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Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
     
 

  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
A. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunile februarie- iunie  

și septembrie - decembrie 2021)......................................................................................................................................................2 
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunea sept. – dec. 2021).........3 
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (22 – 26 noiembrie 2021)........................4 
D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 22 – 26 noiembrie 2021) .................................5 
E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor.................................................................................6 

Anexă.............................................………………………….....…..........................................................................................7 
 

 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  

      CAMERA DEPUTAŢILOR 
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   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
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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 26.11.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      2204  
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  266 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 668 

      755 

– votate       751   
             din care: - înaintate la Senat        57 

                            - în procedura de promulgare   26 

                            - promulgate* 259 

                            - respinse definitiv 409 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

 - la vot final                            2 
2) Se află în proces legislativ 1470 

a) pe ordinea de zi 428 
b) la comisii  
 

1020 
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 20 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 3 

 
    Cele 751 de iniţiative legislative votate privesc: 

                                248 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                167 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    20 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    61 de proiecte de legi 
                               503 propuneri legislative                            din careern:n care   0  proiecte de legi pentru aprobarea 
Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 276 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 26.11.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      1645  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie  1379 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  266 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 132 

      178 

– votate  
 

     174    

             din care: - înaintate la Senat      41 

                            - în procedura de promulgare 25 

                            - promulgate* 46 

                            - respinse definitiv 62 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1470 

a) pe ordinea de zi 428 

b) la comisii  
 

1020 

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 20 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 3 

 
 

  Cele 174 de iniţiative legislative votate privesc: 
                                 67 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                 44 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                 19 proiecte de legi 
                               107 propuneri legislative 
                             din careern:n care   0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 276 de legi, dintre care 230 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 22 și joi, 25 noiembrie 2021 
 
 
 

        
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 56  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          3               

3        

   - votate 1 
 

                            - lanpromulgare 1 
 

   - la vot final 2 
 

 
 
 

Iniţiativa legislativă votată privește: 
                      

1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
  
        islati 
 
 

 
 
 
 

Ives   
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  

în săptămâna 22 -  26 noiembrie 2021 
 

 
 
                               

 I. Hotărâri ale Camerei Deputaților: 

 

1. PH CD  85/2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților    
 
 
 

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

1. PL-x 464/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal  
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
 

( la data de 25 noiembrie 2021 ) 
 

I.  În perioada  22 – 25 noiembrie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 8 rapoarte. 
Comisiile permanente au depus  32  avize. 
Cele 8  rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare                           6 
♦ rapoarte de respingere                        2 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  1 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative:                              6 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  1032 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  125 pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  23 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2021.  

 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  656 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
                 561 

♦ rapoarte suplimentare 
68 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
27 

TOTAL 656 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Anexă 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  22 – 25 noiembrie  2021 

 
I. Comisia pentru buget 

 
II. Comisia pentru industrii 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
464/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal 

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 

Guvern 23.11.21 
Raport de aprobare 

cu amendamente 
(557/R din 24.11.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 17/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.184/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.121/2014 privind eficienţa 
energetică 

Modificarea şi completarea Legii nr.121/2014, în 
vederea asigurării unui cadru legislativ coerent în 
domeniul eficienţei energetice şi îndeplinirii de către 
România a obligaţiilor ce decurg din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene 

Guvern 16.11.21 
Raport de aprobare 

cu amendamente 
(553/R din 22.11.21) 

2 PLx 428/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
comunicaţiilor electronice şi 
pentru stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor 
de comunicaţii electronice – 
raport comun cu Comisia 
pentru administrație, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
tehnologia informației 

Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a 
Codului european al comunicaţiilor electronice 
(reformare), stabilirea unor măsuri de facilitare a 
dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, stabilirea 
unor măsuri de facilitare a supravegherii pieţei 
echipamentelor radio şi aparatelor, stabilirea cadrului de 
comunicare a documentelor prin intermediul serviciului 
„My Ancomˮ 

Guvern 17.11.21 
Raport de aprobare 

cu amendamente 
(554/R din 22.11.21) 



 

 
III. Comisia pentru administrație 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
428/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative 
în domeniul comunicaţiilor 
electronice şi pentru stabilirea unor 
măsuri de facilitare a dezvoltării 
reţelelor de comunicaţii electronice 
– raport comun cu Comisia 
pentru industrii, Comisia 
juridică și Comisia pentru 
tehnologia informației 

Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei 
(UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al 
comunicaţiilor electronice (reformare), stabilirea unor măsuri 
de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, 
stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii pieţei 
echipamentelor radio şi aparatelor, stabilirea cadrului de 
comunicare a documentelor prin intermediul serviciului „My 
Ancomˮ 

Guvern 17.11.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(554/R din 
22.11.21) 

2 PLx 
646/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art. 2 din Legea nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local – raport 
comun cu Comisia juridică 

Modificarea art.2 din Legea nr.255/2010 în sensul declarării 
de utilitate publică a lucrărilor de interes public naţional de 
construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională 
pentru construcţii administrative necesare funcţionării 
sistemului judiciar şi a activităţii avocaţilor, barourilor şi a 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România 

3 senatori 17.11.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(556/R din 
22.11.21) 

3 PLx 
650/2020 

Proiect de Lege privind trecerea 
unor imobile din proprietatea 
privată sau publică, după caz, a 
statului în proprietatea publică a 
judeţului Bihor şi în administrarea 
Consiliului judeţean Bihor – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Aprobarea trecerii unor imobile - terenuri şi construcţii, aflate, 
după caz, în administrarea unor ministere, în proprietatea 
publică a judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului 
judeţean Bihor. Intervenţia legislativă este argumentată în 
expunerea de motive prin faptul că „în prezent, bunurile vizate 
sunt într-o stare deplorabilă, clădirile în cea mai mare parte 
sunt nefolosite şi în stare avansată de degradare, iar terenurile 
neîngrijite, stare ce denotă un vădit interes din partea 
autorităţilor în administrarea cărora se află” 

8 parlam. 
25.03.21 
26.10.21 

Raport de 
respingere 

(560/R din 
25.11.21) 



 

 

IV. Comisia juridică 

4 PLx 
182/2021 

Proiect de Lege privind 
transmiterea unui teren aflat în 
administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor şi în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate 
C.F.R. - S.A., din domeniul public 
al statului în domeniul public al 
Municipiului Câmpina – raport 
comun cu Comisia juridică 

Aprobarea transmiterii unui teren aflat în administrarea 
Ministerului Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor 
şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. -
S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al 
Municipiului Câmpina. Intervenţia legislativă este 
argumentată în expunerea de motive prin faptul că, pentru a 
implementa o serie de proiecte de modernizare a 
infrastructurii, Primăria Municipiului Câmpina are nevoie de 
transferul terenurilor aferente liniei de cale ferată inoperabilă 
«Câmpina-Câmpiniţa-Telega», care traversează localitatea de 
la est la vest 

1 senator 
15.06.21 
19.10.21 

Raport de 
respingere 
(561/R din 
25.11.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
428/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
comunicaţiilor electronice şi 
pentru stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor de 
comunicaţii electronice – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație, Comisia pentru 
industrii și Comisia pentru 
tehnologia informației 

Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 
2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 
decembrie 2018 de instituire a Codului european al 
comunicaţiilor electronice (reformare), stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, 
stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii pieţei 
echipamentelor radio şi aparatelor, stabilirea cadrului de 
comunicare a documentelor prin intermediul serviciului „My 
Ancomˮ 

Guvern 17.11.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(554/R din 
22.11.21) 

2 PLx 
252/2021 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
art.229 din Legea nr.71/2011 
pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil 

Modificarea şi completarea art.229 din Legea nr.71/2011, în 
sensul instituirii normei ca instanţa de judecată să comunice 
întreg dosarul autorităţii tutelare/direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, în funcţie de tipul de cerere, în 
vederea efectuării tuturor cercetărilor, cu consecinţa prezentării 
unui raport complet, pe baza căruia instanţa de judecată să poată 
decide 

55 parlam. 16.11.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(555/R din 
22.11.21) 

3 PLx 
646/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art. 2 din Legea 
nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective 
de interes naţional, judeţean şi 

Modificarea art.2 din Legea nr.255/2010 în sensul declarării de 
utilitate publică a lucrărilor de interes public naţional de 
construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională 
pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului 
judiciar şi a activităţii avocaţilor, barourilor şi a Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România 

3 senatori 17.11.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(556/R din 
22.11.21) 



 

 

local – raport comun cu 
Comisia pentru administrație 

4 PLx 
125/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul 
fiscal– raport comun cu 
Comisia pentru 
constituționalitate 

Modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, precum şi a Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară. Potrivit expunerii de motive, 
demersul legislativ are ca obiect implementarea Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.454/2020. Astfel, se propune reglementarea la 
nivel de lege a tuturor aspectelor care privesc transferul 
magistraţilor în cadrul instanţelor şi parchetelor, dar şi la 
instituţii publice, precum şi trecerea judecătorilor în funcţia de 
procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător. Totodată, se 
propune şi modificarea Legii nr.304/2004, în sensul reducerii 
vechimii necesare pentru numirea procurorilor în cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Astfel, 
pentru a fi numiţi în cadrul direcţiilor specializate ale Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorii trebuie 
să aibă o vechime de cel puţin 7 ani în funcţia de procuror sau 
judecător 

22 parlam. 
16.11.21   

  23.11.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(558/R din 
24.11.21) 

5 PLx 
650/2020 

Proiect de Lege privind trecerea 
unor imobile din proprietatea 
privată sau publică, după caz, a 
statului în proprietatea publică a 
judeţului Bihor şi în 
administrarea Consiliului 
judeţean Bihor – raport comun 
cu Comisia pentru 
administrație 

Aprobarea trecerii unor imobile - terenuri şi construcţii, aflate, 
după caz, în administrarea unor ministere, în proprietatea publică 
a judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului judeţean Bihor. 
Intervenţia legislativă este argumentată în expunerea de motive 
prin faptul că „în prezent, bunurile vizate sunt într-o stare 
deplorabilă, clădirile în cea mai mare parte sunt nefolosite şi în 
stare avansată de degradare, iar terenurile neîngrijite, stare ce 
denotă un vădit interes din partea autorităţilor în administrarea 
cărora se află” 

8 parlam. 
25.03.21 
26.10.21 

Raport de 
respingere 
(560/R din 
25.11.21) 

6 PLx 
182/2021 

Proiect de Lege privind 
transmiterea unui teren aflat în 
administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor şi în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi 
Ferate C.F.R. - S.A., din 
domeniul public al statului în 
domeniul public al Municipiului 
Câmpina – raport comun cu 
Comisia pentru administrație 

Aprobarea transmiterii unui teren aflat în administrarea 
Ministerului Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi 
în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. -S.A., 
din domeniul public al statului în domeniul public al 
Municipiului Câmpina. Intervenţia legislativă este argumentată 
în expunerea de motive prin faptul că, pentru a implementa o 
serie de proiecte de modernizare a infrastructurii, Primăria 
Municipiului Câmpina are nevoie de transferul terenurilor 
aferente liniei de cale ferată inoperabilă «Câmpina-Câmpiniţa-
Telega», care traversează localitatea de la est la vest 

1 senator 
15.06.21 
19.10.21 

Raport de 
respingere 
(561/R din 
25.11.21) 



 

 
V. Comisia pentru regulament 

 
 
VI. Comisia pentru tehnologia informației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PHCD  

85/2021 

Raport asupra proiectului de Hotărâre 
privind modificarea și completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor 

Modificarea și completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor 

 
Grup 

parlam. 
PSD 

 

 
24.11.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(559/R din 
25.11.21) 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 428/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
şi pentru stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor de 
comunicaţii electronice – raport 
comun cu Comisia pentru industrii, 
Comisia administrație și Comisia 
juridică 

Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a 
Codului european al comunicaţiilor electronice 
(reformare), stabilirea unor măsuri de facilitare a 
dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, 
stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii 
pieţei echipamentelor radio şi aparatelor, stabilirea 
cadrului de comunicare a documentelor prin 
intermediul serviciului „My Ancomˮ 

Guvern 17.11.21 

Raport de 
aprobare cu 
amendament

e 
(554/R din 
22.11.21) 



 

 
 
VII. Comisia pentru constituționalitate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 125/2021 

Cererea de 
reexaminare a 
Legii privind 
aprobarea 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.8/2021 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.227/2015 
privind Codul 
fiscal– raport 
comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, precum şi a Legii nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară. Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ 
are ca obiect implementarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.454/2020. 
Astfel, se propune reglementarea la nivel de lege a tuturor aspectelor care 
privesc transferul magistraţilor în cadrul instanţelor şi parchetelor, dar şi 
la instituţii publice, precum şi trecerea judecătorilor în funcţia de procuror 
şi a procurorilor în funcţia de judecător. Totodată, se propune şi 
modificarea Legii nr.304/2004, în sensul reducerii vechimii necesare 
pentru numirea procurorilor în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi 
a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism. Astfel, pentru a fi numiţi în cadrul direcţiilor specializate ale 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorii 
trebuie să aibă o vechime de cel puţin 7 ani în funcţia de procuror sau 
judecător 

22 
parlam. 

16.11.21 
23.11.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendame

nte 
(558/R din 
24.11.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Arădenii au dreptul la un mediu curat, nu la poluare ucigătoare! 

Dragi colegi, 
Institutul pentru Sănătate Globală din Barcelona (ISGlobal) a realizat un studiu privind poluarea aerului din 1000 de 

orașe europene. Poate că această știre a trecut nebăgată în seamă de mulți români, însă eu mă declar convins că obiectul și 
concluziile sale trebuie să le luăm în considerare, mai ales noi, deputații care reprezentăm în Legislativ județele cu orașe 
nominalizate ca având probleme grave. Din păcate, municipiul Arad figurează, în clasamentul privind dezastrul provocat de 
poluare, pe o poziție nu doar prea puțin onorantă, ci și îngrijorătoare. Poluarea cu particule PM2,5 a plasat orașul Aradul pe 
locul 102, urmat de București pe locul 103, Ploiești pe 120, Craiova pe 121, Timișoara pe 123 și Galați pe 134 în topul celor 
mai afectate orașe din Europa.  

Și pentru că nu toți românii și nici toată lumea din această sală nu sunt familiarizați cu clasificarea poluanților, țin să 
precizez că PM2.5 reprezintă indicatorul tehnic pentru cele mai periculoase pulberi în suspensie, detectabile în aer, în special 
în oraşele mari. Cifrele „2.5“ se referă la dimensiune şi indică o particulă de maxim 2.5 microni. Spre deosebire de pulberile 
mai mari, cele din categoria PM2.5 pătrund adânc în plămâni, sunt greu de îndepărtat şi provoacă o reacţie a sistemului 
imunitar. Mai precis, celulele de apărare ale organismului le confundă cu bacteriile şi încearcă să le omoare. Nefiind bacterii, 
sistemul imunitar nu le poate ”ucide”, iar rezultatul acestui proces din interiorul oraganismului devine o inflamaţie permanentă 
a ţesutului pulmonar. De regulă, aceste pulberi conţin şi substanţe active, care generează un proces de îmbolnăvire a 
plămânilor, similar celui cauzat de fumat sau de îmbătrânire. Expunerea pe termen lung la poluarea cu particule fine creşte 
mortalitatea şi riscul de boli cardiovasculare. Acest tip de particule provin din praful de pe stradă, noxele de la centrale termice 
şi industriale, combustia de orice fel, trafic sau şantiere neprotejate. Așadar, vorbim despre un pericol pe cât de persistent, pe 
atât de greu detectabil cu ochiul liber.  

Numai că problemele privind calitatea îndoielnică a aerului din municipiul nostru nu se termină aici. Aradul figurează și 
în clasamentul poluării cu dioxid de azot (NO2). Dacă Bucureștiul se clasează pe locul 119, urmat de Ploiești pe 368, 
Timișoara pe 390, Arad ”se califică” pe locul 440, fiind urmat doar de Brăila, pe pozția 514. Invocând acest gaz care nu este 
familiar întregii opinii publice, trebuie să explic faptul că dioxidul de azot este foarte toxic, atât pentru oameni cât și pentru 
animale. Gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot. Expunerea la 
concentrații ridicate poate fi fatală, iar la concentrații reduse afectează țesutul pulmonar. Populația expusă la acest tip de 
poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor. Cele mai afectate persoane de 
expunerea la acest poluant sunt copiii. Cât privește efectele lui asupra plantelor, el produce vătămarea serioasă a vegetației prin 
albirea sau moartea țesuturilor lor, reducându-le și ritmul de creștere. Iar animalelor le reduce imunitatea, provocându-le boli 
precum pneumonia şi gripa.  

Studiul pe care vi l-am adus la cunoștință realizează și un clasament al orașelor europene din perspectiva vegetației și a 
spațiilor verzi, atât de necesare primenirii aerului. Potrivit acestuia, orașele din România stau prost și la acest capitol. Pe 12 se 
situează Bucureștiul, iar Aradul pe 19. Și în cazul acestui clasament, principala concluzie este că zeci și sute de decese ar fi 
putut fi evitate anual în orașele mici și medii, dar cu aerul viciat, dacă hectarele de natură nu ar fi distruse pentru ”creșterea„ 
hectarelor de beton și de asfalt. Per total, conform studiului ISGlobal, publicat în The Lancet Planetary Health, orașele poluate 
din Europa ar putea preveni 43.000 de decese anual, dacă ar urma liniile directoare ale Organizației Mondiale a Sănătății 
privind accesul la spații verzi. Poluările atmosferice au un impact major asupra sănătății umane, declanșând și generând multe 
boli care duc la morbidități și mortalități ridicate. Și totuși afecțiunile cauzate de substanțele toxice nu sunt conștientizate 
suficient, iar măsurile de combatere sunt tratate superficial. Din această cauză, în ultimele decenii, activitățile umane au 
generat cele mai mari cantități de substanțe poluante deși acestea afectează atât calitatea aerului, a apelor și a solului, 
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periclitând radical orice cultură. Concentrațiile mari de ozon duc la distrugerea constantă a acestora. Deosebit de grav este 
faptul că majoritatea culturilor agricole sunt expuse, pe zi ce trece, la niveluri de ozon care depășesc obiectivul pe termen lung 
al UE, destinat să protejeze vegetația.  

Prin urmare, controlul poluării aerului este vital și ar trebui să se afle pe lista priorităților guvernului, dar și pe cea a 
autorităților locale.  

Așadar, este, în continuare, nevoie de eforturi orientate pentru a reduce emisiile, cu scopul protejării conforme a 
sănătății umane și a mediului. Ca să generăm o schimbare la nivel local, trebuie să urmăm o cale sustenabilă, care va însemna 
nu doar planuri ambițioase, așternute pe hârtie, ci și implementarea lor și sporirea controalelor și aplicarea fidelă a legislației 
actuale.  

Vă mulțumesc!                 Deputat 
Adrian Alda 

*** 
Declarație politică 

 

Puterea de dreapta își prezintă scuzele către poporul român! Așa se traduce recunoașterea faptului că doar PSD este un 
partid responsabil, că doar pe noi se pot baza partenerii ca aliați și coechipieri în actul guvernării. Am pus în paranteză și 
acuzațiile lor nedrepte din ultimii ani și jigniri și ura alimentată agresiv, pentru că poporul român nu s-a lăsat influențat de ele, 
PSD a câștigat toate alegerile și pentru că reverența matură a PNL-ului de acum în fața competențelor PSD echivalează cu o 
recunoaștere a greșelilor lor politice din trecut. Nu ne așteptăm la acte de responsabilitate din partea USR, este un partid 
alcătuit din oameni care vorbesc mai mult decât citesc și care și-au făcut virtute din îndărătnicie. Nu ne așteptăm la spirit de  
cooperare, armonios și superior mizelor politice, nici de la AUR. Este un partid construit pe retorică populistă, care a preluat 
metoda de a se evidenția prin regia unor episoade de penibil la adresa competitorilor politici. Ne așteptăm la bună colaborare 
cu partenerii liberali de guvernare, tocmai pentru că oamenii cu experiență politică îndelungată știu deja lecția echilibrului în 
slujba obiectivelor mari. PSD a câștigat alegerile și am fost nevoiți să facem un pas înapoi în fața aritmeticii politice care a 
reunit atunci eforturi de a ne exclude. A venit momentul ca PNL să facă un pas înapoi în fața realității că suntem singurul 
partener politic alături de care se poate guverna stabil, durabil și responsabil. Din acest punct, în care ne despart viziuni 
politice și convingeri ideologice, ne unesc dorința și putința de construi împreuna o viața mai bună pentru toți românii. Dreapta 
moderată, PNL și stânga moderna, PSD își unesc forțele pentru a guverna stabil, pentru a traversa cât mai rapid și mai puțin 
costisitor crizele cu care se confruntă România și pentru a asigura un trai mai bun românilor. Rămânem competitori politici și 
vom fi nevoiți în fiecare zi să ne ajustăm viziunile, filosofia politică și soluțiile de parcurs, astfel încât împreună să alcătuim o 
echipă omogenă, în interesul oamenilor. Parteneriatul de guvernare PSD-PNL-UDMR reunește în actul guvernării cele trei 
partide mature, responsabile cărora, în fapt, românii le-au acordat întotdeauna majoritatea voturilor lor. În ceea ce ne privește 
ne angajăm să servim cu bună credință, competență și responsabilitate suma valorilor comune, a celor care ne unesc și pe care 
oamenii le prețuiesc dincolo de atașamente ideologice! 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
 

Criza de hârtie, amenințare gravă la cultură și civilizație! 
Domnule președinte de ședință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Titlul prezentei declarații are rolul de a atrage atenția asupra unei noi crize care amenință grav nu numai cultura 

națională dar și gradul de civilizație. 
Criza se manifestă și pe plan mondial dar la noi are efecte în viața de zi cu zi.  
Astfel, hârtia s-a scumpit cu 50 - 70% în numai 2 luni, afectând nu numai tipografiile şi implicit piaţa cărţii şi a 

publicaţiilor, ci şi industria ambalajelor de hârtie, extrem de solicitată ca urmare a eliminării treptate a ambalajelor de plastic.  
Firmele care produc ambalaje din hârtie și carton reușesc cu greu să mai găsească materie primă ca să onoreze valul 

mare de comenzi. 
Amplitudinea și viteza creșterilor de preț sunt atât de mari încât amenință să provoace dispariția unui mare segment de 

tipărituri. 
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Numărul mic de fabrici de hârtie din Europa fac cu greu faţă cererii, putând produce doar 35 – 40% din cererea venită 
de pe continent.  

