când sunteți la conducerea Guvernului nu ați putut să rezolvați aceste grave probleme cu care românii 

se confruntă, lăsând liberalizarea pieței energiei să producă efecte care acum ne îngrozesc pe toți. Ați lăsat operatorii și 
distribuitorii de energie electrică și gaze să crească prețurile cu mult mai mult decât în celelalte țări dezvoltate din Uniunea 
Europeană! Le-ați permis fiindcă de acolo vin bani la bugetul de stat, prin TVA! TVA pe care nu l-ați micșorat pentru gaze și 
energie electrică, așa cum au procedat alte state europene! Distribuitorilor de energie și gaze le convine situația, deoarece vor 
primi subvenții de la bugetul de stat, prin compensarea facturilor. Dar milioane de gospodării din România nu se vor încadra în 
plafoanele pe care le-ați stabilit pentru consumatori vulnerabili, respectiv apartamentele cu 3 și 4 camere nu se vor încadra în 
baremuri, adică exact familiile cu mulți copii. Tardiv, astăzi, la data de 1 noiembrie, ați anunțat că veți avea o discuție cu 
reprezentanții Asociației Municipiilor din România pentru identificarea unei soluții pentru subvenția la gigacalorie, după ce 
ANRE a aprobat preţurile energiei termice (din sursa ANRE aceste prețuri par duble față de anul trecut) livrate operatorilor de 
transport şi distribuție a energiei termice şi a bonusului pentru sprijinirea producerii energiei electrice şi a energiei termice în 
cogenerare de înaltă eficiență.  

În concluzie, vă solicit să îmi transmiteți care este stadiul actual al pregătirii sezonului rece la nivel național și cum veți 
aplica hotărârile de Guvern referitoare la protejarea populației în sezonul rece?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,                  Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru interimar 
 

Interpretarea Hotărârii de Guvern nr. 91 din 22/10/2021 
 

Domnuleprim-ministru interimar, 
Pandemia COVID-19 este o ilustrare uimitoare a intersecției dintre politică și economie. Profesioniștii din domeniul 

sănătății publice au avertizat de multă vreme că lumea s-ar putea confrunta cu o pandemie gravă și au solicitat luarea tuturor 
măsurilor necesare pentru a preveni și gestiona eficient situația. Dar pentru factorii de decizie politică din România, care 
trebuie să se gândească la următoarele alegeri, este dificil să cheltuie timp, bani și capital politic pentru rezolvarea posibilității 
abstracte a unei viitoare crize. Prin urmare, lumea nu era practic pregătită pentru amenințarea globală la adresa sănătății 
publice la scara creată de noul coronavirus care persistă de 2 ani. 

Pe măsură ce pandemia s-a răspândit rapid la un alt val în întreaga lume, Guvernul interimar vine cu PROPUNERI prin 
Hotărârea nr. 91 din 22 octombrie anul curent la propunerea Președintelui Românei din cadrul ședinței de lucru din data de 20 
octombrie a.c. 

Propunerile înaintate prin această hotărâre Guvern de către Președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență 
sunt excepționale, mai ales cele din art. 9 al. 2, lit. b), c), d) și e) care exceptează de la măsura de a purta mască de protecție. 

Vă rog să îmi precizați, care sunt argumentele Președintelui CNSU de a excepta aceste categorii de persoane? 
Constat tratamentul diferențiat ce este introdus prin această hotărâre de Guvern asupra unor categorii de persoane, ceea 

ce denotă că ne aflăm în situația unei discriminări și a încălcării principiului egalității și discriminării reglementat de art. 16 din 
Constituția României. 

Astăzi, avem nevoie de politici nediscriminatorii, avem nevoie de politici de protecție și susținere a celor mai vulnerabili 
în fața locurilor de muncă pierdute în urma unor hotărâri neconstituționale a obligativității vaccinării. 