Fabricile de hârtie s-au luptat ani de zile să supravieţuiască, pe măsură ce publicaţiile în print şi-au redus paginile şi au 
trecut în online. 

România face faţă cu greu situaţiei, cu atât mai mult cu cât singura fabrică de hârtie din ţară, Fabrica Letea, şi-a închis 
de mult porţile, vânzându-şi şi ultimele active astfel încât toată marfa provine din import, nemaiexistând niciun producător 
autohton. 

S-a creat o adevărată panică pe piața presei tipărite, ziare și reviste, și a editurilor. 
Pentru rezolvarea situației, editurile au avansat soluția pe termen scurt – hârtie de la Rezervele de stat, solicitând 

Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) eliberarea unei cantități din stocurile naționale.  
Se impun măsuri urgente! 
În acest caz, reiterez aforismul înțeleptului Cicero: “O cameră fără cărți e ca un corp fără suflet.“  
Vă mulțumesc.  

Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
Facilitățile fiscale pentru domeniul construcțiilor trebuie să rămână în vigoare! 
 

Stimate colege / Stimați colegi, 
PSD a declarat, la sfârșitul anului 2018, sectorul Construcții ca fiind unul prioritar, de importanță națională pentru 

economia românească pe următorii 10 ani. În guvernarea PSD au fost adoptate în acest sens mai multe facilități fiscale pentru 
acest domeniu, astfel încât să ne păstrăm forța de muncă în țară, dar și să dăm un imbold acestui sector. 

Rezultatele aplicării OUG 114/2018 (da, cea mult blamată de PNL și USR) după primul an au fost pozitive, lucru 
confirmat de Federația Societăților din Construcții. În septembrie 2019 numărul de contracte noi de muncă (contracte venite 
mai ales din “piață neagră”) crescuse cu circa 60.000, iar încasările la bugetul de stat aferente sectorului construcții erau cu 
peste 12% mai mari decât în anul anterior. 

Datorită măsurilor luate de PSD în 2018, în octombrie 2021 se înregistrează circa 430.000 de angajați în construcții, față 
de 317.732 angajați în 2018. Mai mult, ponderea construcțiilor în PIB-ul României a crescut de la 5% la 7%.  

O anulare a facilităților pe care guvernarea PSD le-a adoptat în 2018 pentru sectorul construcțiilor ar avea efecte 
imediate și cu un impact negativ. Eliminarea facilităților ar însemna salarii mai mici pentru angajați, revenirea la fenomenul de 
„muncă la negru” sau „la gri”. Cel mai grav efect ar fi acela că se va ajunge, din nou, la plecarea din țară a muncitorilor 
români, de la specialiști și până la necalificați. Potrivit Federației Societăților din Construcții, la 100.000 muncitori plecați, în 
România vom avea un minus de 8 miliarde de euro/an producție.  

Avem nevoie de forță de muncă în construcții, iar facilitățile din domeniul construcțiilor sunt garanția că muncitorii și 
investitorii nu vor pleca din țară. Tocmai de aceea, PSD nu va elimina aceste facilități! 

Motivele sunt numeroase, însă voi prezenta doar câteva dintre ele. 
În primul rând, păstrarea facilităților fiscale în sectorul construcțiilor înseamnă menținerea competitivității în acest 

domeniu, ca și în domeniul IT, fiind o condiție esențială pentru susținerea economiei, în acest moment. 
Un al doilea argument este acela că nu poți avea o abordare de tip contabil, iar pentru câteva milioane de lei în plus la 

buget, cât s-ar câștiga prin eliminarea acestor facilități, nu are sens să afectezi grav un domeniu care asigură 7% din PIB, adică 
vreo câteva miliarde lei. 

Menținerea facilităților în construcții reprezintă o condiție esențială și pentru atragerea banilor europeni din PNRR! 
Pentru a obține acei bani, va trebui să facem multe lucrări de infrastructură, deci va fi nevoie de forța de muncă, pe care 
România riscă să o piardă dacă scoate facilitățile actuale, în contextul creșterii prețurilor. 

Statul nu-și poate anula propriile angajamente. Atunci când au fost acordate aceste facilități prin OUG 114, Guvernul 
României și-a luat un angajament față de acești investitori și nu ne putem schimba angajamentele, după cum se schimbă 
guvernul. Este necesar să existe predictibilitate și stabilitate în acest domeniu, la fel ca și în toată economia României. 

Vă mulțumesc!                  
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 
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PSD și-a asumat intrarea la guvernare pentru a repara ceea ce s-a stricat în cei doi ani în care Dreapta a fost la putere! 
 

Stimați parlamentari, 
Am văzut multe atacuri politice venite în special din tabăra fostului președinte PNL, dar nu numai care acuză formarea 

noii coaliții de guvernare PSD-PNL-UDMR, susținându-se, în principal, cât de mult va pierde PNL prin alianța cu PSD.  
Acest lucru mă surprinde, pentru că în opinia mea, cel care are ceva de pierdut este chiar partidul meu, care până nu 

demult, era acuzat, înjurat, jignit și umilit de cei care s-au aflat la guvernare și care au dus țara în șanț, după cum bine se poate 
vedea în toate datele economice și sociale. 

Deci cei care mor de grija PNL, ar trebui să spună mulțumesc Partidului Social Democrat care și-a asumat un cost 
electoral evident, dar a acceptat să vină să repare ceea ce s-a stricat în acești ani cu guvernarea de dreapta. Cred, așadar că 
alăturarea PNL de PSD este mai degrabă în favoarea liberalilor, decât în favoarea noastră.  

Dar vă spun sincer, pe mine și pe colegii mei din PSD nu ne-a preocupat atât de mult soarta PNL. Fiecare partid e în 
măsură să-și poarte singur de grijă. Ceea ce m-a preocupat și pe mine și pe colegii mei este dezastrul economic în care au ajuns 
foarte mulți români, loviți de inflația galopantă, de prețurile uriașe la energie și, peste toate astea, de valul 4 al pandemiei.  

Motivul pentru care am intrat la guvernare într-un moment atât de greu, în care mulți alții ar fi ales să stea pe margine 
pentru a-și conserva sau spori scorul electoral este de a opri acest dezastru social în care se afunda România.  

Cred că nimeni din această sală nu neagă faptul că dacă PSD nu și-ar fi asumat această misiune, astăzi nu am fi vorbit 
nici de creșterea alocațiilor cu 40% pentru copiii sub 2 ani, nici de creșterea alocațiilor pentru celelalte vârste de la 214 lei la 
243 de lei, nici de a 13-a alocație pentru copiii cu dizabilități. Dacă PSD n-ar fi intrat la guvernare, azi nu am fi vorbit de 
creșterea salariului minim de la 2.300 de lei la 2.550 de lei, de care vor beneficia milioane de salariați, în cea mai mare parte 
din sectorul privat. Și în mod cert, nu am fi vorbit azi de creșterea pensiei minime de la 800 de lei la 1.000 de lei și nici de 
creșterea punctului de pensie cu 10% și nici de celelalte forme de sprijin acordate pensionarilor. Sunt măsuri de care vor 
beneficia mulți dintre alegătorii PNL, dintre alegătorii USR sau ai celorlalte partide parlamentare. Este deci un câștig pentru 
mulți dintre alegătorii pe care dvs. ar trebui să-i reprezentați, pentru că v-au ales să le îmbunătățiți nivelul de trai, nu să le 
spuneți povești politice.  

Știu că o parte dintre alegătorii noștri, ai PSD nu vor fi încântați de această decizie a intrării la guvernare alături de cei 
care până mai ieri ne jigneau și ne atacau. Dar în același timp, sunt foarte mulți alegători, votanți ai PSD, dar și ai altor partide 
sau pur și simplu fără o opțiune politică clară, care ne opreau pe stradă și ne spuneau „Faceți ceva! Nu mai putem!”. Asta am 
făcut. Ne-am asumat guvernarea și chiar am renunțat la funcția de premier în schimbul garanției că vom implementa pachetul 
social. Iar cei care până acum au contribuit la acest dezastru economic și social sunt ultimii care au dreptul să critice decizia 
noastră! 

Vă mulțumesc!                  Deputat 
Alin Chirilă 

*** 
 

Partidul Social Democrat reprezintă o “garanție” serioasă pentru români! 
 

Dragi colegi, dragi români, Partidul Social Democrat a hotărât intrarea la guvernare având un obiectiv concret: salvarea 
țării de la rușine și de la intrarea în incapacitate de plată. 

După cum se poate vedea  din evenimentele petrecute în ultima săptămână, în Partidul Național Liberal s-a declanșat 
săptămâna “cuțitelor lungi”, cu perspective pentru luna “cuțitelor lungi” și anul “cuțitelor lungi”.  

Partidul Social Democrat va lansa programul de guvernare în care va spune clar și răspicat faptul că: 
- Pensionari ai României, pensiile se vor plăti fără problem, iar de la 1 ianuarie se vor mări. Era nevoie doar de o 

rectificare bugetară pentru a nu se suspenda plata pensiilor, rectificarea putând-o face un Guvern cu drepturi depline. Situația 
de la Ministerul Muncii a fost datorată ultimei rectificări prin care, putem spune, fostul Premier Cîțu, și-a “cumpărat” voturile 
la congresul PNL. 

- Părinți și copii ai României, nimeni nu va lua fondurile de la alocațiile de stat pentru a asigura plata altor obligații de 
natură financiară, ba mai mult, alocațiile se vor mări așa încât actele normative votate de Legislativ să poată intra, treptat, în 
vigoare. 

Partidul Social Democrat garantează aceste măsuri cât și alte măsuri de ordin social, măsuri necesare pentru ca populația 
țării să poată trece iarna cu bine. Tocmai din aceasta cauză Partidul Social Democrat va prelua conducerea Ministerului 
Muncii.  
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Nu în ultimul rând, s-a precizat faptul că, PSD a preluat toate ministerele de forță din viitorul Guvern. Problema este 
pusă greșit. Ministerul de Finanțe a fost preluat pentru ca țara să nu se mai împrumute la dobânzi înrobitoare pentru generațiile 
viitoare și pentru ca țara să nu între în incapacitate de plată. PSD a preluat Ministerul Transporturilor pentru ca investițiile în 
infrastructură rutieră și feroviară să nu fie făcute doar pe hârtie ci să se regăsească și în teritoriu. PSD a preluat Ministerul 
Sănătății pentru a pregăti, cum se cuvine, anunțatul val 5 de îmbolnăviri. Și da, PSD a preluat Ministerul Apărării pentru a fi o 
garanție puternicp față de partenerii strategici că armata va continua înzestrarea și ca granița de est a NATO va fi aparată în 
mod corespunzator și cu profesionalism. 

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Declarație politică 

 

Proiectul de lege privind certificatul verde ce instituie vaccinarea obligatorie, căruia profesiunea medicală pare să-i 
decline competenţa, a ajuns în faţa Camerei Deputaților după ce Senatul l-a respins. 

Însă, când este vorba de a legifera într-un asemenea domeniu, de a confisca drepturi și libertăți cetăţenești şi de a supune 
cetăţenii unor practici repetate prin care li se administrează vaccinuri experimentale, Camera Deputaților şi Guvernul trebuie 
să se edifice asupra utilităţii, eficacității şi indispensabilității unei asemenea măsuri, a unei practici de igienă publică declarate 
profilactică pentru o boală gravă şi ucigătoare pentru naţiune. Dacă sunt stabilite aceste condiţii, trebuie apoi să existe 
certitudinea inocuităţii acestei practici. 

Cât privește inocuitatea, o anchetă serioasă pe această temă ar trebui să-l facă pe anchetator extrem de rezervat  în 
condițiile în care vaccinurile contra SARS-COV2 nu previn infectările și răspândirea bolii, ba de multe ori aceste vaccinuri 
reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.  

La debutul campaniei de vaccinare împotriva SARS-COV2 s-a spus că vaccinurile vor preveni infectările și răspândirea 
bolii, după nici un an de atunci realitatea a demonstrat că vaccinul nici nu previne infectarea și nici nu combate răspândirea 
infecției. Astăzi, partizanii vaccinării ne spun că vaccinarea reduce riscul dezvoltării unei forme severe de boală însă, din 
păcate statistica îi contrazice. 

Statisticile arată că, după începerea campaniei de vaccinare, au explodat în lume cazurile de îmbolnăvire cu SARS-
COV2. Astfel, după data de 1 ianuarie 2021 a fost înregistrat un număr de 170 milioane de îmbolnăviri față de 84 milioane în 
tot anul 2020. Și numărul deceselor a crescut, pe mapamond, după debutul campaniei de vaccinare cu un procent îngrijorător 
de 65% (3,184 milioane în anul 2021  faţă de 1,938 milioane în anul 2020). 

În România au fost înregistrate 1,112 milioane de îmbolnăviri în 2021 faţă de 632 mii în anul 2020, iar la capitolul 
decese, acestea au crescut de aproximativ 2,5 ori: 37.497 anul acesta  față de 15.767 anul trecut.  

Aceste date statistice ar trebui să ne dea de gândit tuturor cu atât mai mult cu cât, în numeroase ţări maximele istorice în 
ce privește îmbolnăvirile sau decesele zilnice s-au înregistrat în timpul campaniei de vaccinare. Cifrele arată clar că riscul de 
infectare şi de răspândire a virusului este la fel de ridicat atât în cazul persoanelor vaccinate cât și în rândul celor nevaccinate. 

Diferitele variante de vaccin aflate pe piață la ora actuală nu și-au dovedit eficacitatea, acestea generează condiții 
patologice, care epuizează resursele de apărare ale organismului împotriva virusului SARS-COV2 pentru un anumit timp, pe 
care OMS l-a fixat, în mod arbitrar, la şase luni sau maximum un an.  

Domnilor deputați, nu insist mai mult, căci bunul-simț, judecata sănătoasă, respectul pentru drepturile și libertățile 
cetăţenești, pentru datoria împlinită de o conştiinţă luminată, toate acestea vă vor ghida votul.  

Adevărata pace cere recunoaşterea drepturilor omului. Sunt pentru dreptul la opțiune, sunt pentru respectarea drepturilor 
și libertăților cetățenești, pentru respectarea drepturilor și libertăților dăruite de Dumnezeu. Eu, Dumitru Coarnă, deputat PSD 
Călărași, voi vota împotriva discriminării: persoane vaccinate versus persoane nevaccinate. 

Voi vota contra introducerii certificatului verde. Doamne ajută! 
 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
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La mulți ani, România! 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Dragi români, atât din țară cât și de peste hotare, de Ziua Națională doresc să adresez un călduros la mulți ani tuturor 

românilor! 
Așa cum în 1918 românii au simțit bucurie, emoție și nu în ultimul rând mândria de a fi român, odată cu înfăptuirea 

Marii Uniri, astăzi mi-aș dori ca românii să resimtă această bucurie obținută prin truda celor care ne-au vrut uniți și au luptat 
neîncetat pentru acest lucru!  

În această zi îmi doresc să dăm dovadă de recunoștință pentru toți cei care au contribuit la formarea României, dar și de 
responsabilitate, fiindcă doar prin munca noastră putem face ca România să fie țara pe care orice român și-o dorește! Mi-aș 
mai dori ca românii să nu mai fie nevoiți să caute speranță în alte țări ale Europei și nu numai, ci să găsească speranță și 
bucurie în propria lor țară, și acest lucru se poate realiza numai prin efort comun, și mai ales prin politici publice realizate de 
cei care îi reprezintă pe români în organele de conducere ale țării.  

Cetățenii români merită să se poată bucura de tot ceea ce România are de oferit, iar noi, în calitate de parlamentari, să 
facem orice ne stă în putință pentru a contribui la dezvoltarea țării noastre, întrucât ziua de 1 decembrie a venit nu doar cu 
bucurie, emoție și respect, ci și cu multă responsabilitate, efort, sacrificiu și solidaritate.  

Încă o dată, LA MULȚI ANI România, LA MULȚI ANI români! 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
 

Școala generației fără de vise 
 

„Mă numesc Andrei și am 13 ani. Visul meu e să devin avocat și să apăr copiii și oamenii care nu au nicio vină. Acesta 
a devenit visul meu după ce a murit tatăl meu. Lui i-am promis că o să mă fac avocat și că o să să fac politică. Asta s-a 
întâmplat acum 3 ani. E, până acum 3 ani am văzut viața roz, dar după ce a murit tatăl meu am deschis ochii mai bine și am 
văzut cum este viața. De atunci mi-am promis și eu că o să mă fac avocat și n-o să mai fie lumea așa.”  

Aceasta e un fragment din compunerea lui Andrei, elev în clasa a VIII-a într-o școală din mediul rural din România. 
Unul dintre cei peste 1 milion de elevi din mediul rural în numele cărora facem Educație.  Andrei e norocos. A avut cândva un 
tată care l-a învățat să viseze. Iar dacă visul nu-i va fi smuls din suflet în anii următori, poate va deveni avocat și poate va intra 
în politică. Deși suntem deja prea mulți…  

În jurul lui însă, în județul care m-a trimis să îl reprezint aici, in Parlament, sunt  elevi care nu mai visează demult  la 
nimic. Colegul de bancă al lui Andrei, mi-a povestit profesorul prin amabilitatea căruia am avut acces la această compunere, 
obișnuiește să spună: „Nu pot să visez, domnu”. În capul meu e întuneric!”  

Asemeni acestor copii, în România sunt zeci de mi de cazuri. O țară întreagă de elevi cu traume. Zeci de generații pe 
care sistemul de învățământ românesc nu-i protejează. Și nu o fac, îndrăznesc să spun cu toată responsabilitatea, pentru că 
singura preocupare a sistemului e să se protejeze pe sine. Da, avem profesori extraordinari! Avem manageri școlari dedicați, 
manuale excelente, politici educaționale excepționale… Dar elevii școlilor românești nu știu să scrie și să  

citească. Și nici nu vor învăța atâta vreme cât sunt abuzați fizic și mental în fiecare zi, sistematic.   
Și de-ar fi doar atât. Dar îi vedem în fiecare zi trecând pe lângă noi. Mănâncă panglici de jeleu de 50 de bani bucata, își 

păcălesc foamea cu subproduse alimentare supraprocesate, învață în bănci mizere care le aduc în dar scolioza... Iar cei care 
scapă și ajung la licee, sunt așteptați de alcool și tutun... Și de un sistem autoimun care le mutilează visele în numele educației 
și al siguranței.   

Nu caut vinovați pentru această realitate dezolantă. În capul elevilor noștri e întuneric pentru ca noi toți am stins lumina. 
Noi le-am ucis speranțele și visele. Noi i-am lăsat pradă unui sistem care nu se iubește decât pe sine. Și tot noi avem obligația 
să îi salvăm. Pentru că ei cresc acum, pe tura noastră.  Am așteptat destul „România educată”! E timpul să avem o Românie 
vindecată. O Românie în care elevilor să li se garanteze dreptul de se vindeca de traume. Și dreptul de a visa.  

Sistemul de educație românesc nu mai poate fi vindecat. Pentru că se complace în această stare și își apără cu cerbicie 
interesele. Elevii școlilor românești vor și pot să fie vindecați. Ei își strigă neputința din băncile care îi transformă în 
Quasimodo, cer consiliere psihologică în compunerile de spre vise și își exhibă traumele când se agresează reciproc în curțile 
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școlilor. Elevii României nu sunt  o generație pierdută, nu sunt fără speranță, așa cum îi cataloghează profesorii lor... Sunt doar 
răni deschise care ne cer să se vindece!  

Veți spune, poate, că este o exagerare ce vă ofer. Un „discurs de tribună”, încă o declarație politică,... și că majoritatea 
copiilor sunt feriți de aceste pericole....   

Vă asigur că vă înșelați!  
Traumele elevilor înregimentați în sisțemul de învățământ românesc sunt peste tot la fel, în mediul rural și în mediul 

urban. Toți elevii au aripile viselor smulse și mințile ciuntite de frici și angoase care le-au fost implantate acolo. Stau mărturie 
zecile de elevi eminenți care își pun capăt zilelor în fiecare an din cauza depresiei, a bulliyingului și cyberbullying-ului ori 
pentru că nu mai pot face față presiunii competiționale impuse de sistemul educațional.   

Acești elevi despre care vă vorbesc azi sunt copiii noștri. Sunt copii și nepoții dumneavoastră! Sunt generațiile de ieri, 
de azi și de mâine ale României. Sunt elevi pe care îi condamnăm să crească strâmb și să nu se vindece niciodată.  

 Haideți să ii vindecăm de traume, înainte să ii educăm!   
Deputat 

Raluca-Giorgiana Dumitrescu 
*** 

 

Noul Guvern trebuie să aibă ca prioritate adoptarea de măsuri sociale și apărarea libertății românilor 
 

Noul Guvern trebuie să țină cont de situația socială în care se află cei mai mulți dintre români și să rezolve de urgență 
alocațiile copiilor, creșterea salariilor profesorilor și creșterea pensiilor. De asemenea, trebuie adoptate măsuri pentru a-i ajuta 
pe români să treacă peste iarnă în condițiile scumpirilor nemaivăzute la energie și gaz. Criza cu care se confruntă România este 
multiplă, de aceea și acțiunea noului Guvern trebuie să fie hotărâtă, energică și cuprinzătoare. 

De asemenea, trebuie evitată cu orice preț discriminarea românilor pe bază de certificat verde, obligativitatea acestui act 
constituind nu doar o încălcare flagrantă a drepturilor omului și a Constituției care prevede dreptul la muncă, dar și o lovitură 
fatală dată economiei. Cum va funcționa țara dacă 60 la sută din populație nu va avea dreptul să muncească, să cumpere sau să 
desfășore diverse activități? 

Misiunea noului Guvern este de aceea de o importanță capitală, iar responsabilitatea sa imensă. Guvernul trebuie să 
reziste la presiunile din afara țării și să ia deciziile în interesul țării și al poporului român, nu al structurilor supranaționale sau 
al companiilor străine! 

Deputat 
Daniel Ghiță 

*** 
 

PSD va scoate România din criză 
 

Partidul Social Democrat s-a pronunțat în mod ferm pentru identificarea celor mai optime soluții în vederea ieșirii din 
criza politică, guvernamentală, sanitară, economică și socială în care se află România. Aceasta a fost, de altfel, principala 
rațiune care a stat la baza acceptării PSD de a participa la actul guvernării și la scoaterea țării din acest blocaj, deja prea lung. 

România are nevoie de stabilitate, predictibilitate, modernizare și dezvoltare. Are nevoie de politici publice și strategii 
menite să crească calitatea vieții oamenilor, să le confere siguranța zilei de mâine și, nu în ultimul rând, speranța în viitorul 
copiilor noștri aici, acasă. Toate acestea se pot realiza prin implicarea PSD și a resursei umane de calitate, de care noi, 
indiscutabil, dispunem.  

Motivațiile pentru care ne-am asumat responsabilitatea guvernării nu ține, în niciun fel, de calcule politice, electorale 
sau de altă natură. Toate energiile PSD sunt direcționate în aceste zile înspre stabilitatea națională, fiind vital să avem un 
guvern legitim, bazat pe o majoritate parlamentară confortabilă, care să ne permită să realizăm toate reformele dorite de 
populație, între acestea înscriindu-se și modificarea legii fundamentale. 

PSD vine în fața românilor în definirea acestui nou guvern cu măsuri clare, pragmatice, realiste, astfel încât doleanțele 
oamenilor să fie rezolvate. Astfel, PSD a insistat și a reușit să obțină mai multe măsuri importante pentru creșterea veniturilor 
populației și, în special, a celor cu venituri mici: familiile cu mulți copii, pensionarii cu pensii mici, angajații cu salarii mici, 
mai ales cei din sectorul privat. Aceste acțiuni concrete de sprijin nu s-ar fi putut transpune în practică dacă PSD nu și-ar fi dat 
acordul de a intra la guvernare și mă refer, cu preponderență, la susținerea categoriilor populației care au fost cel mai greu 
afectate de creșterea prețurilor la energie, alimente și medicamente și de celelalte efecte nefaste ale pandemiei. 
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Punctual pentru pensionari, am negociat creșterea punctului de pensie cu 10%, precum și a pensiei minime cu 25%, la 
care se adaugă un ajutor suplimentar pentru pensionarii cu pensii mici, pentru perioada de iarnă. De asemenea, o altă măsură 
este creșterea salariului minim, la 2.550 lei, după cum PSD a solicitat în repetate rânduri, majorare cu  impact pozitiv 
îndeosebi în rândul angajaților din mediul privat. Nu în ultimul rând, ne-am pronunțat fără echivoc pentru creșterea alocațiilor 
pentru copii, sub doi ani, cu 40,2%, respectiv de la 427 la 600 de lei, și cu 13,5% pentru cei cu vârsta cuprinsă între 2-18 ani, 
respectiv de la 214 lei în prezent, la 243 lei, revenindu-se astfel la calendarul tranșelor de majorare întrerupt pe perioada 
guvernului Cîțu. 

Cu siguranță, viitorul ministru al Sănătății va fi în măsură să rezolve disfuncționalitățile existente în sistemul de sănătate 
și să ia cele mai eficiente decizii pentru ca populația să fie cât mai puțin afectată de pandemia coronavirusului. Ministrul 
Sănătății propus de PSD are capacitatea și expertiza necesare pentru a impune un management al sănătății performant, în urma 
căruia populația să poată depăși în condiții eficiente și sigure actuala criză sanitară. Desigur, toți miniștri ce vor fi nominalizați 
de PSD în viitorul Executiv vor veni cu abordări concludente în raport cu ceea ce avem de făcut în toate domeniile, pentru ca 
repunerea României pe un drum ascendent să devină o realitate resimțită de români. 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

PSD a intrat la guvernare pentru a opri căderea nivelului de trai și de a stabiliza situația economică din România! 
 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Am văzut în aceste zile o serie de critici și comentarii acide despre pachetul social pe care PSD a reușit să-l introducă în 

programul de guvernare în urma negocierilor pentru formarea unui noi Executiv.  
Aud din nou aceeași placă pe care o auzeam și în anterioara guvernare a PSD, că sunt măsuri populiste, că România nu-

și permite aceste costuri sociale, că în loc să dăm banii la investiții îi dăm pe pensii și salarii. Realitatea ne arată cei populiști 
sunt chiar cei care lansează astfel de atacuri. Realitatea ne arată că atunci când PSD a majorat pensiile, salariile, alocațiile, 
salariul minim, economia mergea mult mai bine, eram lideri europeni la creștere economică, la investiții străine, la mai multe 
producții agricole și România se împrumuta cu mult, mult mai mult decât s-a împrumutat în ultimii 2 ani. Asta în timp ce 
prețurile la energie erau ținute sub control, inflația era la un nivel suportabil, în orice caz mai mic, mult mai mic decât 
majorările de venituri. Avem un plus și în economie, dar și în nivelul de trai al românilor. A fost deci un model funcțional care 
și-a demonstrat beneficiile, iar comparația cu ceilalți doi ani de guvernare de dreapta care au urmat ne arată, în mod clar 
românii, firmele, investitorii, fermierii au dus-o mult mai bine în guvernarea PSD, decât în guvernarea de dreapta! 

Am văzut obiecții cu privire la creșterea salariului minim pe economie. În primul rând, vreau să arăt minciuna că o 
astfel de măsură ar fi una populistă. Este o măsură care aduce venituri în plus la buget și care protejează în zonele cele mai 
vulnerabile față de creșterea inflației și a prețurilor la energie. Apoi este o măsură care vizează în principal angajații din mediul 
privat. Milioane de angajați din mediul privat. Pentru că cei cu salariul minim se află în marea lor majoritate în acest sector 
privat.  

Se mai spune că majorarea salariului minim ar afecta angajatorii, firmele și investitorii. Asta este o mentalitate de 
contabil, care privește creșterea salariului doar ca o creștere de cheltuieli, pe care o trece cu minus în balanța financiară. În 
realitate, creșterea salariilor este și o investiție în dezvoltarea forței de muncă, dar și o stimulare a pieței, a consumului, care, la 
rândul său, va stimula oferta, adică exact acele firme care își vând produsele pe piața noastră. 

În al treilea rând cei plătiți cu salariul minim sunt în cea mai mare parte cei tineri care intră în câmpul muncii, fără 
experiență profesională, căci așa este la orice început de drum. Astăzi am citit datele unui studiu privind numărul românilor 
care intenționează să-și părăsească țara în care s-au născut pentru a munci și a-și stabili o familie în alte părți ale Europei sau 
ale lumii. Sunt circa 730.000 de români care se gândesc serios să facă acest pas dureros. Asta pentru că nu văd nicio 
perspectivă încurajatoarea care să le permită să trăiască decent și să le asigure copiilor lor un viitor bun în această țară. Cine ar 
trebui să le ofere acest trai decent și acest viitor? Cred că în primul rând noi, cei care am fost votați să îi reprezentăm, cei care 
au fost votați cu speranța că le vom asigura un viitor mai bun.  

În aceste condiții, din punctul meu de vedere, creșterea salariului minim și majorarea alocațiilor sunt două măsuri 
obligatorii pentru a-i păstra în țară pe acești tineri. Nu este populism. Este o necesitate! Altfel nu va mai avea cine să susțină 
pensiile pentru cei care au muncit o viață întreagă. Nu vom mai avea cu cine să construim infrastructura pentru a atrage 
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fondurile europene puse la dispoziția țării noastre, nu vom mai avea forța de muncă de care au nevoie toți investitorii străini pe 
care ni-i dorim să vină în România.  

De aceea, cred că dialogul politic și chiar polemica politică firească într-o democrație ar trebui să țină cont de aceste 
realități economice și sociale. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
Este momentul să vorbim despre români! 

Stimați colegi parlamentari, 
Putem considera că românii au stat prea mult în această criză politică. După aproape 3 luni de instabilitate 

guvernamentală, Partidul Social Democrat și-a asumat responsabilitatea votului dat de români acum aproape un an de zile când 
partidul nostru a luat cel mai mare număr de voturi. Prin urmare, intrarea la guvernare este o decizie responsabilă care 
răspunde rezultatului electoral. Mai mult, oricât de cinic ar privi unii sau alții, România nu mai poate să rămână neguvernată. 
Neclaritățile și scandalurile dintre PNL și USR, foști parteneri de coaliție, îi privesc prea puțin pe cetățenii acestei țări. 
Oamenii sunt îngrijorați de sănătate, de veniturile și de viitorul economic al familiilor lor și mai puțin de problemele politice. 

Din acest motiv, PSD a ales să participe la formarea unei majorități guvernamentale însă nu fără condiții ferme și clare 
deoarece chiar credem că este momentul să vorbim despre români și problemele lor reale! Vom putea, astfel, să oprim căderea 
nivelului de trai și vom avea instrumentele de a stabiliza situația economică, socială și sanitară din România. Acest obiectiv, 
cuprins în pachetul social, a fost prioritar în raport cu negocierile privind alocarea portofoliilor de miniștri. 

PSD ar fi putut forța obținerea funcției de premier în prima rundă, dar ar fi pierdut ministerele-cheie care îi permit să 
pună în aplicare programul social asumat în fața propriilor alegători. PSD consideră că deciziile pentru îmbunătățirea vieții 
acestor oameni trebuie să prevaleze față de interesul firesc de partid de a deține funcția de premier. 

Stimați colegi, permiteți-mi să vă prezint pe scurt principalele măsuri din programul social: 
- Creșterea alocațiilor cu 40%, de la 427 lei la 600 lei pentru copii sub 2 ani, creșterea de la 214 la 243 lei pentru 

celelalte vârste și a 13-a alocație pentru copii cu dizabilități; 
- Creșterea salariului minim de la 2.300 la 2.550 de lei (+10,9%); 
- Creșterea pensiei minime cu 25% de la 800 la 1.000 lei/lună; 
- Creșterea punctului de pensie cu 10%. În plus se va acorda un ajutor suplimentar pentru perioada de iarnă tuturor 

pensionarilor cu pensia peste nivelul minim, dar sub 1.600 lei. 
PSD a decis că realizarea măsurilor din pachetul social este mai importantă decât deținerea funcției de premier în prima 

rundă. De aceea, PSD s-a asigurat că va avea instrumentele guvernamentale pentru a realiza măsurile din pachetul social, 
respectiv Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Familiei. În plus, 
negocierile trebuiau încheiate, pentru că este nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să facă rectificarea bugetară și 
să ia măsurile absolut necesare. 

Partidul Social Democrat a ales să considere că oamenii sunt mai importanți și, de aceea, prioritățile guvernului nostru 
vor fi strict în direcția protejării veniturilor și sănătății românilor. Esențial este să trecem cu bine de aceste încercări ale 
pandemiei globale, iar mai apoi vom lămuri și aspectele politice. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Silviu Macovei 
*** 

 

Nevoia de investiții în capacități de producție a energiei electrice 
Stimați colegi, 
Într-o intervenție televizată de săptămâna trecută, ministrul interimar al Energiei vorbea despre lipsa capacităților de 

producție a energiei electrice în Transilvania, în contextul unor posibile pene de curent la nivel european, situații de criză 
pentru care alte țări se pregătesc deja!  

Așa cum spunea și ministru, și cum am văzut inclusiv în județul Bihor la începutul anului, unitățile de producție în 
România fiind în general situate, în marea lor majoritate, în sud, evident că au alimentat sudul țării și zona Moldovei. Neavând 
unități de producție în Transilvania, această zonă a suferit mai mult. Sunt cuvintele domniei sale. Este, consider eu, o situație 
nu doar inacceptabilă, nu doar discriminatorie pentru aproape jumătate din țară, ca teritoriu și populație, nemaivorbind de 
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contribuția la PIB, dar este și o situație extrem de periculoasă la nivel strategic, care ne pune pe toți într-o stare acută de 
vulnerabilitate! 

Mai mult, așa cum știm deja, fostul ministru userist al fondurilor europene a negociat atât de ”bine” Planul Național de 
Redresare și Reziliență, încât capitolul pentru Energie a fost, într-o primă fază, respins, după care, în mod ciudat, la 
”rescriere”, ne-am trezit cu împrumuturi, nu cu granturi (!), de peste un miliard de euro, bani care vor fi dirijați pentru 
susținerea unor companii private din domeniu, companii care vor vinde apoi românilor energie la prețul pieței... Repet: bani 
împrumutați în numele tuturor românilor! Este, la modul cel mai ciudat și suspect cu putință, într-adevăr, un ”alt” mod de a 
face politică... unul păgubos însă! Iar românii nu au nevoie de așa ceva! 

Cum spuneam și într-o declarație anterioară, Partidul Social Democrat a lansat inițiativa rediscutării unor părți din 
PNRR extrem de dăunătoare țării și românilor, iar acest capitol, al energiei, cu siguranță trebuie să se numere printre ele. Mai 
ales, în ceea ce privește noile capacități de producție construite prioritar, urgent, în stânga Carpaților! 

Vă mulțumesc!               
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

Creșterea entropiei PSD, consfințită de sondajele de opinie 
Dragi colegi, 
Biroul Electoral Central a anunțat, în urmă cu aproape un an, respectiv în data de 9 decembrie 2020, rezultatele finale de 

la alegerile parlamentare. PSD câștigase detașat alegerile cu un scor de 28,90 %, întrunind 1.705.777 voturi. La rândul său, 
PNL obținea 25,19% din sufragii. Numai că PSD a fost exclus, rapid, din planul de guvernare. Dar trecerea timpului a 
confirmat un calcul eronat. Nu doar că românii au fost guvernați prost de către dreapta, dar, din nefericire, mulți n-au mai 
reușit să iasă învingători din lupta cu virusul pandemic. Ne bucurăm de fiecare dată când auzim că a scăzut rata de infectare și 
că sunt mai puține decese înregistrate zilnic, deși drumul spre parametrii cât mai normali este și foarte lung, și foarte anevoios. 
La fel de mult ne-am întristat ori de câte ori auzeam de împotomolirea negocierilor privind o nouă structură necesară de 
guvernare rațională a României... Însă, dincolo de aceste runde de negocieri, care s-au blocat adesea în concepțiile diferite de a 
asigura guvernarea pe parcursul acestor etape dificile, generate de criza sanitară, economică, dar și de perspectiva sumbră a 
forțării granițelor Uniunii Europene de către imigranți, nu avem cum să nu observăm clar că preferințele electorale ale 
populației s-au intensificat vizibil în favoarea PSD. 

Această afirmație se susține direct pe rezultatele mai multor sondaje de opinie. Din respectivele cercetări sociologice 
rezultă evident că PSD este partidul creditat cu cea mai mare încredere de către români. Dacă în măsurătoarea comandată de 
PNL am fi stagnat ca scor electoral, într-o altă cercetare independentă, am crescut în raport cu momentul alegerilor 
parlamentare cu aproape 5 puncte procentuale. Și nu, chiar nu este vorba de erodarea la Palatul Victoria a celor de la PNL și 
USR, ci de faptul că noi am reușit, de fiecare dată când am fost la guvernare, să generăm bunăstare pentru toți românii. Iar 
oamenii nu au uitat asta! De aceea, nu voi invoca nici creșterile veniturilor tuturor categoriilor sociale, de la alocația pentru 
sugari și până la majorarea pensiilor, a salariilor și a gamei de venituri, rezultate din diverse activități economice din 
perioadele anterioare cât PSD a condus România, ci menționez doar agenda cetățeanului și dezideratele acestuia, radical 
diferite de oportunitățile pe care partidele de dreapta i le puteau oferi și nu a făcut-o și, probabil, nici n-ar face-o într-o formulă 
minoritară sau prin reîncălzirea relației precare cu USR.  

Consider că reiterarea erorii privind ignorarea suportului pe care majoritatea cetățenilor îl acordă stângii politice nu este 
deloc de bun augur pentru viitor, mai ales având în vedere seria lungă de greșeli tactice și decizionale guvernamentale, făcute 
în acest răstimp de un an, cât PSD a fost de-a dreptul taxat în mod arbitrar, și subliniez că nu de către populație, doar pentru că 
a strâns cele mai multe voturi.  

Admit că nu sunt genul care să își piardă timpul plângând de milă dreptei, din ce în ce mai slăbită și mai divizată, ci îmi 
exprim îngrijorarea privind direcția eronată în care se îndreaptă încă România și privind efectele vecine cu dezastrul total iscat 
de dreapta, pe care cei mai săraci dintre cetățeni ajung să le deconteze. O astfel de viziune de dreapta nu este nici etică, nici 
morală, și nici umană! Și tocmai de aici rezultă nevoia tot mai stringentă de acceptare și implementare a măsurilor salvatoare 
de stânga! 

Sunt de acord că mereu va fi dificil pentru toată lumea să cânte la două viori, să hotărască în funcție de evoluția situației 
complexe care este vioara întâi și care este cea de-a doua, dar PSD se angajează să se străduiască să redreseze România. 
Firește că nu vom putea face miracole peste noapte și că populația este suficient de lucidă și conștientizează că așa ceva este 
de-a dreptul imposibil, dar experiența favorabilă a guvernărilor precedente este un atuu în plus pentru noi. Indiferent de 
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coloratura politică a celorlalți parteneri de guvernare, dar și prin prisma rezultatelor sondajelor de opinie trebuie să admitem cu 
toții că modalitățile noastre de a depăși impasurile sunt mult mai pertinente. Creșterea entropiei PSD, măsurată de sondaje, 
devoalează că vremea strategiilor comunicaționale de dreapta, edulcorate în mod artificial trebuie să treacă definitiv! 
Manipulările și dezinformările din ultimul an, lansate de la palate, nu au avut niciun fel de aderență la public, ci doar au 
generat neîncrederea populației în factorii de decizie, iar de aici au rezultat și suspiciunile privind pandemia, eficiența 
vaccinării etc. Iar toate aceste condiții au condus și mai mult spre întețirea problemelor economice și blocarea mai multor 
activități curente.  

Ca să nu las loc de suspiciuni populiste, închei subliniind că mizez pe contribuția efectelor pe care o anumită decizie 
politică le-a generat tocmai pentru ca un asemenea aspect neadecvat pentru România să nu se mai repete! Mai sper și la 
înțelepciunea de care restul factorilor decidenți de la nivelul Executivului trebuie să dea dovadă pentru binele tuturor 
românilor, nu doar a unui electorat captiv, de partid. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Planul Național Strategic, o bătaie de joc la adresa tinerilor fermieri! 
Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică se numește “Planul Național Strategic, o bătaie de joc la adresa tinerilor fermieri” și se referă la 

sumele infime pentru tinerii fermieri, pe care Ministerul Agriculturii le-a prevăzut în formă propusă pentru noul Program 
Național Strategic 2023 - 2027. 

Fosta conducere a Ministerului Agriculturii a demonstrat încă o dată lipsa de viziune și a făcut alocările de bani fără o 
minimă cunoaștere a sectorului și a nevoilor sale. 

Astfel, Ministerul Agriculturii a prezentat alocările din Planul Național Strategic fără să asculte asociațiile de fermieri 
care au solicitat suplimentarea sumelor pentru anumite măsuri care sunt importante, acest lucru demonstrând încă o dată bătaia 
de joc la adresa fermierilor români. 

Pentru instalarea tinerilor fermieri, Ministerul Agriculturii, condus de domnul ministru Adrian Oros, a prevăzut în PNS 
doar 250 de milioane de euro până în 2027.  

În ciuda faptului că această suma era și așa insuficientă, banii pentru tinerii fermieri se vor împărți cu noii fermieri, 
suma trebuind să acopere și nouă submasură pentru noul fermier, care cuprinde fermierii de peste 40 de ani care se instalează 
ca șefi de exploatație. 

Forma propusă de Ministerul Agriculturii arată lipsă de viziune și un dezinteres total față de tinerii fermieri. Alocarea 
unei sume de doar 250 de milioane de euro pentru o perioadă de cinci ani este infimă, în condițiile în care doar în anul 2021au 
fost alocați 100 de milioane de euro și nu au ajuns, proiectele depuse fiind de trei ori mai multe decât fondurile disponibile. 

În perioada 2014 -2020 au fost alocate în Programul Național de Dezvoltare Rurală peste 400 de milioane de euro doar 
pentru masura6.1 - instalarea tinerilor fermieri, iar acum, când apare încă o nouă măsură, se alocă doar 250 de milioane de 
euro. 

Ministerul Agriculturii dorește să plafoneze și sumele alocate pentru un beneficiar la doar 70.000 de euro pentru un 
proiect în loc de 100.000 de euro, pentru a ascunde faptul că au alocat sume infime și  pentru a arăta că finanțează cât mai 
multe proiecte din bugetul infim pe care l-au propus. 

Astfel, în loc să aloce sumele necesare pentru tinerii care doresc să facă agricultură, să preia afacerile părinților sau să 
pornească o fermă chiar ei, de la zero, Ministerul Agriculturii propune o alocare a unui procent de doar 5% din totalul 
Pilonului II din Programul Național Strategic. 

Schimbarea de generații în agricultură trebuie să fie o prioritate pentru România, dar, în mod paradoxal, nu a fost o 
prioritate și pentru conducerea Ministerului Agriculturii și a ministrului Adrian Oros. 

Acest program va defini condițiile, plafoanele și schemele pe care fermierii români se vor baza în următorii ani pentru 
atragerea de proiecte în sectorul agricol, iar acest document trebuie foarte bine analizat și proiectat, pentru ca forma sa finală să 
vină în sprijinul fermierilor români. 