În speranța că judecata de apoi a românilor este corectă, vă mulțumesc. 
Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Clarificări privind procesele-verbale ale ale ședințelor Grupului tehnico-științific 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), domnul Raed Arafat, refuză accesul 

publicului la un document esențial care arată cum se iau deciziile în pandemie, anume procesele-verbale ale ale ședințelor 
Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor (GTS), motivând că acesta “nu este o autoritate publică”, deci 
nu se supune transparenței decizionale, chiar dacă în componența lui intră angajați ai altor instituții publice trimiși ca 
reprezentanți în GTS, vă rog să îmi precizați dacă, în accepțiunea dumneavoastră și a Ministerului, acest grup reprezintă o 
autoritate sau instituție publică. 

Cu mulțumiri,        Deputat 
Silviu-Titus Păunescu 

*** 
 

Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru interimar 
 

Stadiul rezolvării crizelor multiple din spitale 
Stimate domnule prim-ministru, 
Odată cu scăderea temperaturilor au apărut problemele majore în orașele României în ceea ce privește furnizarea 

agentului termic. În ultimul an de când sunteți la conducerea Guvernului nu ați putut să rezolvați aceste grave probleme cu 
care se confruntă românii. Primul oraș care a rămas fără apă caldă și căldură este Timișoara, dar cu siguranță vor urma și 
altele! Dacă populația va încerca să plătească imensele sume pentru agentul termic, instituțiile de stat nu vor reuși cu siguranță! 
Oare ați avut timp la sfârșitul săptămânii să vedeți spitalele din Timișoara, inclusiv maternitatea orașului, cum au rămas în frig 
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deoarece nu au primit bani de la Guvern pentru a nu intra societatea de termoficare în faliment? 
 În calitatea dvs. de conducător al Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19, țin să vă întreb dacă ați 

anticipat, deși nu cred, că numărul mare de cazuri din valul patru al pandemiei va conduce la o criză a oxigenului în spitalele 
din România. Chiar dacă domnul doctor Raed Arafat a recomandat folosirea oxigenului tehnic pentru bolnavii de COVID-19, 
nu cred că este posibil ca plămânii acestora, deja afectați de boală, mai suportă și impuritățile existente în oxigenul tehnic 
folosit în operațiile de sudură. Cum veți rezolva această nouă criză din spitale? 

 În altă ordine de idei, spitalele se confruntă cu o gravă lipsă medicamentelor cu care se tratează bolnavii de COVID-
19, respectiv antiviralele FAVIPIRAVIR și ARBIDOL care ar putea fi produse în țara noastră, dar nu se dorește, în schimb se 
vinde totul pe o piață neagră. De multe luni de zile, Agenția Națională a Medicamentului nu reușește să aprobe producerea sau 
importul acestor medicamente. Acum trăim din mila Europei, primim medicamente, ajutoare, medici voluntari…  

 În concluzie, vă solicit să răspundeți care este stadiul actual al pregătirii țării pe domeniile sus-menționate. Având în 
vedere restricțiile legislative impuse unui Guvern interimar, cum veți aplica hotărârile de Guvern referitoare la protejarea 
populației?  

 Solicit răspuns scris. Cu deosebită considerație,     Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Bode, ministru interimar al Afacerilor Interne 
 

Sancționarea neprezentării „certificatului verde” 
Domnule ministru,  
Guvernul încearcă să-i forțeze pe români să se vaccineze, fapt ce duce la reacții negative din partea societății. 

Majoritatea domeniilor din societate sunt amenințate, în repetate rânduri, cu vaccinarea obligatorie sau testarea din bani 
proprii, iar Guvernul, propune sancțiuni foarte mari asupra angajatorilor, angajaților și a persoanelor desemnate să verifice 
aceste „certificate verzi”. 

Instituțiile abilitate pentru a verifica și sancționa neprezentarea „certificatului verde” de către cetățeni sunt DSP-urile, 
Inspecția Muncii și Ministerul de Interne. 

Domnule ministru, ținând cont de faptul că în această perioadă de grea încercare pentru toată populația țării, verificarea 
„certificatelor verzi” aparține și MAI, vă rog să-mi precizați: câți dintre angajații instituției dumneavoastră sunt vaccinați 
îmoptriva Covid-19? 