Din păcate, mii de fermieri care doresc să facă agricultură vor pleca din țară din cauza că vor vedea că nu sunt sprijiniți 
de autorități prin măsurile prezentate.  

Trebuie să venim cu măsuri care să ajute viitorul satului românesc și al agriculturii din România.Partidul Social 
Democrat nu poate accepta ca un astfel de program important în dezvoltarea agriculturii românești să fie transmis Comisiei 
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Europene în forma actuală și va veni cu propuneri de modificare care au fost discutate și analizate împreună cu asociațiile de 
fermieri, care au găsit ușa închisă în timpul mandatului domnului ministru Adrian Oros.  

Va multumesc! 
Deputat 

Nicu Niță 
*** 

 

Industria HORECA are nevoie de măsuri de relansare pe termen lung  
pentru a deveni un motor al economiei! 

Stimați colegi parlamentari, 
Atât eu, cât și colegii mei de la PSD susținem reintroducerea cât mai rapidă a voucherelor de vacanță, care și-au dovedit 

eficiența, dar și a acordării sprijinului pentru industria HORECA ca să depășească pandemia. Toate partidele trebuie să 
înțeleagă realitatea că sprijinirea acestui sector nu e o cheltuială, ci o investiție care, făcută cu cap, aduce beneficii. 

România are nevoie vitală de un sector HORECA bine susținut și dezvoltat pentru a-și atinge potențialul turistic. 
Voucherele de vacanță în valoare de 1450 de lei/persoană acordate bugetarilor au adus, cât timp s-au acordat, beneficii 

importante industriei turismului, mai ales că au fost adoptate și de mediul privat. 
Fiecare leu investit în voucherele de vacanță generează 0,51 lei la produsul intern brut al României, iar la fiecare 64.359 

de lei direcționați pentru voucherele de vacanță se creează și se menține un loc de muncă. 
Pentru angajați, voucherele de vacanță asigură: creșterea venitului disponibil și a nivelului de trai; îmbunătățirea stării 

de sănătate fizică și psihică; creșterea productivității și disciplinei muncii; creșterea calității vieții prin diversificarea bugetului 
de consum precum și dezvoltarea culturii unei alimentații sănătoase. 

Pentru angajatori, ele asigură: reducerea costului forței de muncă; îmbunătățirea productivității muncii și reducerea 
absenteismului; creșterea motivării și loialității salariaților; creșterea retenției de personal; creșterea responsabilității sociale 
față de angajat. 

Pe de altă parte, voucherele de vacanță au determinat autorizarea, deci fiscalizarea a circa 3000 de structuri de cazare, 
respectiv pensiuni, vile, apartamente. 

Voucherele sprijină mediul privat, deoarece peste 95% dintre furnizorii de turism aparțin mediului privat. 
PSD semnalează încă odată că guvernarea actuală, în pofida angajamentelor, n-a făcut nimic pentru susținerea 

HORECA. Nici măcar în pandemie! Și acum stau blocați în conturi banii de care această industrie ar fi avut nevoie ca de aer.  
Haideți să lăsăm deoparte toate interesele de partid și să punem pe picioare o industrie care a fost pur și simplu răpusă 

de valurile succesive ale pandemiei de COVID. 
Vă mulțumesc!                 Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 

Nu avem voie să lăsăm niciun copil în urmă! 
Stimați colegi,  
În urmă cu 32 de ani, liderii mondiali au făcut o promisiune copiilor - siguranță, educație și susținerea dreptului de a 

vorbi și de a fi auziți. 
În România europeană, Guvernul de dreapta a arătat că nu este capabil să ia măsurile necesare pentru a respecta această 

promisiune și pentru a asigura accesul elevilor la educație. 
Guvernanții s-au lăudat că au achiziționat 250 000 de tablete pentru ca elevii defavorizați să poată participa la cursurile 

online, dar prin decizia Ministerului Educației, au fost distribuite doar către copiii care nu au niciun telefon mobil în familie și 
astfel, mulți elevi nu au putut beneficia de sprijin pentru a avea acces la cursuri. 

Școlile au fost închise când ar fi trebuit să fie deschise și apoi au fost deschise fără să fie pregătite pentru a asigura 
protecție elevilor și cadrelor didactice. Structura anului școlar a fost măcelărită de barda decidenților, elevii pierzând timpul 
fără rost, într-o vacanţă nedorită, în timp ce sistemul de învățământ românesc continuă să fie terenul pasării responsabilității de 
la Educație la Sănătate, de la Sănătate la Administrația locală.  

Actualul guvern a luat decizia să pedepsească elevii, pentru că nu se vaccinează minim 60% dintre profesori şi 
personalul auxiliar. Știu cele două ministere, artizanii acestui prag, câte dintre aceste şcoli se află în localităţi care nu au 
infrastructura de internet adecvată şi câţi copiii fără acces sau cu acces precar la internet, învaţă în aceste unităţi? 
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Cu peste 6 luni întârziere, testarea promisă în unităţile de învăţământ este o mare brambureală, procedura de 
administrare a testelor non-invazive prezintă lacune de aplicare, iar elevii sunt afectați de incompetenţa decidenților. 

Dreptul la educație nu poate fi asigurat fără resursa umană, iar investiția în resursa umană este aproape inexistentă. 
Guvernanții nu sunt preocupați să afle de ce profesia de dascăl nu mai este una dorită și respectată așa cum era odată și nici să 
ia măsurile necesare.  

”Autonomia și depolitizarea școlii” a rămas doar o declarație a ministrului Educației la început de mandat, pentru ca în 
aceste zile să asistăm la desfășurarea unui concurs declarat corect și apolitic, dar în care comisiile de evaluare pentru recrutarea 
managerului școlar sunt conduse de reprezentanții inspectoratelor școlare numiți politic, de inspectori care nu au făcut dovada 
competenței printr-un concurs corect. 

E timpul ca guvernanții să-și amintească despre importanța îndeplinirii promisiunii Convenției ONU privind Drepturile 
Copilului și să asigure fiecărui copil acces la educație de calitate, servicii de sănătate și protecție socială.   

NU avem voie să lăsăm niciun copil în urmă! 
Deputat 

Florin Piper-Savu 
*** 

 

Venirea PSD la guvernare este o necesitate! 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
Am asistat în ultimele zile la o serii de declarații puțin spus alarmiste, cum că nu ar mai fi bani pentru plata în luna 

decembrie a salariilor medicilor sau a pensiilor. 
Acuzațiile Ralucăi Turcan la adresa lui Florin Cîțu, dincolo de patetismul și ipocrizia lor, confirmă avertismentele din 

trecut ale PSD și gravitatea situației actuale. Riscul de neplată a pensiilor justifică o dată în plus necesitatea intrării PSD la 
guvernare. Pensionarii să nu aibă nicio grijă, își vor primi la timp pensiile, integral! 

De asemenea, PSD are soluții și dă asigurări tuturor celor din Sănătate că este exclus să nu-și primească salariile! 
Declarația ministrului pe această temă pur și simplu n-ar fi trebuit să existe. De aproape doi ani, de când a început pandemia, 
eroii din prima linie, cum ne place să numim cadrele medicale, rezistă pe ”baricade” și încearcă să trateze cât mai mulți 
români. Medicii, asistenții au nevoie de tot sprijinul posibil acum, când luptă până la epuizare să salveze viețile oamenilor. În 
niciun caz nu aveau nevoie de noi motive de îngrijorare, care să-i încarce și mai mult, chiar să-i demobilizeze.  

Au fost situații când s-au găsit bani din Fondul de Rezervă și aici mă refer la luna septembrie, bani plătiți către primarii 
PNL în urma votului dat pentru alegerea președintelui PNL. Atunci s-au găsit bani, iar acum să spui că nu sunt bani pentru 
salariile medicilor sau pentru pensii, mi se pare strigător la cer. Pentru ca pensionarii să-și primească banii e nevoie de o 
rectificarea bugetară care să completeze Fondul Asigurărilor Sociale, din care Florin Cîțu a luat 3 miliarde lei pentru primarii 
liberali. Această rectificare bugetară nu poate fi făcută decât de un Guvern deplin funcțional, cu atribuții depline.  

Românii au nevoie de stabilitate. Să sperăm că haosul şi criza de pe scena politică a luat sfârșit. Este timpul să ne 
concentrăm pe bunăstarea cetățenilor! 

Vă mulţumesc!                 Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 

*** 
 

România 2021 - ţara recoltelor excepționale care ajung la gunoi 
 

România e singura țară din lume cu ratingul ”excepțional” pentru recoltele anului 2021. Dar România este singura ţară 
ale cărei recolte de roşii sănatoase ajung la gunoi,odată cu munca fermierilor, dezamăgiţi de autorităţile statului care nu îşi 
protejează cetăţenii, nu îşi protejează rodul pământului în plină criză economică şi alimentară şi nici măcar investiţia: sumele 
acordate prin Programul de susținere a producției de legume în spații protejate, aprobat prin HG nr. 651/2021. 

Ministerul Agriculturii dădea asigurări că va sprijini sectorul legumicol, astfel încât fermierii să poată desface pe piață 
producția obținută în condiții cât mai avantajoase. În fapt, în loc să apere producătorul român, au favorizat importurile şi 
marile lanțuri de magazine. 

Pieţele au fost invadate de mărfuri de import, iar producătorii tineri care vor să trăiască decent din agricultură,în propria 
țară au fost  lipsiţi de sprijinul autorităţilor.         

România are cele mai ieftine roșii din Uniunea Europeană.  
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Din datele Comisiei Europene la 1 septembrie, prețul mediu al kilogramului de roșii în luna august de 0,49 euro, cel mai 
mic preț din UE, prețul mediu al unui kilogram de roșii în Uniune  fiind de 1,02 euro . 

În luna noiembrie avem o supraproducție de tomate, fermierii sunt mulțumiți de cea de-a doua cultură, însă prețurile nu 
îi ajută nici de data aceasta.   

În județul Galați, în comuna Matca, renumită pentru producţiile sale, legumicultorii care au pus ce-a de-a doua cultură 
de tomate au înregistrat recolte record. 

Supraproducția, datorată disfuncționalității instituțiilor responsabile, care  au întârziat verificările pentru acordarea 
ajutorului de minimis, a scăzut prețul, un kilogram de roșii din cultura a doua vânzându-se  cu 1,5 lei, la piața din Matca, 
județul Galați. 

Avem agricultură excepțională datorită muncii responsabile a agricultorilor. 
Domnilor guvernanţi ar fi cazul să deprindeţi de la oamenii aceştia simpli responsabilitatea şi respectul faţă de muncă şi 

pământ. 
Deputat 

Viorica Sandu 
*** 

România și în special zona Botoșani-Suceava are nevoie urgentă de modernizarea infrastructurii căii ferate și 
materialului rulant pentru a putea să se dezvolte economia regiunii de Nord-Est și a întregii țării 

 

Stimate colege și stimați colegi, 
Din păcate, România la nivel de infrastructură feroviară se mișcă cu încetinitorul și merge în sens invers decât celelalte 

state din Uniunea Europeană, care au investit an de an sume consistente în modernizarea și extinderea căilor ferate.  
Promovarea transferului transportului de mărfuri de la căile rutiere, responsabile de 90% din totalul emisiilor de CO2 

(dioxid de carbon) și de GES (gaze cu efect de seră) din sectorul transportului la nivelul întregii țări în anii următori, la alte căi 
de transport, inclusiv la transportul feroviar, ar putea reduce costurile externe, inclusiv în ceea ce privește mediul. În același 
timp, electrificarea totală a căilor ferate, reparația celor cu probleme și extinderea acestora ar introduce România în competiția 
europeană a transportului de mărfuri și ar înlocui o mare parte din transportul rutier, ceea ce ar duce la decongestionarea 
șoselelor. 

Realitatea este dramatică. În prezent doar o treime din rețeaua de cale ferată din România este electrificată. Ceea ce 
înseamnă că se circulă ca în secolul al XIX-lea pe mai mult de 13.000 de kilometri. Singura diferență este că locomotivele cu 
aburi au fost înlocuite de cele pe motorină. 

În 2019, lungimea simplă a liniilor electrificate de cale ferată în exploatare era de 4.029 km, reprezentând 37,4% din 
rețeaua de căi ferate în exploatare. 

În 2019, numai 407 km din rețeaua primară erau modernizați și recepționați, situați pe coridorul Rin-Dunăre. În ceea ce 
privește echiparea cu sisteme de management a traficului, în 2019, numai 79 de km de cale ferată aveau instalat sistemul 
ERTMS (sistem unic european de management al traficului feroviar, semnalizare feroviară) nivel 2 pe coridorul menționat. 

România se află sub media europeană la toate criteriile de analiză privind investițiile și infrastructura, conform celui mai 
recent raport European Transport and Infrastructure Scoreboard (2019), fiind situată sub media europeană la eficiența 
serviciilor de cale ferată. 

În acest moment infrastructura feroviară este la pământ, cu şine rupte, uzate şi abandonate. La noi în ţară, trenurile 
circulă trenurile cu o viteză medie de 45-50 de kilometri la oră, când în alte ţări viteza este 350 km/h. România ar trebui să 
beneficieze de un parc de 1200 de vagoane, dar are doar 700 de vagoane, un parc care nu ajunge pentru a transporta toți 
călătorii care doresc să se deplaseze. România nu a investit în material rulant ușor, în rame electrice, sau diesel, care consumă 
puțin. Tot material rulant, locomotive și vagoane sunt vechi din anii 70.  

Din acest punct de vedere județul Botoșani pe care îl reprezint în Parlament este aproape izolat: nu are niciun kilometru 
de cale ferată electrificată. Rețeaua de cale ferată se întinde pe 160 de km.  

Problema principală este lipsa proiectelor europene care încă stau la dispoziția României pentru a fi accesate, iar 
fondurile să fie investite în infrastructură și material rulant. Nu putem să avem servicii de calitate, dacă nu există cale ferată și 
trenuri moderne.  

Așa cum știți, România a avut una dintre cele mai dense reţele de cale ferată din Europa, respectiv  11.000 de km. 
Această cale ferată trebuia să facă faţă unei producţii de circa 15 milioane de tone de oţel care trebuia să transporte minim 30 
de milioane de tone de material. 
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Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Compania Națională de Căi Ferate (CFR) S.A. au decis să 
investească, într-o prima fază, în întreținere și reparații necesare reabilitării infrastructurii existente la nivelul regiunii de Nord-
Est, însă până acum nu s-a realizat nimic. 

În acest context, definitivarea Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T Core & TEN-T Comprehensive) până în 
2030, respectiv 2050, reprezintă un angajament puternic al UE, cu un rol esențial în garantarea bunei funcționări a pieței unice 
și păstrarea competitivității la nivel global, România necesitând încă investiții suplimentare majore pentru realizarea acestor 
obiective. 

Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2021-2025 estimează nevoile de finanțare pentru 
dezvoltarea infrastructurii feroviare în următorii cinci ani la 13,5 miliarde euro. 

Stimați parlamentari, haideți să lăsăm deoparte toate interesele de partid și să facem eforturi comune, atât pentru 
absorbția fondurilor europene pentru infrastructură, cât și prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru a dezvolta 
regiunea de Nord-Est, zona Botoșani-Suceava și toată țara în urma investițiilor în căi ferate și trenuri moderne, adaptate zilelor 
noastre. 

Vă mulțumesc!                 Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
Condamnați să reușim 

Stimaţi colegi,  
În politică, așa cum în prezent avem reguli democratice, nu poţi face întotdeauna ceea ce vrei, atât la nivel individual, 

cât și ca partid, dar trebuie să faci ceea ce contextul dat o cere. Despre ce a trebuit să facem noi, parlamentarii PSD, în aceste 
zile, vreau să vă reţin atenţia în această declaraţie polică. 

Greșesc toţi aceia care se plâng de faptul că am fost aduși sau invitaţi la guvernare. Nouă ne-a dat dreptul de a guverna 
electoratul la ultimele alegeri parlamentare, când PSD a ieșit câștigător de pe locul unu. Că s-au adunat pierzătorii de pe 
dreapta și au format o majoritate de strânsură (PNL, USR, UDMR, Minorităţi) cărora Președintele le-a dat un premier este o 
altă problemă, soldată, din păcate, cu o suită de eșecuri politice și administrative, tragice pentru poporul roman. 

Este decizia noastră, a partidului și a grupurilor sale parlamentare să participe la guvernare în acest moment grav pentru 
România văzând că aceia cărora li s-a dat puterea executivă nu au fost în stare să funcţioneze ca alianţă sau coaliţie de 
guvernare, au înfundat ţara în crize și datorii, au ostilizat poporul care în proporţie de aproape 90% apreciază că mergem într-o 
direcție greșită. În aceste condiţii PSD nu mai putea să stea deoparte, în opoziţie și să asiste, chiar într-un mod critic, cum 
partidele de dreapta aflate la guvernare nu au viziune, nu au soluţii, nu au competenţe și voinţă politică să rezolve urgenţele 
momentului. 

De acest lucru s-a convins multă lume care așteaptă ca partidul nostru să-și promoveze soluţiile și resursele umane 
pentru a opri degringolada din economia și societatea noastră, pentru a salva majoritatea românilor în această iarnă și în 
anotimpurile care vor urma de la sărăcire, frig și foame. Dacă împărţim această responsabilitate cu PNL și cu Presedintele 
Iohannis nu o facem dintr-o simpatie reciprocă, o facem pentru că este varianta cea mai eficace, mai ales pe termen scurt. 
Electoratul așteaptă de la cele mai mari partide din Parlament și de la Președintele României să găsească soluţii viabile, nu 
pseudo soluţii, pentru problemele care îl îngrijorează în cel mai înalt grad.  

Personal cred că acest aranjament politico-guvernamental pe care îl avem acum în chinurile facerii este și ultima și 
singura soluţie care mai poate să facă ceva bun până la viitoarele alegeri. Ceea ce ne obligă să reușim. Eu cred că partenerii 
noștri și colegii mei sunt conștienţi că un eventual eșec ar fi un dezastru atât pentru ţară cât și pentru partidele și carierele 
actualei generaţii poitice. Repet, suntem obligaţi să reușim, Si pentru aceasta lăsăm deoparte trecutul nostru conflictual și dăm 
tot ce avem mai bun pentru rezolvarea problemelor, nu puţine și nu ușoare, care nu mai așteaptă amânare. Eu îmi doresc o 
participare populară mai activă și pozitivă din partea tuturor celor care vor binele Romniei. 

E ultima oră, sper să ne fi trezit într-un ceas bun. Doresc succes din tot sufletul noii echipe guvernamentale spre binele 
românilor. Oamenii ne cer: Nu ne mai amăgiţi, daţi-ne motive de încredere și veţi avea respectul nostru. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Elena Stoica 
*** 
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PSD susține menținerea facilităților pentru domeniile de interes major pentru economia României:  
construcțiile, cercetarea și domeniul IT 

 

Este obligatoriu să continuăm acordarea facilităților pentru angajații din domeniul construcțiilor, cercetare și IT pentru a 
consolida importanța acestor sectoare în vederea menținerii creșterii economice. 

Este exclus ca facilitățile fiscale acordate acestor domenii esențiale să fie eliminate.  
Menținerea competitivității în sectorul construcțiilor, ca și în domeniul IT, este o condiție esențială pentru susținerea 

economiei, în acest moment și în viitorul apropiat.  
În perioada următoare, din perspectiva proiectelor de infrastructură care trebuie realizate în cadrul Programului Național 

de Redresare și Reziliență va fi nevoie de forță de muncă calificată și bine plătită, pe care România riscă să o piardă dacă 
scoate facilitățile actuale, în contextul creșterii prețurilor la energie, combustibil și materiale de construcții.  

În fiecare an, începând din 2019 și până în prezent, companiile din domeniul construcțiilor au confirmat că o parte dintre 
muncitorii români care lucrau în Europa au început se întoarcă în țară, iar cei care doreau să plece au rămas să lucreze în 
România! Sectorul construcțiilor a început să crească lună de lună după decizia PSD de a crește la salariul minim brut simultan 
cu facilitățile fiscale acordate, ceea ce a adus venituri importante la bugetul de stat. La fel s-a întâmplat și în domeniul IT, 
România devenind un hub de cercetare și dezvoltare la cel mai înalt nivel în ultimii ani. 

PSD a înțeles și în 2019 și înțelege și acum că este nevoie ca această forță de muncă să rămână în țară, daca vrem să 
atragem banii europeni și să realizăm toate marile proiecte de infrastructură rutieră pe care România și le-a asumat.  

Așadar, PSD a cerut la negocierile pentru formarea noului guvern ca toate facilități, pentru domenii cheie din economie, 
cum sunt construcțiile, cercetarea și domeniul IT, să fie menținute și mai mult să fie acordate granturi și programe de sprijin 
pentru aceste industrii. 

Având în vedere că acum totul se bazează pe soluții informatice, România are nevoie de politici publice sustenabile, 
care să valorifice și să stimuleze potențialul de dezvoltarea a industriei IT. Acest domeniu trebuie să reprezinte o direcție 
prioritară și pentru noul Guvern.     

Industria software din România se află pe un trend pozitiv, cu potenţialul de a asigura peste 10% din PIB în următorii 
ani, de la 6% în prezent. În condiţiile în care economia mondială se bazează tot mai mult pe software, analiștii apreciază că 
susţinerea inovaţiei şi tehnologiei trebuie să devină un obiectiv strategic pentru România, mai cu seamă că ţările din jurul 
nostru, precum Bulgaria, au investit masiv în acest segment, iar concurenţa la nivel global este tot mai mare. 