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu deosebită considerație,             Raisa Enachi 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar  al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Punerea în siguranță a podurilor, podețelor, pasajelor și tunelurilor de cale ferată 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că în România majoritatea podurilor, podețelor și tunelurilor de cale ferată au fost construite în 

perioada comunistă sau chiar mai devreme, iar unele dintre ele sunt într-un grad avansat de degradare și pot reprezenta un real 
pericol pentru cei care le traversează, vă rog să specificați dacă ați demarat lucrări de expertiză tehnică pentru podurile, 
podețele, tunelurile de cale ferată și pasajelor pe care le aveți în administare.  

În cazul în care aceste expertize au fost demarcate și finalizate vă rog să precizați care sunt concluziile și ce măsuri veți 
întreprinde pentru punerea lor în siguranță.  

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
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Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

Înființarea grupul de suport tehnico-științific al CNSU nu a fost publicată în Monitorul Oficial 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Grupul de suport tehnico-ştiintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase, înființat prin Hotărârea nr.3/2016 a 

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, nu a fost publicat în Monitorul Oficial.Conform stipulărilor ÎCCJ 
prin Decizia nr. 3883/2021, decizie publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 23 august 2021, nepublicarea 
Hotărârilor CNSU în Monitorul Oficial reprezintă faptul că nu au intrat niciodată în vigoare și nu pot produce nici un efect.  

Deasemenea și Guvernul României specifică în OUG 63/2021, faptul că "nepublicarea hotărârilor emise de Comitetul 
Național pentru Situații de Urgență atrage o sancțiune drastică prin efectele ei, și anume inexistența acestor hotărâri" și "prin 
acest efect de inexistență a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, destinatarii acestora urmează să se 
raporteze la cadrul legal în vigoare ca și când nu ar produce efecte juridice și, implicit, nu pot fi ținuți să aplice prevederile 
conținute de hotărârile emise".  

Având în vedere această gravă situație în care se află grupul de suport tehnic, vă rog să precizați ce măsuri veți lua 
pentru remedierea acestei abateri și ce sancțiuni veți dispune Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență pentru 
efectele produse de această încălcare a legii.  

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru interimar al României 
 

Reiterearea întrebării parlamentare nr. 2511A  
Componența nominală a CNSU și a Grupului de Comunicare Strategică 

 
Având în vedere faptul că termenul legal pentru primirea răspunsului la întrebarea parlamentară nr. 2511 A din 04 

octombrie 2021, având ca obiect Componența nominală a CNSU și a Grupului de Comunicare Strategică, a expirat la 27 
octombrie 2021, fără ca să ni se solicite un termen suplimentar pentru examinare și fără a ni se prezenta un răspuns, reiterez 
întrebarea parlamentară și vă cer respectuos să-mi răspundeți prompt și explicit, în scris, indicând totodată motivele încălcării 
termenului legal pentru prezentarea răspunsului. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Strategia națională în domeniul protecției sociale 
Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere discuțiile din spațiul public privind dimensiunile formularului pentru obținerea ajutorului de încălzire a 

locuinței, acordat conform Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale face următoarele precizări: ”Formularul nu este o 
invenție românească, ci este similar cu alte state UE pentru scheme de sprijin bazate pe testarea mijloacelor. Precizăm că acest 
tip de formular nu este o invenție a actualului Guvern și nici măcar o invenție a României.” Așa a știut actuala guvernare să se 
ascundă în spatele recomandărilor europene în loc să ajute cu adevărat populația pe care o reprezintă. Acestea sunt explicațiile 
pe care ar trebui să le cunoască românii care anul acesta se vor confrunta cu sărăcia energetică! Românii cu pensii de 800 de 
lei, cu salarii minime care vor trebui să aleagă între a plăti facturile la încălzire, energie electrică și gaze naturale sau vor alege 
să cumpere alimente și medicamente de bază! 