La nivelul statelor din Uniunea Europeană se manifestă o competiție în ceea ce privește stimulentele de care pot 
beneficia companiile și persoanele care activează în domeniul cercetării și inovării. Conform Comisiei Europene, ponderea 
cercetătorilor în totalul locurilor de muncă reprezintă̆ un indicator al structurii economiei, precum și al gradului de dezvoltare 
al acesteia, fiind puternic corelat cu producerea de rezultate inovatoare la nivelul unui stat. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 
*** 

 

România trebuie să fructifice de urgență ocazia de finanțare a IMM-urilor prin prelungirea  
Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei  

în contextul actualei epidemii de COVID-19 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Comisia Europeană tocmai a decis să prelungească până la 30 iunie 2022 Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de 

stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, care ar fi urmat să expire la sfârșitul acestui an. 
Aceasta prelungire înseamnă că fiecare stat membru are posibilitatea să își prelungească schemele de sprijin și să se asigure că 
firmele afectate de criză nu vor fi private de sprijinul de care au atât de mare nevoie.  

IMM-urile României au fost și rămân extrem de afectate de pandemie. Iar afectarea lor înseamnă afectarea a milioane de 
angajați și a întregii economii.  

Până acum, așa cum am tot atras atenția în demersurile mele repetate adresate Ministerului Investițiilor și Proiectelor 
Europene, dintre toate statele membre, România a exploatat cel mai puțin această oportunitate uriașă de sprijin economic 
venită prin Cadrul temporar. Cadru care a mai fost prelungit o dată de C.E., dar care, din păcate, nu a reprezentat până acum 
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nicio prioritate și niciun interes pentru fosta guvernare, care a mai înregistrat și în acest caz un record negativ. Toți 
antreprenorii știu și resimt disfuncționalitățile și neajunsurile răsunătoare ale celor 3 măsuri devenite deja un fiasco inițiate 
anul trecut ca urmare a acestui Cadru și cum, din păcate, s-a ratat posibilitatea de a susține efectiv IMM-urile.  

Este important ca, acum, de urgență, să fructificăm la maximum această ocazie extraordinară de suport pentru toate 
IMM-urile românești pentru care criza provocată de pandemie este departe de a se fi sfârșit. De aceea, programul de guvernare 
propus de Partidul Social Democrat cuprinde o serie de scheme de ajutor de stat directe, cu măsuri simplificate și 
debirocratizate, pentru antreprenorii români și angajații lor, în așa fel încât să nu se mai irosească nicio oportunitate de suport.  

Este momentul pentru soluții responsabile și competente! Este momentul ca România și românii să nu-și mai rateze 
șansele! 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Declarație politică 

 
Certificatul verde a împarțit românii în două tabere, cu drepturi diferite.  
Potrivit unui sondaj de opinie efectuat de către Hotnews.ro la care au răspuns în 11 zile aproximativ 107.825 de 

persoane, cifrele se prezintă astfel:  
- 71% dintre respondenți arată că nu sunt de acord ca certificatul verde să fie obligatoriu pentru toți angajații de la stat și 

privat, în timp ce 28% arată că sunt de acord, iar 1% sunt de acord doar pentru angajații de la stat. 
Singurii responsabili de haosul creat și de împărțirea românilor pe criteriul vaccinat/nevaccinat sunt guvernul Cîțu și 

coordonatorul campaniei de vaccinare. Strategia campaniei de vaccinare a fost un groaznic eșec, iar autoritățile statului cu 
atribuții în domeniu în loc să inspire încredere românilor în știință și în sistemul sanitar au reușit să răspândească frică, teroare, 
proastă organizare și proastă pregătire profesională, neîncredere și haos.  

Chiar dacă certificatul verde nu este discriminatoriu, lipsa de coerență a guvernului și dezastruoasa strategie de 
comunicare și vaccinare au ridicat un zid al urii între românii care sunt de acord cu vaccinarea obligatorie și cei care nu sunt de 
accord cu ea. Vaccinații susțin că din cauza celor nevaccinați există presiune pe spitale, pandemia nu se mai sfârșește și în 
continuare există anumite restricții, nevaccinații acuză vaccinații că din cauza supunerii lor obligativitățile nu se mai sfârșesc 
iar ,,dictatura medicală” este pe punctul de a se instaura. Cetățenii acuză funcționarii publici că nu mai sunt primiți în instituții 
fără vaccin, părinții acuză profesorii nevaccinați că din cauza lor se închid școlile, profesorii vaccinați acuză părinții și copiii 
nevaccinați, etc.  

Parlamentul, în calitate de for legislativ, trebuie să legifereze pentru toți românii, să instituie reguli necesare, suficiente 
și predictibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență.  

Adoptând obligativitatea certificatului verde contrar voinței majorității covârșitoare a românilor nu se va eradica 
pandemia, ci din păcate, efectul social și economic va fii dezastruos. Obligativitatea certificatului verde va genera un uriaș val 
de demisii și demiteri în câmpul muncii, unele având ca efect inclusiv excluziune socială și amplificarea sărăciei în anumite 
zone ale țării, creșterea ratei șomajului, reducerea capacității de funcționare atât ale intreprinderilor mici și mijlocii cât și ale 
marilor contribuabili, ajungând unele chiar la faliment.  

În condițiile acestea, cele mai bune soluții pentru reducerea efectelor pandemiei și pentru eradicarea acesteia rămân 
testarea în masă a populației efectuată în mod permanent, identificarea focarelor de infecție și izolarea lor, dotarea spitalelor și 
farmaciilor cu medicația corespunzătoare și, desigur, încurajarea populației  în sensul efectuării vaccinului prin mijloace de 
comunicare adecvate, cu sprijinul specialiștilor în domeniu, fără a genera efecte economice și sociale adverse grave. 

 
Deputat 

Daniel Tudorache 
*** 
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Modernizarea și reformarea României începute acum 100 de ani nu trebuie să rămână doar o filă de istorie 
 
Ziua Națională a României se apropie, iar gândurile noastre se îndreaptă, mai mult ca oricând, spre unitate națională, 

solidaritate, patriotism, dar și spre durerea și sacrificiile strămoșilor noștri pentru înfăptuirea celui mai înalt ideal al tuturor 
românilor.  

În aceste zile ne gândim, cu deferență, nu doar la cei 1228 de delegați care au votat la Alba Iulia constituirea României 
Mari, ci la toți cei 100.000 de români care au venit în Orașul Unirii, mânați de aceleași credințe, idealuri și năzuințe. Convinși 
că împreună, uniți, suntem mai puternici! Și așa este!  

Stimați parlamentari,  
Avem datoria și responsabilitatea să prindem curaj, să privim spre viitor cu aceeași încredere și mândrie cu care vorbim 

despre trecut, despre Marea Unire a tuturor românilor într-o națiune liberă și respectată pe plan internațional, așa cum a fost 
respectată România Mare, din Occident și până în Orientul îndepărtat.  

Acum este momentul, să dăm mână cu mână pentru înfăptuirea unui consens național care să ne permită să creionăm 
acel proiect de țară în care să ne regăsim cu toții și fiecare în parte, de la copii până la părinții de peste hotare și bunicii de 
acasă, de la fermierii tradiționali până la micii întreprinzători sau marii antreprenori, de la cel mai mic cătun din vârful 
munților Carpați și până la cele mai mari orașe din România.  

Pentru toate acestea, avem nevoie de o reașezare a instituțiilor și a statului în ansamblul său, o reformă din temelii care 
să modernizeze și să fluidizeze activitatea administrativă astfel încât cetățeanul să fie poziționat în centrul acestei diagrame 
instituționale, iar creșterea nivelului de trai să fie obiectivul principal, de la care să nu mai facă rabat, nici un partid politic care 
va ocupa pe viitor Palatul Victoria.  

La masa dezbaterilor guvernamentale vor trebui să se regăsească deopotrivă atât politicieni, cât și antreprenori, 
sindicaliști și întreaga societate civilă. Prioritățile generale ale țării și prioritățile sectoriale pentru fiecare domeniu în parte, 
trebuiesc stabilite într-un strâns acord cu agenda societății.  

Stimați colegi,  
Orice lucru măreț, neprețuit ca însemnătate, nu se poate realiza ușor, fără mari eforturi și sacrificii din partea oamenilor. 

Dar istoria ne-a demonstrat că rămân în eternitate doar generațiile care reușesc să pună binele țării și al urmașilor în fața 
binelui personal, a orgoliilor și ambițiilor de moment.  

Să nu uităm, stimați colegi, că victoriile nu se obțin fără suferință, iar marile realizări se dobândesc doar cu mari 
sacrificii. Haideți să iubim România și pe români, mai mult, în fiecare zi. Iar apoi multe lucruri bune care ni se vor întâmpla 
vor fi consecințe firești ale acestor fapte!  

Așa să ne ajute Dumnezeu!        Deputat 
La mulți ani România!           Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
Neajunsurile unui stat „eșuat” 

 
Sper că audierile miniștrilor propuși, de săptămâna aceasta, vor fi o oportunitate pentru a discuta serios despre 

problemele ”statului” și despre eșecul acestuia, eșec anunțat chiar de Președintele României, dat fiind că aceste audieri creează 
cadrul optim pentru ridicarea problemelor fundamentale ale fiecărui minister în parte și impulsionează găsirea unor soluții 
rapide pentru redresarea statului „eșuat”.  

Acest eșec nu bucură pe nimeni și, oricât ne-ar plăcea să punem această constatare pe seama „retoricii politice”, eșecul 
este real. Chiar nu vrem să știm cauzele eșecului? Acesta nu mai ține de „stânga” sau de „dreapta” ori de alte abordări 
economice și ideologice. Ne place sau nu, statul este singurul mecanism de care dispunem, atunci când avem de gestionat un 
risc colectiv, cum este pandemia. Unde am greșit? De ce am greșit? Care este adevărata stare a statului și a instituțiilor sale? 
Dispune acesta de instrumentele și de resursele necesare îndeplinirii misiunilor sale? Are la îndemână cadrul legislativ 
necesar? 

Nu este o discuție abstractă, și nici una periferică. Este o discuție despre viitorul nostru, ca țară și ca națiune. Și, de ce 
nu, una despre guvernare, în numele și în beneficiul cui guvernăm, când guvernăm. Numai așa, după o astfel de discuție, 
putem judeca orice program de guvernare. Succesul sau eșecul unui program depinde, în mod fundamental, de starea și de 
funcționalitatea statului, de tăria sau slăbiciunea lui. 

Aș vrea să aud în cadrul acestor dezbateri câteva cuvinte despre rolul de organizator strategic al statului. Nu vreau să fiu 
greșit înțeles: atunci când ai toate datele din partea specialiștilor, care îți semnalează o stare de pericol, date care arată și 
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amploarea pericolului, statul român nu este capabil, totuși, să remedieze niște slăbiciuni din sistemul public de sănătate? De 
ce? Unde greșim? De ce natură este greșeala: ideologică, economică sau, pur și simplu, din nepăsare? 

Reamintesc și starea Bucureștiului, pentru că atât Primăria Generală, cât și primăriile de sector țin tot de „stat”. Iarna ne 
bate la ușă, acțiunile de deszăpezire nu sunt încă planificate, contractele nu sunt încă semnate, nu știe nimeni ce resurse vor fi 
necesare, și tot așa. Și după toate acestea, suntem indignați că românii „nu au încredere în stat”, deși cer tot mai multe de la 
stat, pentru a-și rezolva problemele. Pare o contradicție? Nu este! E doar haos administrativ, din care pare că nu găsim calea de 
ieșire, pentru că ne lipsește consensul despre rolul și funcțiile statului. Poate îl construim, dacă nu continuăm doar cu dezbateri 
sterile, pe teme periferice. 

Deputat 
Ionuț Vulpescu 

*** 
Conjunctura socială și economică solicită unitate și colaborare! 

 

Stimate colege, stimați colegi, 
Criza politică din ultima perioadă și situația actuală din domeniul sănătății creează condiții din ce în ce mai dificile 

pentru mediul de afaceri din România și pune o presiune mult prea mare pe umerii românilor. Situația economică a României 
este aproape la fel de dramatică ca cea sanitară, parte a unui peisaj marcat de incertitudini generate nu doar de contextul 
pandemic, dar și de criza energetică sau de cea a combustibililor. 

Românii au nevoie de siguranța zilei de mâine, așa cum stabilitatea și predictibilitatea sunt elemente cheie pentru luarea 
unor decizii bune în investiții. 

Atât cetățenii, cât și reprezentanții mediului de afaceri au așteptări mari de la noi, de la toate partidele parlamentare, de 
la întreaga clasă politică. Cetățenii așteaptă ca reprezentanții pe care i-au desemnat în Parlamentul și Guvernul României să 
treacă în plan secund agenda politică de partid într-un moment în care conjunctura socială și economică solicită unitate și 
colaborare. 

O vorbă din bătrâni spune așa: „Vorba lungă, sărăcia omului!”. Prin urmare, dacă vrem să ne construim un viitor 
național și european sustenabil, dacă ne dorim să putem profita de toate oportunitățile globale și regionale de care România ar 
putea beneficia, dacă ne dorim o țară ca afară, ei bine, a venit timpul să uităm de toate disputele politice sterile și să învățăm să 
pășim pe calea consensului.   

Vă mulțumesc!          Deputat 
Weber Mihai 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății 
 

Situația salariilor din sistemul medical pentru luna decembrie 
Stimate domnule ministru,  
În data de 17 noiembrie ați declarat că Ministerul Sănătății nu are bani pentru salarii în luna decembrie. Practic, potrivit 

datelor publice, sunt 74.000 de angajați din sistemul de sănătate afectați de această situație. Aceștia, în plină pandemie, nu știu 
dacă își vor primi sau nu banii care li se cuvin.   

Domnule ministru, ați mai spus că resurse există la Ministerul de Finanțe. Totuși, este important să înțelegem cum s-a 
putut ajunge într-o asemenea situație, mai ales că vorbim despre cadrele medicale, cele care sunt în linia întâi a bătăliei pe care 
o ducem cu pandemia de Covid19.  

Prin urmare, aș dori să îmi transmiteți care au fost motivele pentru care Ministerul Sănătății a ajuns în această situație de 
a nu ști dacă poate plăti sau nu salariile pentru luna decembrie, cine este vinovat că nu au fost alocați banii necesari pentru 
salariile cadrelor medicale. De asemenea, aș dori să îmi spuneți și care sunt soluțiile pentru a rezolva această problemă.  

Solicit răspunsul scris. Vă mulțumesc!          
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul interimar al Afacerilor Interne 
 

Crearea unei legislații care să conducă la o finalitate în ce privește plata sancțiunilor contravenționale  
ori executarea măsurilor dispuse de instanță privind prestarea unei activități în folosul comunității 

 

Domnule ministru,  
În urma solicitărilor venite din partea reprezentanțiilor administrației publice locale din județul Vâlcea, dar și din 

dicuțiile purtate cu specialiștii Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la aplicarea sancțiunilor contravenționale persoanelor 
care nu-și conformează comportamentul normelor juridice, s-a desprins concluzia că autoritățile se confruntă cu necesitatea 
creșterii gradului de încasare a amenzilor contravenționale și a scăderii costurilor administrative de procesare a contravențiilor 
la nivelul organelor fiscale.    

Pentru restabilirea ordinii, legiuitorul a delegat organelor sale competente atribuţia de a aplica sancţiuni destinatarilor 
care încalcă preceptele normelor contravenţionale. Sancţiunea este o măsură de constrângere şi reeducare, care se aplică 
contravenientului în scopul îndreptării acestuia şi a prevenirii săvârşiirii contravenţiilor.   

O condiție esenţială ce trebuie să îndeplinească sancţiunea pentru a fi considerată o măsură de constrîngere şi reeducare 
este caracterul imediat al sancţiunii.  

Trebuie menţionat că, în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea 
definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, în temeiul art. 9 alin. (3) din O.G nr. 2/2001, instanța va 
dispune înlocuirea amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității.  

Prestarea unei activități în folosul comunităţii, ca sancţiune contravenţională principală, a fost introdusă pe fondul 
procesului de armonizare a legislaţiei României cu legislaţia ţărilor Uniunii Europene.  

Sancţiunea reprezintă un element structural al normelor juridice, rolul său fiind acela de a asigura respectarea conduitei 
prescrise în dispoziţia normei. Sancţiunea este preţul plătit de o persoană în cazul încălcării normelor juridice. Prin sancţiune 
se înţelege o măsură de constrângere sau reeducare, care se aplică contravenientului în scopul îndreptării acestuia şi prevenirii 
săvârşirii contravenţiilor.   

Dar ce se întâmplă în cazul în care contravenientul nu achită amenda și nu există posibilitatea executării silite sau nu 
prestează activitatea în folosul comunității ori nu efectuează orele de muncă în folosul comunității încălcând astfel o hotărâre 
judecătorească? Ce se întâmplă cu aceste persoane?  

Sunt sancţionate contravenţional ori administrativ în mod constant, însă aceste sancţiuni rămân doar nişte cifre, 
statistici, nu se plătesc, contravenienţii nu au absolut nicio teamă de repercusiuni, pentru că acestea practic nu există. În lipsa 
unei legislații coercitive, aceste persoane sunt încurajate să comită în continuare fapte antisociale şi prin exemplificare numărul 
persoanelor care li se alătură creşte în mod alarmant.  
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 O analiză cost-beneficii ar ţine cont de trei elemente: costul estimativ al intervenţiei, efectul estimat şi valoarea estimată 
a efectului.   

Eficiența sancțiunilor se realizează și dacă acestea sunt corect puse în aplicare, dacă cel sancționat știe că trebuie să 
raspundă pentru faptele sale și că există și alte modalități de a răspunde dacă nu se conformează.  

În prezent, bugetul de stat, cât și bugetele locale au doar scriptic o grămadă de bani din amenzi, bani care nu se știe dacă 
vor putea fi recuperați vreodată, pentru că persoanele vizate refuză plata acestora, iar în situația înlocurii amenzii cu sancțiunea 
obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, refuză munca, considerând că este umilitor să faci 
curat pe stradă, să deszăpezești drumurile, să aduni gunoaiele din parcuri.   

Dar, pentru cetățenii corecți, cei care își plătesc taxele și impozitele, nu este umilitor când sunt sfidați de cei care cred că 
lor nu li se aplică legea?   

Esența unei sancțiuni este tocmai posibilitatea executării silite a acesteia, în cazul în care cel sancționat refuză 
conformarea de bună voie. Analizând însă prevederile art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002, se poate constata că 
”sancținea” neexecutării cu rea-voință a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus sancțiunea prestării unei activități în folosul 
comunității este transformarea acesteia în amendă. Însă, dupa cum am arătat, neexecutarea amenzii poate conduce la înlocuirea 
acesteia cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității.  

Corelând cele două mecanisme, putem exprima sintetic activitatea de executare silită, astfel: amenda se transformă în 
prestarea unei activități în folosul comunității, care se transformă în amenda, și tot așa, până intervine prescripția.  

Așadar, în actualul context legislativ, executarea efectivă a unei activități în folosul comunității nu se realizează decât 
atunci când contravenientul este de bunăcredință.  

Reaua voință nu este sancționată în mod real în niciun fel, motiv pentru care, executarea unei hotărâri judecătorești este 
lăsată exclusiv la latitudinea contravenientului, rezultând o lipsă de eficiență a sancțiunii aplicate pentru comiterea unei fapte 
antisociale. Implicit prin neexecutarea unei hotărâri judecătorești, este suprimat însăși elemental esențial pentru înfăptuirea 
justiției.  În situația în care nu se identifică o soluție în sensul impunerii legii împotriva voinței contravenientului, atunci 
prestarea unei activități în folosul comunității își pierde natura de sancțiune, ea putând deveni, în plan contravențional, cel mult 
un mecanism alternativ de ”plată a amenzii” de către persoana care, deși nu beneficiază de resursele pecuniare, dorește de 
bună-voie să își plătească datoria față de societatea ale cărei drepturi le-a lezat prin comiterea faptei.  

Având în vedere cele expuse mai sus, am depus în Parlamentul României o inițiativă legislativă care să conducă la o 
finalitate în ce privește încasarea contravențiilor ori executarea măsurilor dispuse de instanță privind prestarea unei activități în 
folosul comunității, astfel încât persoanele sancționate să răspundă în fața legii și în acest mod să simtă teama de repercursiuni 
și implicit să nu mai comită fapte antisociale.   

 Inițiativa a trecut de Camera Senatului cu raport de adoptare, urmând să intre pe fluxul comisiilor de specialitate din 
Camera Deputaților. Pentru o mai completă susținere în comisiile de specialitate, vă rog să îmi comunicați următoarele:  

1. Câte amenzi contravenționale au fost aplicate de structurile Ministerului Afacerilor Interne în anii 2018 - 2021, 
defalcat pe fiecare an în parte?  

2. Câte amenzi contravenționale au fost aplicate de structurile Ministerului Afacerilor Interne persoanelor juridice și 
câte persoanelor fizice, în anii mai sus menționati, defalcat pe fiecare an în parte?  

3. Care este cuantumul sancțiunilor contravenționale aplicate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, persoanelor 
juridice și care este cuantumul sancțiunilor contravenționale aplicate persoanelor fizice, defalcat pe anii mai sus menționați?   

4. Care este suma încasată din achitarea sancțiunilor contravenționale aplicate în acești ani, defalcat de la peroanele 
juridice și de la pesoanele fizice pe perioada supusă analizei?  

5. Care este gradul de încasare a sancțiunilor contravenționale, în procente, în cazul persoanelor juridice și care este 
gradul de încasare al acestora în cazul persoanelor fizice?  

La această întrebare solicit răspuns în scris.   
Vă mulțumesc anticipat pentru colaborare.          Deputat 
Cu deosebită considerație,                Eugen Neață 

*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul interimar al Energiei   
 

De ce nu deblocați proiectele pentru construcția de hidrocentrale  
ca să rezolvați criza prețurilor din energie? 

Stimate domnule ministru, 
PSD a identificat o nouă soluție pentru criza prețurilor din energie: modificarea de urgență a legislației privind 

investițiile strategice în ariile protejate. Există mai multe proiecte energetice de importanță strategică blocate, care ar fi suplinit 
închiderea centralelor energetic pe cărbune, și ar fi asigurat energie ieftină și curată. Din acest punct de vedere motivele 
invocate pentru protejarea mediului sunt exagerate și nejustificate în raport cu beneficiile unei hidrocentrale.  

Cei care invocă protejarea mediului pentru a bloca astfel de proiecte trebuie să înțeleagă că energia produsă de 
hidrocentrale este cea mai curată energie și reprezintă cea mai bună formă de înlocuire a producției de energie poluante pe 
bază de cărbune.  

În acest moment instanțele, obligate de lege, au blocat proiecte de milioane de euro, pentru că, de exemplu, nu se mai 
poate face rafting pe Jiu. În urma acestei decizii s-au oprit lucrările de construcție pentru hidrocentrala de la Dumitra, realizată 
în proporție de 98% și pentru cea de la Bumbești, realizată în proporție de 90% și dotată cu peste 70% dintre echipamente. 
Pentru aceste două hidrocentrale statul a cheltuit deja peste 155 de milioane de euro.   

Din cauza unor astfel de decizii, și a actualelor prevederi din legea privind ariile protejate, Hidroelectrica a fost nevoită 
să își schimbe strategia și să renunțe la proiectele în care a investit deja foarte mulți bani.  PSD a cerut încă din 2020 și cere, 
din nou, ca, în conformitate cu prevederile Directivei Europene Habitate, legea privind ariile protejate să stabilească că 
amenajările hidroenergetice sunt „lucrări de interes public major” și atunci construcția lor este permisă chiar și în arii naturale 
protejate, din „motive cruciale de interes public major.   

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,                Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 

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

Referitor la obiectivul de investitii Bloc ANL Zona Nord, strada 1 Decembrie 1918, orașul Simeria, județul Hunedoara 
 

Stimate domnule ministru,  
În anul 2009, a fost încheiat contractul nr.10223/29.09.2009 între Primăria Orașului Simeria și Agenția Națională pentru 

Locuințe având ca obiect transmiterea terenului în suprafață de 1247mp  în folosință gratuită Agenției Naționale pentru 
Locuințe (ANL), în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Locuințe pentru tineri destinate închirierii Bloc ANL Zona 
Nord, strada 1 Decembrie 1918, cu 36 unități locative, Sp+P+E, orașul Simeria, județul Hunedoara”.  

Conform procedurii de promovare a acestui obiectiv de investiții, Primăria orașului Simeria a transmis către Agenția 
Națională pentru Locuințe studiul de fezabilitate nr. 10/2009 întocmit S.C. AXXA PROIECT METAL S.R.L.  

Realizarea obiectivului de investiții s-a derulat prin Compania Națională de Investiții, ce a organizat procedurile de 
achiziții pentru elaborarea Proiectului Tehnic al Detaliilor de execuție și lucrărilor.   

În data de 29.05.2017 a fost semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.25/29.05.2017, încheiat între 
executantul lucrării, S.C. Telecerna S.R.L. și investitor Agenția Națională pentru Locuințe, reprezentanții primăriei fiind 
membri în comisia de recepție.  

În anul 2017, Agenția Națională pentru Locuințe a predat orașului Simeria conform protocolului de predare–primire nr. 
226/03.10.2017 obiectivul de investiții ,,Locuințe pentru tineri destinate închirierii Bloc ANL Zona Nord, strada 1 Decembrie 
1918 cu 36 unități locative, Sp+P+E, orașul Simeria, județul Hunedoara”.  

Conform protocolului de predare-primire nr. 226/03.10.2017, acest obiectiv de investiții este proprietate privată a 
statului. Primăria orașului Simeria este obligată să asigure administrarea, exploatarea și paza obiectivului, iar intervenția și 
remedierea deficiențelor datorate unor vicii de execuție fiind în sarcina proprietarului prin intermediul executantului.   

Chiar din perioada de garanție a lucrărilor (29.05.2017-29.05.2020) au apărut o serie de probleme semnalate de locatari, 
cum ar fi infiltrații la etajele superioare, igrasie în apartamente etc.   
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Prin adresa ANL nr. 25234/16.11.2020, Primăria Simeria a fost înștiințată că recepția finală a obiectivului de investiții 
va avea loc în data de 19.11.2020.  

În data de 16.11.2020 reprezentanții primăriei au procedat la vizita în teren și au constatat că în apartamente trăiesc 
familii cu copii minori în condiții total  improprii, care pot duce la probleme serioase de sănătate, din cauza infiltrațiilor, 
igrasiei, mucegaiului, bucăților de tencuială desprinse din tavan sau din pereți.  

Din acest motiv Primăria Orașului Simeria a comunicat ANL prin adresa nr. 13723/16.11.2020 că recepția finală nu 
poate avea loc decât după remedierea deficiențelor constatate.  

Urmare adresei respective, ANL prin reprezentantul zonal Horga Constantin a procedat la verificarea în teren a celor 
constatate de primărie, acestea fiind consemnate în procesul verbal de constatare la fața locului nr. 13485/19.11.2020 (Anexa 
1).  

Între timp ANL a comunicat Primariei Simeria faptul că garanția reținută constructorului a fost eliberată, nemaifiind 
bani pentru execuția remedierilor.  

Primaria Simeria a solicitat în mai multe rânduri prin adrese transmise ANL, în calitate de proprietară a imobilului, 
remedierea deficiențelor, însă până în acest moment lucrările de remediere nu au fost realizate. Mai mult, deteriorările 
constatate anterior sau extins foarte mult, punând în pericol sănătatea și implicit viața locatarilor.  

Totodată au fost transmise adrese către Ministerul Dezvoltării, Guvernul României și Inspectoratul de Stat în Construcții 
prin care au fost semnalate toate problemele apărute la Blocul ANL.  

Prin procesul verbal de constatare la fața locului nr. 3949/22.03.2021, încheiat între Primăria Orașului Simeria și ANL, 
a fost consemnată problema principală ,,acoperișul blocului,,, menționându-se următoarele ,,Se va avea în vedere schimbarea 
acoperișului în cel mai scurt timp posibil de către Agenția Națională pentru Locuințe, prin modificarea șarpantei inclusiv peste 
terasă, modificarea sistemului existent de colectare a apelor pluviale, asigurarea căciuli pe tuburile de ventilație pentru a evita 
infiltrarea apei pe casa scării,,.  

Prin adresa ANL nr. 4672/05.04.2021, i s-a comunicat Primariei Simeria că i s-a solicitat firmei S.C.Ferm Construct 
S.R.L. să remedieze problemele consemnate în procesul verbal de constatare la fața locului nr. 3949/22.03.2021.  

Deficiențele constatate de Primăria Orașului Simeria au fost aduse si la cunoștința factorilor responsabili din Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr.5237/16.04.2021 (nr. înregistrare cabinet 
ministru/50691/19.04.2021), precum și adresa nr. 5238/16.04.2021 către Inspectoratul de Stat în Construcții (nr.înregistrare 
ISC 1514/20.04.2021).  

Prin adresa nr. 5677/28.04.2021, Primăria Orașului Simeria a comunicat că S.C FERM CONSTRUCT S.R.L. nu a 
remediat deficiențele semnalate, mai cu seamă problemele s-au acutizat, locatarii fiind tot mai afectați.  

Urmare adresei nr. 5238/16.04.2021 către Inspectoratul de Stat în Construcții, în perioada 04.05-07.05.2021 acesta a 
efectuat controlul privind  urmărirea în timp a construcției, constatându-se neconformități în execuție și nerespectarea 
proiectului tehnic de către executant și au fost dispuse măsuri de remediere a lucrărilor în vederea înlăturării deficiențelor 
constatate.  

În baza procesului verbal de control al ISC (Anexa 3) și a rapoartelor de specialitate, Primăria orașului Simeria a 
contractat prin procedura de achiziții publice efectuarea unei expertize tehnice de către un expert autorizat care să reflecte 
calitatea lucrărilor executate la acoperiș și terase.  

Prin adresele nr. 8788/09.07.2021 și 9799/02.08.2021 s-a revenit cu solicitare la ANL București pentru urgentarea 
deficiențelor constatate și s-a transmis expertiza tehnică nr. 344/2021, întocmită de expertul tehnic Pîrvulescu Dan (Anexa 4).    

Conform expertizei tehnice nr. 344/2021 întocmită de expert tehnic Pîrvulescu Dan, lucrările necesare în vederea 
remedierii deficiențelor constatate sunt:  

- intervenții radicale la acoperiș prin demontarea șarpantei actuale și refacerea ei astfel încât să asigure protecția și la 
terasele existente;  

- refacerea asterealei și a învelitorii în conformitate cu un nou proiect pentru refacerea acoperișului care să cuprindă 
toate lucrările necesare asigurării etanșării imobilului și a tinichigeriei;  

- executarea unei astereale peste terasele de la acces la scările blocului;  
- asigurarea pantelor de scurgere de pe balcoane prin refacerea finisajelor.  
În sprijinul celor prezentate anterior, anexez următoarele documente:  
1) Procesul verbal de constatare la fața locului nr. 13485/19.11.2020 (Anexa 1);  
2) Adresa nr.13927/02.12.2020 catre ANL (inclusiv fotografii relevante) (Anexa 2);  
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3) Procesul verbal de constatare al ISC din data de 07.05.2021(Anexa 3); 4) Expertiza tehnică nr. 344/2021 întocmită de 
expert tehnic Pîrvulescu Dan (Anexa 4).  

În acest moment, situaţia tehnică a Blocului ANL din str. 1 Decembrie, Simeria, se agravează pe zi ce trece şi  din cauză 
că suntem în pragul iernii, iar frigul şi umezeala specifică anotimpului rece vor contribui în mod cert la accelerarea procesului 
de erodare a construcţiei.  

Cunoscând cât este de precară situaţia familiilor cu copii, în marea lor majoritate minori, care locuiesc în Blocul ANL, 
şi înţelegând necesitatea de a urgenta rezolvarea acestor deficienţe, vă solicit să îmi comunicaţi care este cea mai bună soluţie  
pentru aceşti cetăţeni şi când ar putea fi aceasta aplicată şi finalizată?  

Vă mulţumesc!   
Solicit răspuns în scris.                Deputat 

Viorel Salan 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor 
 

Care este situația cu privire la investițiile aprobate pentru următorii 4 ani prin toate programele pe care România  
le are la dispoziție din fonduri europene și naționale pentru electrificarea, modernizarea șinelor de cale ferată  

și garniturilor de tren pentru zona Botoșani-Suceava și regiunea de Nord-Est? 
 
Stimate domnule ministru interimar, 
Având în vedere că în prezent doar o treime din rețeaua de cale ferată din România este electrificată, iar județul 

Botoșani pe care îl reprezint în Parlament nu are niciun kilometru de cale ferată electrificată pe toată lungimea din interiorul 
județului de 160 de km, ce proiecte de investiții a prevăzut Ministerul Transporturilor în următorii 4 ani pentru a rezolva 
această problemă?  

Ați prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență sau în alt program european electrificarea segmentului de cale 
ferată dintre Verești (Iași) și Botoșani, care de ani de zile se face prin intermediul unei locomotive cu combustibil pentru care 
călătorii trebuie să aștepte pe câmp pentru schimbarea locomotivei?  

În ce stadiu se află programul pentru continuarea și finalizarea lucrărilor la Coridorului IV-ramură nordică și reabilitarea 
și modernizarea Coridorul IV ramură sudică și pe linia CF Ploiești Sud-Focșani -Pașcani-IașiFrontieră, Pașcani-Dărmănești-
Vicșani-Frontieră;  

Care este în acest moment situația cu proiectele de electrificare a liniilor CF lipsă și programele de eliminare a 
restricțiilor de viteză de pe întreagă rețea TEN-T centrală și globală cu impact direct și imediat asupra duratei călătoriei și/sau 
asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor?  

În ce stadiu se află modernizarea sistemelor de siguranță și centralizare, inclusiv prin proiecte de creștere a calității 
serviciilor de transport feroviar în stațiile CF?  

Care este situația privind achiziția de trenuri de lucru pentru activitatea de reînnoire/reparație capitală, reabilitare, 
modernizare, construirea unor elemente componente ale infrastructurii feroviare și creșterea gradului de siguranță a circulației 
feroviare? Problema principală este lipsa proiectelor europene care încă stau la dispoziția României pentru a fi accesate, iar 
fondurile să fie investite în infrastructură și material rulant. Nu putem să avem servicii de calitate, dacă nu există cale ferată și 
trenuri moderne. Promovarea transferului transportului de mărfuri de la căile rutiere, responsabile de 90% din totalul emisiilor 
de CO2 (dioxid de carbon) și de GES (gaze cu efect de seră) din sectorul transportului la nivelul întregii țări în anii următori, la 
alte căi de transport, inclusiv la transportul feroviar, ar putea reduce costurile externe, inclusiv în ceea ce privește mediul. În 
același timp, electrificarea totală a căilor ferate, reparația celor cu probleme și extinderea acestora ar introduce România în 
competiția europeană a transportului de mărfuri și ar înlocui o mare parte din transportul rutier, ceea ce ar duce la 
decongestionarea șoselelor.  

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,  
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 
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Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății 
 

De ce s-a ajuns în situația în care nu mai sunt bani pentru plata salariilor personalului din domeniul sanitar? 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere apelurile publice pe care le-ați lansat în ultimele zile cu privire la faptul că nu sunt bani pentru plata 

salariilor din decembrie vă rog să-mi explicați care este cauza acestei situații?  
În plină pandemie este exclus ca personalul medical care se află în linia întâi în lupta cu noul coronavirus să nu-și 

primească salariile!   
Imediat ce PSD va veni la guvernare va rezolva această problemă, reclamată de dumneavoastră, care este  de neînțeles, 

ca urmare a faptului că se știa de mai multe luni de suplimentarea cheltuielilor în domeniul medical ca urmare a apariției unui 
nou val pandemic care practic a paralizat sistemul sanitar.   

În nicio circumstanță nu se poate întâmpla ce personalul medical să nu-și primească salariile. Declarația dumneavoastră 
pe aceasta temă trebuia să fie însoțită de soluții, nu de lamentări. Medicii, asistenții au nevoie de tot sprijinul posibil acum, 
când se luptă până la epuizare să salveze viețile oamenilor. În niciun caz nu aveau nevoie de noi motive de îngrijorare, care să-
i încarce și mai mult, chiar să-i demobilizeze.  

Salariile personalului medical trebuie să fie și vor fi plătite! Dacă bugetul rămas ministerului Sănătății nu ajunge pentru 
plata salariilor și a tuturor contribuțiilor aferente, soluția e ca oamenii să-și primească integral banii și să se amâne 
contribuțiile. Aceasta ar fi cea mai simplă soluție, care stă în pixul ministrului Sănătății și al premierului.  

Solicit răspuns în scris.            
Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 
*** 

 

 
 Interpelări  

 
 
Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Sănătății 
De către: doamna Oana-Gianina Bulai, deputat  
Obiectul interpelării: Regulile pentru a menține școlile deschise și situația testării elevilor  

 

Stimate domnule ministru,  
După cele 2 săptămâni de vacanță forțată, elevii au revenit în bănci. Însă, redeschiderea școlilor s-a realizat într-un haos 

total. În continuare nu sunt clare condițiile în care se vor deschide sau închide școlile, nu știe nimeni dacă și cum se va face 
testarea copiilor. Profesorii, elevii și părinți sunt bulversați de toate schimbările care au avut loc.  

Domnule ministru, la început ați stabilit că doar dacă 60% dintre profesori sunt vaccinați veți redeschide școlile. Acum 
descoperim că acest criteriu a fost eliminat, iar indiferent de rata de vaccinare în rândul cadrelor didactice școlile pot funcționa.   

Haosul a continuat în privința testării elevilor. De șase luni ni se vorbește despre testarea elevilor, iar, când în sfârșit au 
venit sau ar fi trebuit să vină testele, ni se spune că nu mai este obligatorie.   

În decurs de doar câteva zile ați schimbat regulile legate de școli. Nimeni nu mai știe azi care sunt condițiile pentru 
desfășurarea orelor, pentru ca școlile să fie deschise sau pentru ca elevii să fie testați.  

Domnule ministru, având în vedere această situație confuză aș dori să clarificați pentru elevii, părinții și profesorii din 
întreaga țară cum se va desfășura învățământul în acest an, dacă elevii vor fi sau nu testați și dacă școlile vor rămâne sau nu 
deschise. Este absolut necesar ca toți cei implicați în sistemul de învățământ să cunoască aceste detalii, pentru ca școala să 
poată funcționa, iar elevii să nu mai piardă încă un an.  

Solicit răspunsul scris.  
Vă mulțumesc!  

*** 
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Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației 
De către: doamna Raluca Georgiana Dumitrescu, deputat 
Obiectul interpelării: Fiecare copil ar trebui să poarte un însemn pe care să scrie:” Fragil! Conține visuri!”     

 

Domnule ministru,  
 „Mă numesc Andrei și am 13 ani. Visul meu e să devin avocat și să apăr copiii și oamenii care nu au nicio vină. Acesta 

a devenit visul meu după ce a murit tatăl meu. Lui i-am promis că o să mă fac avocat și că o să fac politică. Asta s-a întâmplat 
acum 3 ani. E, până acum 3 ani am văzut viața roz, dar după ce a murit tatăl meu am deschis ochii mai bine și am văzut cum 
este viața. De atunci mi-am promis și eu că o să mă fac avocat și n-o să mai fie lumea așa.”  

Aceasta e un fragment din compunerea lui Andrei, elev în clasa a VIII-a într-o școală din mediul rural din România. 
Unul dintre cei peste 1 milion de elevi din mediul rural în numele cărora facem Educație.  Andrei e norocos. A avut cândva un 
tată care l-a învățat să viseze. Iar dacă visul nu-i va fi smuls din suflet în anii următori, poate va deveni avocat și poate va intra 
în politică. Deși suntem deja prea mulți…  

În jurul lui însă, în județul care m-a trimis să îl reprezint aici, in Parlament, sunt elevi care nu mai visează demult  la 
nimic. Colegul de bancă al lui Andrei, mi-a povestit profesorul prin amabilitatea căruia am avut acces la această compunere, 
obișnuiește să spună: „Nu pot să visez, domnu”. În capul meu e întuneric!”  

Asemeni acestor copii, în România sunt zeci de mi de cazuri.  O țară întreagă de elevi cu traume. Zeci de generații pe 
care sistemul de învățământ românesc nu-i protejează. Și nu o fac, îndrăznesc să spun cu toată responsabilitatea, pentru că 
singura preocupare a sistemului e să se protejeze pe sine. Da, avem profesori extraordinari! Avem manageri școlari dedicați, 
manuale excelente, politici educaționale excepționale… Dar elevii școlilor românești nu știu să scrie și să citească. Și nici nu 
vor învăța atâta vreme cât sunt abuzați fizic și mental în fiecare zi, sistematic.   

Și de-ar fi doar atât. Dar îi vedem în fiecare zi trecând pe lângă noi. Mănâncă panglici de jeleu de 50 de bani bucata, își 
păcălesc foamea cu subproduse alimentare supraprocesate, învață în bănci mizere care le aduc în dar scolioza... Iar cei care 
scapă și ajung la licee, sunt așteptați de alcool și tutun... Și de un sistem autoimun care le mutilează visele în numele educației 
și al siguranței.   

Nu caut vinovați pentru această realitate dezolantă. În capul elevilor noștri e întuneric pentru ca noi toți am stins lumina.  
Noi i-am lăsat pradă unui sistem care nu se iubește decât pe sine. Și tot noi avem obligația să îi salvăm. Pentru că ei cresc 
acum, pe tura noastră.    

Domnule Ministru,  
Cred că cea mai oportună soluție e gândirea unor măsuri cu efect rapid și de termen lung pentru a evita pe viitor aceste 

tragedi.   
Care este, concret, pe etape strategia Ministerului Educației ca să avem o Românie în care elevilor li se garantează 

dreptul de a se vindeca de traume și dreptul de a visa?  
Domnule Ministru,   
Am așteptat destul o “ROMÂNIE EDUCATĂ”, este timpul să avem și o „ROMÂNIE VINDECATĂ”!  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în conformitate cu regulamentul Camerei Deputaților.   
Cu aleasă considerație, 

*** 
 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru interimar 
De către: domnul Daniel Ghiță, deputat 
Obiectul interpelării: Motivele schimbării din funcție a președintelui ANPC 

 
Conform Monitorului Oficial al României, în data de 18 noiembrie 2021 l-ați eliberat din funcție pe președintele 

Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Claudiu Daniel Dolot, pe care l-ați numit în această funcție tot 
dumneavoastră, în cursul lunii februarie 2021, desemnându-l interimar în fruntea instituției pe vicepreședintele Mihai Culeafa.  

În presă au apărut informații în sensul că motivele reale pentru care l-ați schimbat din funcție pe domnul Claudiu Daniel 
Dolot ar fi controalele efectuate  și sancțiunile aplicate în ultima perioadă, amenzi și suspendarea activității pe o anumită 
durată a unor hypermarketuri aparținând unor companii multinaționale franco-germane, precum Auchan, Carrefour, Cora, 
Kaufland, Lidl.  
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În acest context, vă solicit, domnule prim-ministru, să îmi comunicați motivele pentru care l-ați eliberat pe domnul 
Claudiu Daniel Dolot din funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor și criteriile care îl 
recomandă pe înlocuitorul său, Mihai Culeafa.  

Solicit răspuns scris și oral.  
*** 

Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul interimar al Afacerilor Interne 
       domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății   

De către: doamna Ana-Loredana Predescu, deputat 
Obiectul interpelării: Vaccinarea copiilor de 5-11 ani?   

 
Stimate domnule ministru Bode,  
Stimate domnule ministru Cseke,  
În data de 16 noiembrie a.c., Comitetul Național pentru Situații de Urgență a emis Hotărârea 103, document ce prevede 

achiziționare a 4.000 de dispozitive preumplute cu adrenalină de tip „EpiPen150Junior”, de uz pediatric necesare desfășurării 
procesului de vaccinare a copiilor din grupele de vârstă 5-11 ani împotriva COVID-19.  

Potrivit prospectului medical, EpiPen se utilizează pentru tratamentul de urgență al reacțiilor alergice severe 
(anafilaxie).   