Tot mai mulți pensionari nu mai apucă măririle amânate de când ați fost numită ministru, nici eliminarea inechităților 
din sistem! Mai doriți un mandat, sunteți nominalizată pentru încă un mandat la conducerea ministerului, ca să plângeți pe 
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umărul românilor că munciți mult! Șocant este faptul că, aseară, într-o emisiune de mare audiență ați declarat că „săracul, 
domnul care avea o pensie de 79 de mii de lei, a murit!” Nu vă pasă de românii care au muncit și au pensii foarte mici! Ați 
promis în ultimele campanii electorale că veți elimina inechitățile din sistemul de pensii, că veți elimina pensiile speciale. Prin 
urmare, vă rog să îmi precizați: când se vor concretiza aceste promisiuni? De ce nu ați indexat anul acesta pensiile românilor, 
nici măcar cu rata inflației? Când veți majora punctul de pensie?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,             Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 
Drepturi salariale neîncasate 

Doamnă ministru, 
Vă aduc la cunoștință că, de ani de zile, angajații firmelor GRUP SERVICII PETROLIERE LOGISTIC S.R.L., 

TEHNOCONSTRUCT MARINE OPERATIONS S.R.L., GRUP SERVICII PETROLIERE S.A, firme ce aparțin domnului 
Gabriel Valentin Comănescu, se confruntă cu situația de a nu-și încasa salariile. 

S-au făcut numeroase sesizări la ITM Constanța, au fost inițiate acțiuni în instanță, dovadă fiind numeroasele dosare 
aflate pe rolul instanțelor constănțene. 

 Cu toate acestea, totuși, situația persistă, angajații susținând, în continuare, că nimeni nu face nimic pentru ca ei să 
poată trăi cu siguranța zilei de mâine, chiar dacă au un loc de muncă. 

Vă rog să-mi comunicați, stimată ministru, care este punctul dumneavoastră de vedere asupra acestei situații precum și 
ce măsuri veți lua pentru a obliga firmele menționate să respecte legea și să plătească drepturile bănești ale angajaților la timp 
și pentru ca acestă situație să înceteze? 

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

Dănuț Aelenei 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor și Internelor 
Obiectul întrebării: Cum gestionează Ministrul Afacerilor Interne criza fenomenului migraționist?  

 
Domnule ministru, 
În ultima perioadă, România se confruntă din ce in ce mai mult cu migranți veniți din Africa, Afganistan, Siria și Irak. Țara 

noastră este situată pe una din principalele rute de tranzit ale refugiațiilor lumii, dornici să ajungă în vestul Europei.   
Acest fapt a generat apariția unor infracțiuni, de la trecerea frauduloasă a forntierei de stat, a traficului de migranți până 

la omor, prevăzute și pedepsite de Codul nostru penal. 
 Doresc să fiu informat, pentru a transmite electoratului: 

1. Care este cifra migranților ajunși în România de la începutul acestui an? 
2. Cum gestionează Ministrul Afacerilor Interne criza generată de fenomenul migraționist? 

Aștept răspuns scris, în termen legal. 
Deputat 

Gl.mr. prof.univ.dr. Nicolae N. Roman 
*** 
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Adresată domnului Attila Zoltan Cseke, ministrul Sănătății 
 

De ce nu se comercializează în farmacii medicamente antivirale? 
Domnule ministru, 
În actualul context pandemic, unitățile medicale sunt supraaglomerate cu pacienți internațicare au contractat virusul SARS-

Cov-2. Pentru a preveni cazurile complicate şi spitalizarea, medicii de familie prescriu medicamente antivirale precum favipiravir 
și molnupiravir pentru formele ușoare și medii de Covid-19.  

Însă, aceste medicamente antivirale nu au fost niciodată disponibile în farmacii, ci doar în spitale pentru cei internați. 
Vă rog să îmi precizați, domnule ministru: 
Aștept răspuns scris, în termen legal.      Deputat 

Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 
*** 

 

Adresată domnului Attila Cseke, ministrul Sănătății 
 

Localități fără cabinete de medicină de familie din România. 
Stimate domnule ministru, 
În ultima perioadă se constată accentuarea lipsei de personal în cabinetele medicilor de familie din mediul rural și chiar 

lipsa acestora, fapt cunoscut la nivelul ministerului pe care-l conduceți și reliefat de mijloacele mass-media. Această situație 
are urmări atât pentru personalul încadrat, suprasolicitat, dar și pentru cetățeni. 

O situația dificilă ne-a fost semnalată de locuitorii comunelor Căiuți și Blidari jud. Bacău cât și satul Băneasa sat Tudor 
Vladimirescu jud. Constanța, însumând peste 4000 de locuitori care nu au acces la servicii medicale pentru că nu au cabinete 
de medici de familie și nici personal medical. Precizez faptul că, în situațiile în care vine un medic de familie odată pe lună din 
altă localitate nu face față numărului mare de solicitări. 

 Având în vedere cele prezentate, vă rog să-mi răspundeți la următoarele: 
1. Conform datelor pe care le dețineți, câte localități din România nu dețin cabinet de medicină de familie? 
2. Care este situația încadrărilor pe statul de organizare a cabinetelor din aceste localități? 
3. Care sunt măsurile pe care le veți adopta de urgență pentru soluționarea cazului expus mai sus, la nivelul altor cabinete 

de medicină de familie, și cum înțelegeți să suplimentați posturile?  
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulțumesc!        Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 
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 Interpelare  
 
 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru demis al României și ministrul interimar al Investițiilor și 
Proiectelor Europene 
De la: Dan Tanasă, deputat  
Obiectul interpelării: Pregătirea implementării PNRR 
 

Stimate domnule ministru, 
La 3 septembrie 2020, Guvernul României a adoptat OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

Timp de mai bine de un an curs de la adoptarea actului normativ menționat, Guvernele României au adus modificări 
ordonanței, au elaborat mai multe variante ale Planului Național de Redresare și Reziliență, au fost trimiși acasă de autoritățile 
europene din cauza multor deficiențe ale documentelor elaborate,  acest circuit încheindu-se acum câteva zile cu aprobarea 
PNRR – România de către Consiliul Uniunii Europene.  

În tot acest timp, românilor li s-au livrat în  campaniile electorale sau în crizele guvernamentale nenumărate fantasme cu 
privire la alocările financiare de care România va beneficia prin PNRR, ascunzându-se de fapt adevărata față a acestui 
mecanism de finanțare: mai mult de jumătate din suma de 29 miliarde lei este formată din împrumuturi, întreg sistemul de 
finanțare este condiționat de așa zisele “reforme” ale veniturilor românilor (salarii și pensii), sute și sute de milioane de euro 
dedicate consultanței și asistenței tehnice, multe proiecte cu beneficiari unici, etc.  

Trecând peste toate aceste, grație guvernelor care au condus-o în ultimii 2 ani, România se află deja în întârzierea față 
de calendarul de implementare al planurilor de rezilență la nivel European. 

Știm cu toții că toate măsurile propuse de statele beneficiare au termen strict de implementare finalul anului 2026. 
Unde suntem noi astăzi? 
Nimeni nu știe astăzi cum se va implementa acest PNRR în România. Nu există viziune, planificare, programare, 

calendar clar de implementare!   
Nimeni nu știe cine va gestiona deschiderea finanțărilor pentru cele 15 componente ale planului, cine va evalua 

proiectele, cine le va aproba, cine va monitoriza implementarea acestora, cine le va deconta.  
În concluzie, vă solicit, stimate domnule prim-ministru, să binevoiți să prezentați atât parlamentului cât și potențialilor 

beneficiari, planul de lucru pentru PNRR, calendarul implementării și măsurile pe care le-ați luat pentru întărirea capacității 
administrative ale autorităților publice pentru asigurarea realizării măsurilor asumate.  

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație, 

 