Domnilor miniștri, dat fiind faptul că Guvernul României pregătește stocuri de adrenalină pentru vaccinarea copiilor din 
categoria de vârstă 5-11 ani, vă rog să îmi răspundeți oral și în scris la următoarele întrebări:  

1. Care este punctul de vedere al Ministerului pe care îl coordonați cu privire la vaccinarea copiilor de 5-11 ani?  
2. Care sunt studiile și statisticile despre efectele adverse ale vaccinului asupra copiilor din categoria 5-11 ani și care 

sunt studiile și statisticile care au determinat achiziționarea de adrenalină pentru a combate reacțiile alergice severe cauzate de 
inoculare?  

3. Care sunt datele și statisticile actuale, atât din România, cât și din alte state ale Uniunii Europene, privind 
îmbolnăvirile cu Sars-Cov2 și rata mortalității de COVID în rândul copiilor de 5-11 ani care să justifice demararea vaccinării 
pentru această categorie de vârstă?  

Dacă există aceste date sau studii, ce organism sau instituție din România, din Europa sau din lume a efectuat această 
cercetare? 

4. Ce instituție, eventual cea producătoare, își asumă eventualele efecte adverse ale administrării vaccinului copiilor cu 
vârsta între 5-11 ani?  

Vă rog să îmi răspundeți oral și în scris.  
Cu considerație,         *** 

 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației 
De către: domnul Gabriel Valer Zetea, deputat 
Obiectul interpelării: ”Eliminarea” candidaților indezirabili din concursul pentru directori 

 

Domnule ministru, v-am prezentat, în decursul acestui an, o serie de ilegalități care se petrec în învățământul din 
Maramureș, în special de când la cârma Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) a fost impusă prof. Anca Minodora Costin-
Hendea în funcția de inspector școlar-general.   

Încă o dată, cu prilejul desfășurării concursului de directori, inspectorul școlar general a dat dovadă de două lucruri: de o 
tenace consecvență în a înlătura din funcțiile de conducere pe oricine i se opune, precum și de o crasă lipsa de profesionalism 
(sau poate doar de dorința de a ignora total orice prevedere legală care se opune scopurilor domniei sale). Este adevărat faptul 
că 90% dintre candidații din județ au promovat acest concurs, dar acești candidați sunt în mare măsură cei numiți politic, cu 
delegație, în toamna acestui an, de către doamna inspector general. Această afirmație este susținută tocmai prin faptul că, în 
marea lor majoritate, noii directori au adus osanale atât în cadrul ședințelor interne, cât și prin toate canalele mediatice 
profesorului Anca Minodora Costin-Hendea, cea care le-a semnat decizia de numire în funcție. În partea opusă, toți cei care 
de-a lungul timpului s-au dovedit a fi vocali împotriva abuzurilor promovate de inspectorul școlar general fie au fost fie 
respinși la proba de interviu, fie au luat punctaje mai mici decât contracandidații lor, tocmai pentru a pierde funcția de director.   

Potrivit informațiilor care vin din teritoriu chiar din rândul colegilor dumneavoastră profesori, domnule ministru, se 
arată că primul ajutor dat colegilor directori colaboraționiști au fost două ședințe organizate cu aceștia, de către Inspectoratul 
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Școlar Județean Maramureș, în zilele de 5 și 11 noiembrie 2021, ședințe în cadrul cărora s-a pregătit proba de interviu. În acest 
caz, vă adresez întrebarea legitimă: doar directorii în funcție aveau nevoie de această instruire sau este vorba de o discriminare 
flagrantă din partea instituției?  

O altă neregulă pe care v-o aduc la cunoștință în ceea ce privește organizarea concursului pentru directori se referă la 
nerespectarea calendarului de concurs, respectiv nepublicarea la termen, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, 
precum și necomunicarea către cei interesați a deciziei membrilor comisiei de interviu pentru fiecare unitate școlară. Această 
decizie trebuia publicată pe site încă din data de 10 noiembrie 2021 și adusă OFICIAL la cunoștința membrilor în aceeași zi. 
Conform obiceiului deja celebru în cadrul instituției care patronează învățământul preuniversitar din Maramureș, documentul a 
fost publicat în data de 11.11.2021, dar antedatat cu ziua de 10.11.2021. În spațiul online au apărut deja print-screenuri care 
dovedesc această ilegalitate comisă de cei care administrează, cu știința doamnei general, acest site al unei instituții publice.  

Deși prof. Anca Minodora Costin-Hendea este pasionată să creeze proceduri interne, pe care le folosește adeseori pentru 
a acoperi ilegalitățile care au loc în instituția pe care o conduce, cu ocazia recentului concurs de directori, Inspectoratul Școlar 
Județean nu a elaborat o procedură proprie. Doamna general a preferat, de această dată, să urmeze indicațiile documentului 
oficial elaborat de Ministerul Educației, respectiv procedura Ministerului Educației nr. 34362/ 25.10.2021, arătând că respectă 
indicațiile DOAR acolo unde acestea nu contravin intereselor sale personale. Contrar prevederilor procedurii, în comisiile de 
concurs din județul Maramureș atribuțiile comisei au fost preluate de președintele acesteia, respectiv de către cel desemnat de 
inspectorul școlar general, cu atribuții clare în promovarea sau respingerea candidaților de la comisiile pe care le-au coordonat.   

În concluzie, domnule ministru, vreau să subliniez faptul că cei care au stabilit planul, ordinea și etapele probei de 
interviu au fost președinții de comisie și nu comisia în plenul ei. Președinții au fost și cei care au stabilit momentul adresării de 
întrebări candidaților, prilej clar de a ghida interviul spre rezultatul dorit. În acest context, candidații dezirabili au avut parte de 
câte o singură întrebare sau chiar de nicio întrebare, sub pretexte subiective de genul: ,,E singurul candidat, să nu lăsam școala 
fără director” sau ,,E târziu, ajunge o singură întrebare.” În cazul candidaților indezirabili, însă, de multe ori s-a depășit cu 
întrebări timpul de 25 minute alocat prezentării strategiei, conform procedurii.   

Legat de acest concurs care are multe sincope, domnule ministru, vreau să vă spun faptul că președinții au selectat cele 
trei sau patru situații-problemă fără să se consulte cu comisia și fără, de cele mai multe ori, să le particularizeze conform 
situațiilor existente în unitățile de învățământ pentru care se concura, chiar dacă acestea erau pregătite înaintea interviului. La 
fel s-a întâmplat și în cazul sarcinilor pentru evaluarea competențelor digitale, care nu au fost compuse de către comisie înainte 
probei de interviu ci anterior acesteia, președintele comisiei venind cu subiectele gata redactate. Această probă a fost și cea 
prin care mulți candidați au fost eliminați din competiție prin solicitarea rezolvării unor sarcini complexe, imposibil de realizat 
in 15 minute sau prin impedimente ,,tehnice”, independente de cunoștințele candidaților indezirabili, dar care le-au adus 
acestora puncte în minus.   

Dată fiind situația, vă întreb, domnule ministru:   
1. A fost legal să fie organizate două ședințe de pregătire a interviului doar cu directorii în funcție, iar ceilalți 

contracandidați să nu participe la aceste instruiri?  2. A fost legal ca situațiile limită ridicate în proba de interviu să fie pregătite 
doar de preșdinții de comisie, fără a se consulta în prealabil cu ceilalți membri?   

3. A fost legal ca unor candidați să nu li se adreseze nicio întrebare în cazul probei de interviu, iar în cazul altora să fie 
depășit timpul alocat pentru prezentarea strategiei prin întrebări încuietoare?   

4. A fost legal ca la proba competențelor digitale, unii candidați să fie depunctați chiar dacă cerințele primite nu puteau 
fi rezolvate în timpul admis, de 15 minute?   

Vă rog, domnule ministru, să acordați o atenție sporită tuturor neregulilor pe care vi le-am semnalat de-a lungul 
timpului, cu privire la modul defectuos în care Anca Minodora Costin-Hendea conduce Inspectoratul Școlar Județean 
Maramureș și să dispuneți Corpului de Control al ministrului să analizeze în detaliu toate aceste reclamații care se adună vraf 
în biroul dumneavoastră.   

Solicit răspuns oral și scris.   
Cu respect,      *** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declarații 
 

Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de elevi cei mai defavorizați 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 

 Viitorul țării noastre se bazează pe copiii noștri. Datoria noastră este de a le asigura tuturor șanse egale pentru a-și 
atinge potențialul maxim, iar acest lucru este indisolubil legat de garantarea dreptului la educație al fiecăruia. Pentru realizarea 
acestui deziderat investiția constantă și solidă în sistemul educațional este imperioasă. Această investiție trebuie să se axeze pe 
oferirea posibilității oricărui copil de a se educa și dezvolta, mai ales a acelora care nu au avut șansa de a se naște în medii 
prielnice. Norocul nu trebuie să fie determinant în ceea ce privește viitorul unui copil. În acest sens, Guvernul României a 
demarat proiectul „Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de elevi cei mai 
defavorizați”. Acesta este un proiect implementat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în parteneriat cu 
Ministerul Educației și finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020, având o alocare 
de 216,26 milioane lei și 431.000 beneficiari finali eligibili. Tichetele sociale în format electronic oferă beneficiarilor 
posibilitatea alegerii rechizitelor școlare pentru copiii care frecventează o unitate de învățământ de stat – grădiniță sau școală 
generală, programul urmând să fie implementat pe parcursul a 2 ani școlari. Conform OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire 
a acestora, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii Schemei Naționale de Sprijin pentru Elevii cei mai 
Defavorizați sunt: copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar – copiii preșcolari înscriși în învățământul de 
stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate, conform Legii 
nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu 
modificările și completările ulterioare; copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial – copiii înscriși 
în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în programul național de rechizite 
școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar 
pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.  
 Liberalismul înseamnă un sistem lipsit de privilegii. Singurele privilegii posibile sunt cele pe care ți le creezi prin 
munca și perseverența ta. A aduce în școală orice copil, mai ales pe cei defavorizați, este datoria supremă a oricărui stat 
democratic funcțional. Aceste tichete sociale cu siguranță nu reprezintă o măsură suficientă, însă cu fiecare acțiune pe care o 
întreprindem ne apropiem de scopul final. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 
 

Un pas important în construcția autostrăzii Sibiu-Pitești 
 

România a făcut un pas în față în realizarea visului de a avea o autostradă care traversează munții.  După ce a fost 
întârziată de numeroase contestații, săptămâna trecută a avut loc semnarea contractului pentru proiectarea și execuția secțiunii 
4 (Tigveni-Curtea de Argeș) a autostrăzii Sibiu-Pitești.  

Secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș reprezintă o parte specială a autostrăzii, deoarece are o lungime de 9,86 km și sunt 
planificate spre a fi realizate lucrări de o complexitate majoră, precum: 12 poduri și pasaje, precum și un tunel de 1.350 metri.  

Valoarea contractului pentru lotul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești este de 1,6 miliarde de lei, iar finanțarea va fi asigurată 
din fonduri europene nerambursabile. De asemenea, contractul prevede 16 luni pentru proiectare, 44 de luni perioada de 
execuţie a lucrărilor şi 120 de luni perioada de garanţie a lucrărilor. 
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Conform CNAIR, stadiul celorlalte secţiuni ale autostrăzii este următorul:  
- Secţiunea 1: Sibiu - Boiţa (KM 0+000 - KM 14+150), lotul 1, în lungime de 13,17 km, se află în execuţie, stadiul fizic actual 
fiind de 53,51%;  
- Secţiunea 2: Boiţa - Cornetu, în lungime de 31,33 km, este în stadiu de evaluare oferte; 
- Secţiunea 3: Cornetu-Tigveni, în lungime de 37,4 km, are ca dată pentru depunerea ofertelor 20 ianuarie 2022;  
- Secţiunea 5: Curtea de Argeş - Piteşti, în lungime de 30,35 km, se află într-un stadiu fizic de realizare a lucrărilor de 3,87%.1 

Parte esențială a Coridorului 4 Paneuropean, viitoarea autostradă Sibiu - Piteşti cu o lungime de peste 122 de km 
rămâne un proiect de infrastructură vital pentru economia românească, fiind menită să lege Sudul României de reţeaua 
europeană de autostrăzi, precum și Transilvania de Muntenia și Dobrogea. 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Parteneriatul Estic – instrument al stabilității în regiune 
Dragi colegi,  
În data de 15 noiembrie, ministrul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, a participat la reuniunea ministerială a 

Parteneriatului Estic ce a avut loc la Bruxelles și, astfel, a reiterat poziția României cu privire la tensiunile actuale și emergente 
din regiune.  Reuniunea s-a concentrat asupra a două aspecte principale: stabilirea unei viziuni strategice pe termen lung pentru 
Parteneriat, precum și a obiectivelor concrete ale acestuia în perioada post-2020.  

Nevoia de acțiuni pragmatice, cu rezultate imediate a fost subliniată de către Ministrul Afacerilor Externe încă de la 
început, în special în contextul unor obiective ambițioase precum respectarea statului de drept, combaterea corupției și 
utilizarea judicioasă a sprijinului oferit de UE statelor partenere. Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și 
Ucraina au potențialul de a reproduce corespunzător principiile democratice, dar și ale securității promovate de către Uniunea 
Europeană în scopul asigurării unui cadru non-violent și inclusiv pe Flancul Estic al Europei. Pentru a putea contrabalansa 
amenințările externe, regiunea de est trebuie să fie imună, înainte de toate, la orice dezechilibru din interior, generat de 
aplicarea eronată a principiilor democratice.  

Viziunea României asupra viitorului pe care l-ar putea avea Parteneriatul Estic se axează pe mai multe direcții de 
dezvoltare și cooperare inter-statală. Intensificarea angajamentului comun pentru un Parteneriat ambițios și consolidat, care să 
reflecte necesitatea de redresare,  de consolidare a rezilienței și de aprofundare a reformelor în regiune este o măsură prioritară 
pentru stabilitatea regională. Totodată, este extrem important ca eforturile în direcția integrării europene depuse de statele 
asociate (Georgia, Republica Moldova, Ucraina) să fie recunoscute și sprijinite. Domeniile în care noile măsuri ar avea cel mai 
vizibil efect sunt: transport, energie, digitalizare, economie verde, mediu înconjurător, comerț și investiții.  

Încă de la sfârșitul anilor 1990, scena internațională s-a schimbat fundamental în ceea ce privește conceptul de 
securitate. Arealul amenințărilor s-a extins și a cuprins toate straturile societății, iar activitățile de prevenție au devenit 
prioritare. Cooperarea internațională a luat locul competiției pentru securitate care a acaparat Europa pe parcursul secolului al 
XX-lea. Datorită caracterului multinațional și integrat al relațiilor externe, consolidarea parteneriatelor este o strategie adoptată 
de toate organizațiile internaționale, inclusiv Alianța Nord-Atlantică. Astfel, consolidarea dimensiunii de securitate în 
Vecinătatea Estică și inițierea de formate de dialog dedicate pe subiect cu partenerii interesați, în vederea sprijinirii acestora în 
combaterea amenințărilor hibride cu care se confruntă, creșterea rezilienței acestora, precum și a implicării mai eficiente a UE 
în facilitarea soluționării conflictelor prelungite sunt măsuri urgente din perspectiva României, mai ales în contextul instabil 
care există în Europa, un context marcat de tacticile de război hibrid ale Federaţiei Ruse, amploarea mișcărilor extremiste, 
acțiunile demarate de Belarus la granițele Poloniei, ce au produs o nouă criză a refugiaților. 

Țara noastră a fost un partener stabil și implicat în lupta pentru democrație și echilibru regional, în special pe Flancul 
Estic, atât ca membră a NATO, cât și a UE și continuă să demonstreze acest statut cu fiecare ocazie în parte. Salutăm decizia 
de organizare a celui de-al șaselea Summit PaE la 15 decembrie 2021, un alt moment important pentru revitalizarea 
formatului!  

Vă mulţumesc!           Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 

                                      
1 http://www.cnadnr.ro/ro/proiecte/autostrada-sibiu-pitesti 
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Dacă educaţia este o prioritate, atunci să înţelegem că fără bani nu vom construi un învăţământ de calitate 
 

Suntem pe final de an, iar în perioada imediat următoare vor începe discuţiile privind construcţia bugetară pe anul 
2022. În fiecare campanie electorală, politicienii afirmă că educaţia rămâne prioritate naţională, dar când vine vorba de 
împărţit efectiv banii publici, educaţia nu mai este în prim-plan, ci ajunge mult mai jos în topul priorităţilor. 

Investiţia în educaţie ar trebui să fie preocuparea noastră numărul unu. Tot timpul, zi de zi, nu doar în campaniile 
electorale sau pe 15 septembrie când începe anul şcolar. 

Avem un grad de analfabetism funcţional uriaş în România. Rata analfabetismului s-a situat în ultimul deceniu între 40 
şi 45 la sută. De asemenea, 15 la sută dintre elevi abandonează şcoala. Unii dintre ei o fac fără să ştie măcar să citească. De 
altfel, inclusiv dintre tinerii care reuşesc să lectureze un text, mulţi nu pot să răspundă corect la întrebări simple legate de 
conţinutul textului respectiv. 

Sunt lucruri îngrijorătoare, care ar trebui nu doar să ne dea de gândit, ci să ne facă să acţionăm urgent.  
Ştim unde suntem, avem tot felul de studii care arată situaţia dificilă în care se află învăţământul românesc, dar 

întrebarea este cum acţionăm mai departe? Nu e suficient doar să constatăm. 
Problema asigurării finanţării educaţiei în România devine o chestiune esenţială. Nu vom avea un învăţământ de 

calitate fără bani. Nu vom păstra oamenii competenţi în sistem şi nu vom atrage tineri bine pregătiţi către învăţământ dacă nu 
vom oferi şi condiţii pe măsură. 

Nu putem continua să ne mai minţim singuri. Legea Educaţiei Naţionale prevede faptul că bugetul anual pentru 
educaţie trebuie să fie de minim 6% din PIB, însă în realitate valoarea acestui procent nu ajunge decât la jumătate.  

Ar trebui să decidem ca naţiune ce vrem şi încotro mergem. Ori renunţăm la povestea cu 6 la sută, ceea nu cred că este 
cazul, ori acordăm educaţiei importanţa care i se cuvine şi alocăm un buget generos pentru acest domeniu. Nu poţi face mereu 
aceleaşi greşeli, iar apoi să te miri că nu obţii rezultate bune. 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
 

România are nevoie de o guvernare stabilă 
 

Criza politică prelungită s-a încheiat, în cele din urmă, prin desemnarea liberalului Nicolae Ciucă pentru funcția de 
premier. Cu un Executiv stabil, România va avea șansa de a fi guvernată responsabil și în interesul cetățenilor, despre a căror 
răbdare știu că a fost greu încercată în această perioadă dificilă.  

Nu-mi este ușor să accept noua formulă politică de guvernare, însă înțeleg că aceasta este singura cale de a ieși din 
actuala criză politică și  de a putea implementa cât mai urgent măsurile promise românilor, dar și reformele și investițiile la 
care ne-am angajat în cadrul negocierilor de la Bruxelles pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Avem o șansă uriașă de a demara ample proiecte de investiții cu bani europeni, pe care îi vom pierde dacă nu vom 
acționa cu inteligență și rapiditate. Deja s-a irosit timp prețios, având restanțe în ceea ce privește accesarea finanțărilor 
europene pentru programele din perioada 2014-2020, unde rata de absorbție este de doar 52%. Îi solicit, pe această cale, 
viitorului ministru al fondurilor europene să facă tot ce este posibil pentru a reprograma pentru anul 2021 sumele rămase 
necheltuite din precedentul ciclu financiar, dar și să prioritizeze implementarea PNRR. Timpul lucrează în defavoarea noastră, 
iar cele 30 de miliarde de euro alocate României prin PNRR trebuie angajate până în 2023, pentru a nu fi pierdute! 

PNRR trebuie, așadar, operaționalizat cât mai repede! Nu ne mai putem juca cu destinul României și trebuie să 
fructificăm această oportunitate imensă de a cheltui banii europeni necesari pentru realizarea proiectelor de investiții în 
domenii prioritare precum sănătatea, educația, infrastructura de transport, digitalizarea sau pentru ameliorarea schimbărilor 
climatice. Știu că apasă o responsabilitate uriașă pe umerii autorităților locale și centrale, dar acum acestea trebuie să își arate 
măsura competenței lor de a transforma acești bani în proiecte concrete: spitale și unități de învățământ moderne, infrastructură 
rutieră la standarde europene, servicii publice de calitate pentru cetățeni, etc. 

Am convingerea ca țara noastră va cunoaște, astfel, o transformare profundă și se va putea apropia de nivelul de trai 
din țările etalon ale Uniunii Europene. Românii ne-au acordat votul de încredere, iar acum va trebui să le arătăm că suntem 
capabili să guvernăm pentru viitorul copiilor noștri și pentru a dezvolta România!  

Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
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Declarație politică  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Distinși colegi, 
25 noiembrie este o dată foarte importantă. Marcăm Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. 

Din păcate, violența asupra femeilor este un fenomen prezent și mai larg răspândit decât ne-am putea imagina. Actele de 
violență asupra femeilor sunt exercitate inclusiv de persoane cu un nivel ridicat de educație, iar asta ne poate descuraja și am 
putea crede că nu există soluții reale pentru a elimina violența asupra femeilor.  

Însă doresc să fac un apel ferm să nu ne descurajăm, ci să fim promotori constanți ai eliminării violenței asupra 
femeilor. Ca parlamentari avem la îndemână pârghiile necesare pentru a îmbunătăți constant legislația, care să fie un scut 
pentru victime, dar și un ”gardian” al celor care ar putea cădea victime violenței. Da, trebuie să fim hotărâți, să susținem și să 
promovăm măsuri drastice de pedeapsă pentru cei care comit acte de violență.  

Totodată, consider că acțiunile de combatere a violenței împotriva femeilor trebuie să vină și de la reprezentanții altor 
paliere ale comunității. Să fim atenți la semnale, că poate așa vom putea ajuta o victimă, care nu a îndrăznit să raporteze 
autorităților experiențele de abuz pe care le trăiesc. Să nu ne ”izolăm” în lumea noastră atent construită, ci să fim printre cei 
care acționează constant pentru a elimina violența asupra Femeilor.  

Pe parcursul activității mele parlamentare am susținut și promovat mai multe inițiative legislative pentru eliminarea 
violenței și aș vrea să le mulțumesc colegilor care au înțeles importanța acestor proiecte. Pentru viitor aș dori să fac un nou 
apel: să ne propunem să eliminăm violența împotriva femeilor, pentru a avea o societate mai bună, incluzivă, fără a încălca 
drepturile celor de lângă noi. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Mara Calista 

*** 
Trebuie să creăm locuri de muncă pentru tineri, dacă vrem să-i păstrăm în țară! 

 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 

  Șomajul încă foarte mare în rândul tinerilor nu este un fenomen care se înregistrează numai în România, ci afectează 
tinerii din întreaga Uniune Europeană. Acesta este și motivul pentru care oficialii europeni au creat un fond denumit ”Inițiativa 
privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”, instrument financiar care să fie utilizat de statele membre pentru a 
implementa politici de ocupare. Chiar dacă avem la dispoziție aceste resurse financiare, pe care sper să le fructificăm din plin, 
consider că la originea șomajului de 19,5% în rândul tinerilor se află mai multe cauze, nu numai proiectele specifice care se 
implementează astăzi pe piața muncii. 
 O primă cauză, pe care aproape oricine o poate identifica, constă în decalajele de dezvoltare, atât între mediul rural și 
cel urban, cât și între provinciile istorice ale țării. Un tânăr care locuiește la oraș are, fără îndoială, mai mult oportunități de a 
se califica și, ulterior, de a se angaja pe un salariu decent. La fel, un tânăr din Moldova, Dobrogea sau Oltenia, nu are aceleași 
șanse ca un tânăr de la București, Sibiu, Cluj sau Oradea. Astfel, orice tânăr este îndreptățit să își dorească să lase satul natal și 
casa părintească pentru oraș, acolo unde șansele sale să aibă o viață mai bună sunt mult mai mari. 
 O altă cauză constă în accesul la educație, pe toate nivelurile, nu numai pentru ciclul primar și gimnazial. Un copil 
născut într-o familie care are dificultăți financiare are deosebit de puține șanse să ajungă să facă o facultate sau un masterat. De 
asemenea, piața muncii de astăzi nu mai are nevoie de tineri fără școală, pentru că meseriile sunt în schimbare și necesită cât 
mai multe calificări.  
  Stimați colegi, 
 Spun de ani buni că România trebuie să se dezvolte armonios în toate provinciile sale istorice. Altfel, zonele bogate 
vor deveni și mai bogate, iar zonele mai puțin dezvoltate nu vor reuși să recupereze niciodată decalajele. De asemenea, zonele 
rurale se vor confrunta în continuare cu depopularea și cu subzistența. 
 Soluții pentru această situație există, iar politicile liberale din ultimii doi ani au deschis calea pentru implementarea 
celor mai bune proiecte. Important este ca ele să fie continuate de guvernele viitoare. Infrastructura mare reprezentată de 
autostrăzi și căi ferate, care să lege Moldova de Muntenia și Transilvania trebuie realizată cât mai rapid. Numai așa vom 
elimina barierele de dezvoltare de la nord la sud și de la est la vest. Apoi, zecile de miliarde de euro disponibile prin PNRR și 
bugetul multianual al Uniunii Europene trebuie să fie canalizate în reindustrializarea acelor regiuni care au cea mai mare 
nevoie.    
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  Dacă în zonele mai slab dezvoltate vom asigura acces la educație pentru toți copiii, indiferent de starea materială a 
familiilor lor, dacă vom reuși să înființăm locuri de muncă bine plătite pentru tineri, atunci vom avea garanția că șomajul în 
rândul tinerilor va scădea în mod semnificativ, iar cei mai mulți vor dori să rămână și să-și construiască o viață în casa 
părintească sau aproape de aceasta. 
  Vă mulțumesc,         Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Profesionalizarea TVR, o condiție necesară pentru trezirea unui colos adormit înt-un mediu concurențial 
Stimați colegi, 

 În ultimii ani, într-o piață competitivă, Televiziunea Română a rămas prinsă în timp, urmând întocmai rețeta unor 
vremuri trecute, aidoma unui bătrân care nu se mai integrează la standardele noilor generații. Nu e vorba doar de programele în 
sine, care urmează cu strictețe linia de politică editorială consacrată, întocmai respectând rolul pe care îl înțelege să îl aibă în 
societate, acela de motor informațional, cultural și educațional.  

S-a ajuns aici din varii motive, ce țin imixtiunea politică, gestionarea deficitară a bugetului, decizii bizare de 
management, iar lista poate continua. La toate acestea se adaugă presiunea uriașă a mediului concurențial, unde găsim angajate 
resurse considerabile în programe de divertisment și conținut care decuplează telespectatorul de realitatea cotidiană pentru o 
perioadă de timp, funcționând ca un drog cu repercusiuni la nivelul unei întregi societăți.  

Vorbim de o instituție media cu 2.300 de angajați, peste 300 de colaboratori și cu un buget de aproape 80 de milioane 
de euro anual. 

Dacă i-am spune unui extraterestru care vine pe Terra că există o televiziune cu asemenea capacitate logistică, 
financiară și de resurse umane, într-o analiză comparativă cu celelalte televiziune, probabil că ar spune că cele mai multe 
breaking-news-uri sunt generate de această instituție media și că ar acapara cea mai mare cotă de piață. În realitate, lucrurile nu 
stau nicidecum așa.... 

Societatea Română de Televiziune (SRTV), reprezentată de TVR 1, TVR 2 și TVR 3, deține o cotă (ridicolă) de 1,1%, 
mai mică decât cotele grupurilor internaționale Discovery Communications (1,9%), Sony Pictures Televison (1,6%) și Disney 
(1,4%). 

SRTV trebuie reformată pe baza unor principii clare: recredibilizarea instituțională, diversificarea programelor, o 
politică de resurse umane competitivă bazata de meritocrație si profesionalism. 

După acest pas, trebuie să știm, cui servește TVR? Care este profilul televiziunii publice? În acest moment, este 
neclară direcția TVR, care are multe programe, dar nu există o politică coerentă de nișare a audienței.  

Totodată, cred că e este nevoie de trei mari proiecte pe care noua conducere să și le asume: platfoma online de știri si 
filme, reactivarea și recrearea unui canal cultural și a unui canal de știri. 

Cred în continuare că Televiziunea Română are rolul de a funcționa ca o instituție de reabilitare mediatică a celor care 
caută refugiu sau evadează din spirala divertismentului banal. Excepțiile de la această regulă au făcut ca, în cele din urmă, anul 
acesta, instituția legislativă supremă să apese butonul „Reset”, invocate fiind modul netransparent privind cheluirea fondurilor, 
aprobarea unor programe televizate de o slabă calitate morală, managementul politizat.  

Personal, am fost una din vocile critice la adresa acestor abateri, inclusiv în perioada în care am fost membru al 
Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.  

Anul acesta, în luna mai, Parlamentul a respins rapoartele de activitate ale SRR și SRTv, ceea ce a condus la demiterea 
conducerilor celor două societăți, după o perioadă neagră în care televiziunea și radiodifuziunea română au căzut în degradare. 
Săptămâna aceasta, camerele reunite au dat votul pentru constituirea noilor conduceri ale SRTv și SRR, cu mandatul de a 
produce schimbarea de care cele două societăți au neapărată nevoie, fără a devia însă de la principiile și rolul pe care acestea le 
au în ansamblul mediatic.  

În acest sens, am speranța și convingerea că un profesionist la conducerea Televiziunii Române, în persoana lui Dan 
Turturică, cu o vastă experiență de peste trei decenii în mass-media. Prin această schimbare, SRTv deține acum toate atributele 
necesare pentru a avea o șansă la reformă, performanță și competitivitate. 

Cu stimă,      
Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 
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Investim în sănătate! Investim în viitor! 
Stimați colegi, 
 Lecțiile ultimilor ani ne-au învățat cât de prețioasă este sănătatea. Mulți dintre noi au pierdut pe cineva apropiat. 

SARS-CoV-2 s-a transmis în toate colțurile lumii, făcând din rudele și apropiații noștri potențiale victime ale noului 
coronavirusului. Suntem în fața unei crize de neimaginat. Indiferent de vârstă, rasă sau statut social, trăim cu toții sub 
amenințarea bolii, chiar dacă nu toți suferim în același mod. 

 După declanșarea crizei cauzate de COVID-19, am devenit cu toții conștienți de necesitatea susținerii sistemului de 
sănătate. Medicii și-au petrecut ultimul an și jumătate în spitale, lucrând mai mult decât de obicei, sub presiunea numeroaselor 
cazuri apărute în permanență și a presiunii sociale incredibile. Trebuie să fim recunoscători pentru eforturile făcute de 
personalul medical din România și din toate statele lumii. 

Medicii au nevoie de atenția, sprijinul și respectul nostru. Din nefericire, societatea nu a reușit să găsească resursele 
pentru a își proteja medicii. În ultimul an, am văzut nenumărate imagini de la proteste organizate împotriva științei și a căilor 
alese de medici pentru a ne salva viețile. Avem datoria să reacționăm ferm în fața atacurilor repetate la activitatea medicilor. 
Nu putem lăsa forțele antivacciniste să distrugă eforturile făcute de medici și să-i descurajeze. Trebuie să spunem foarte clar și 
răspicat că în timp ce doctorii salvează vieți, forțele iliberale împing românii în fața pericolului. 

Am convingerea că statul român poate să găsească metode pentru a combate răspândirea teoriilor conspiraționiste. 
Trebuie să încurajăm Poliția Română și Consiliul Național al Audiovizualului să adopte toate măsurile necesare pentru a stopa 
războiul informațional din România. Nu este greu de dovedit că multe din teoriile conspiraționiste lansate în ultimii doi ani se 
bazează pe informații incorecte și cauzează grav eforturilor făcute pentru a stopa pandemia. Prin descurajarea campaniei de 
vaccinare, reprezentanții curentelor iliberale prelungesc criza. Dacă le vom arăta cetățenilor mecanismele de manipulare ale 
forțelor anti-românești, am convingerea că românii vor înțelege cine luptă pentru interesele lor și cine luptă împotriva lor. 

Trebuie să fim recunoscători pentru apartenența la structurile europene. Rolul pe care îl jucăm în UE ne-a permis acces 
la unelte pentru a lupta cu pandemia. Toți românii au acces la vaccin. Această realizare nu era posibilă fără parteneriatele 
internaționale pe care le avem. Orientarea pro-europeană a României ne-a adus șansa să sperăm că putem salva viețile 
românilor și că putem reduce presiunea de pe spitale. 

Indiferent de ce se întâmplă în România, nu trebuie să uităm de românii din Diaspora. Milioane de români se află în 
alte state. Trebuie să intensificăm dialogul cu românii din întreaga lume pentru a îi convinge să se vaccineze. Trebuie să le 
răspundem la întrebări și să-i direcționăm către centrele de vaccinare din țările în care trăiesc, studiază sau muncesc. 

România se confruntă cu mai multe crize. Din cauza războiului informațional, spitalele sunt pline și viețile românilor 
sunt în pericol. Nu putem să rămânem indiferenți în fața manipulărilor colosale ale forțelor iliberale. Statul trebuie să 
reacționeze ferm! De asemenea, trebuie să ne asigurăm că, atunci când pandemia o să devină doar o amintire neplăcută, vom 
avea înțelepciunea să investim toate resursele disponibile în susținerea sistemului de sănătate și în lupta cu știrile false. Dacă 
investim în sănătate, investim îm protejarea României! Dacă investim în educație, investim în viitorul României! 

Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

*** 
Ziua Națională a României 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
În această zi importantă, Ziua Națională a României, o zi cu o semnificație deosebită pentru poporul român, doresc să 

urez românilor de pretutindeni La mulți ani!  
Acum 103 ani, pe data de 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul s-au unit cu 

România, după ce, la data de 27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, Basarabia și Bucovina au votat Unirea.  
Aș dori ca în această zi, să le urez tuturor românilor multă prosperitate, bucurie și mai ales multă sănătate în această 

perioadă de criză sanitară, provocată de pandemia de COVID-19. Le doresc să rămână un popor unit și solidar și de 1 Decembrie 
să ne exprimăm nu doar sentimentul de mândrie și dragoste față de țară, ci și recunoștință tuturor celor care au luptat pentru 
înfăptuirea Unirii. 

La mulți ani, România! La mulți ani românilor de pretutindeni! 
Vă mulţumesc!           Deputat 

Liviu-Ioan Balint 
*** 
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Platforma Software Centralizată de Identificare Digitală – o necesitate pentru cetățenii României 
  
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 

 Digitalizarea este o mare oportunitate, dar și o obligație pentru România. În primul rând, suntem cu toții conștienți de 
faptul că lumea în care trăim este una a vitezei, iar crearea unei infrastructuri digitale nu va face decât să ușureze interacțiunile 
oamenilor cu autoritățile, și viceversa, salvându-se astfel timp și resurse. În realizarea acestui scop, România a alocat 5,97 
miliarde de euro – adică 20,5% din valoarea totală- pentru proiectele de digitalizare conținute de Planul național de Relansare 
și Reziliență. Platforma Software Centralizate pentru Identificare Digitală (PSCID) este un real ajutor pentru români. Cu 
ajutorul acesteia cetățenii României vor putea, prin intermediul unui cont creat pe platformă, să acceseze servicii publice, atât 
cele oferite de statul român și autoritățile locale, cât și de Uniunea Europeană. Platforma va ajuta cetăţenii români să utilizeze 
un mecanism similar cu cel pe care îl utilizează, astăzi, de la platforme precum Facebook sau Gmail, atunci când doresc să 
acceseze diverse platforme private. Un lucru foarte important este că această interfață dintre autorități și cetățeni va fi una în 
totalitate sigură. Cu o valoare totală a proiectului este de 99.939.410 lei, din care 84.285.767,64 lei reprezintă finanţare 
nerambursabilă din FEDR, prin POC, 13.649.956,12 lei – cuantum eligibil nerambursabil din bugetul naţional, respectiv 
1.998.688,24 lei – valoarea co-finanţării eligibile a beneficiarului, și o perioadă de implementare cuprinsă între 1 septembrie 
2020 şi 31 august 2023, odată cu operaționalizarea acestei platforme România va intra în rândul ţărilor din vestul Europei și va 
fi la nivelul Estoniei şi al tuturor celorlalte ţări din Uniunea Europeană care au reuşit să implementeze până în acest moment o 
platformă de identificare digitală. Pe lista obiectivelor specifice ale proiectului se află: constituirea Registrului Electronic 
Naţional de Identităţi Electronice în cadrul căruia se vor regăsi Identităţile Electronice ale tuturor consumatorilor de servicii 
electronice de eGuvernare; interconectarea cu portalul de acces unitar şi securizat la serviciile electronice de eGuvernare şi 
înrolarea cetăţenilor la serviciile dorite; interconectarea cu Catalogul Serviciilor Electronice de eGuvernare la care cetăţenii se 
vor înrola prin intermediul PSCID; creşterea gradului de utilizare a serviciilor de eGuvernare printr-o modalitate consecventă 
şi simplificată de autentificare şi accesare; înrolarea în cadrul PSCID a sistemelor şi serviciilor electronice de eGuvernare din 
România; înrolarea în cadrul PSCID a furnizorilor de identitate (publici şi privaţi) existenţi; interconectarea PSCID cu nodul 
eIDAS naţional; reducerea riscului în utilizarea serviciilor de eGuvernare şi diminuarea posibilităţii de furt de identitate.  
 Nepermis de mult timp România a rămas în urmă la acest capitol față de statele din marea familie europeană. De când 
a fost preluată guvernarea de Partidul Național Liberal digitalizarea a reprezentat un domeniu extrem de important, iar 
alocările din PNRR acestui sector o dovedesc. PSCID este un proiect vital pentru dezvoltarea țării noastre și competitivitatea 
sa la nivel internațional. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
 

România trebuie să evite în timp util consecințele nefaste ale dificultăților demografice 
 

 În prezent, societatea românească se confruntă cu o reală îngrijorare cu privire la tendinţa accelerată de scădere a 
populaţiei, reconfirmată din păcate în ultimii ani, fapt care, fără îndoială, presupune o intervenție fermă a factorilor 
responsabili. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României atrage atenția asupra pericolului ca 
situaţia demografică din România să pună în pericol, pe termen mediu, sprijinirea sistemelor de protecţie socială. 

Din nefericire, estimările oficiale ne indică că populaţia României ar putea scădea până la 15 milioane în anul 2070, 
ceea ce ar destabiliza grav raportul dintre persoanele de peste 65 de ani şi populaţia activă, aflată în câmpul muncii, din 
intervalul de vârstă 15-64 ani. În cazul în care depopularea țării va continua, acest procent ar urma să se dubleze, de la 26,3% 
în prezent urmând să ajungă la 52,8% în 2070. În aceste condiții, specialiștii guvernamentali atrag atenția că funcționalitatea 
sistemelor de protecție socială va fi greu de susținut, existând potențiale riscuri și pe segmentul asigurării pensiilor. 

Dificultățile demografice cu care ne confruntăm după 1990 nu au putut fi atenuate, în pofida măsurilor de sprijinire a 
românilor care trăiesc în străinătate de a se reîntoarce în țară. Depopularea a fost, din păcate, dublată de deficitul însemnat de 
forță de muncă și procentul ridicat al populației inactive pe piața muncii.  

Spre exemplu, necesitățile pe palierul forței de muncă se apropie acum de nivelurile record de dinaintea pandemiei. 
Rata populaţiei inactive în al doilea trimestru din 2021 se ridică la 34%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, o cifră 
care este în măsură să ne pună serios pe gânduri. În același timp, pandemia nu a oprit exodul de români dornici să muncească 
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în străinătate, iar rezultatul acestor aspecte devine alarmant, mai ales dacă ne raportăm la consecințele situației din prezent 
pentru viitor. 

Sunt motive serioase să ne temem că fenomenul de scădere şi, implicit, de îmbătrânire a populaţiei României, va 
continua şi în anii următori. Un factor substanţial care contribuie la aceste realităţi nedorite este migraţia forţei de muncă, 
accentuată odată cu permisivitatea liberei circulaţii conferite de aderarea României la Uniunea Europeană. De asemenea, nu 
trebuie să neglijăm exodul tinerilor spre alte zări mult mai ofertante ca oportunităţi, precum şi realitatea crudă potrivit căreia 
statul român este încă deficitar în identificarea unor soluţii stimulatoare viabile, atât pentru încurajarea tinerelor familii, cât şi 
pentru creşterea copiilor în condiţii propice dezvoltării armonioase.  

Este evident că decidenții politici trebuie să identifice soluțiile adecvate pentru ameliorarea problemei demografice și 
sprijinul familiilor de a susține revenirea la un spor natural dătător de speranțe pentru viitor. Consider că avem nevoie 
stringentă de politici active de revitalizare a ocupării forței de muncă, prin acordarea posibilității oamenilor de a munci și după 
vârsta pensionării, precum și prin eliminarea discriminărilor existente pe criterii de vârstă. 

Îmi exprim însă speranţa că ne vom trezi totuşi în timp util la realitate şi vom lua măsurile care se impun, pentru a nu 
ajunge la estimările specialiştilor, potrivit cărora peste 50 de ani un cetăţean al României va munci pentru pensiile altor nouă. 

 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Două mari proiecte de țară pentru următorul deceniu: stop migrației și diaspora acasă 
 

Cu un deficit de forță de muncă estimat la jumătate de milion de persoane și un fenomen al scăderii populației mai 
vizibil ca niciodată, România este captivă măsurilor pe termen scurt, de timpul importului de forță de muncă, fără o viziune pe 
termen lung pentru stoparea migrației și repatrierea românilor. Acesta este adevăratul proiect de țară pe care noi, actorii clasei 
politice, suntem obligați să ni-l asumăm transpartinic. 
  În anul 2020 din România au emigrat peste 192 mii de persoane, cu 41 mii mai puțin decât în 2019, arată datele CNSP. 
Totodată, imigranții temporari au reprezentat un număr de aproximativ 163 mii de persoane, cu 38,6 mii mai puțin decât în 
anul anterior. Estimările emigrărilor până în anul 2030 arată o creștere a acestora la 201.233 persoane până în anul 2025, urmat 
de o scădere treptată până în anul 2030, la un număr aproximativ de 194.095 persoane. Conform proiecției CNSP, în perioada 
2022-2030, vor emigra temporar din România în medie, circa 198,4 mii persoane anual. 

Conform unui studiu elaborat de ReThink România, 730.000 de români spun că vor să emigreze în 2022. Aproximativ 
3% dintre români spun că sigur pleacă anul viitor din țară și alți 5% că probabil vor pleca. Tentația să plece din țară este mai 
puternică în rândul tinerilor între 16 și 24 de ani. 

Toate aceste cifre se adaugă la comunitățile de români stabiliți în toată lumea, care sunt de ordinul milioanelor. Trăim 
în vremuri în care antreprenorii se plâng de lipsa forței de muncă, iar exodul românesc din ultimii 30 de ani continuă să ia 
amploare. Motivați de libertatea de circulație în interiorul spațiului comunitar și de sumele de bani care le ușurează viața atâtor 
familii, conaționalii noștri pleacă în căutarea unui trai mai bun. Din acest motiv, statisticile Organizației Națiunilor Unite arată 
că intensitatea migrației românilor între anii 2000 și 2015 a fost depășită doar de cea siriană. Din nefericire, în ciuda eforturilor 
făcute și a trecerii timpului, situația nu s-a îmbunătățit. Aeroporturile românești sunt martore tăcute ale plecărilor dureroase ale 
românilor și venirea plină de speranță a lucrătorilor străini, cu precădere a celor din Asia. 
  În timp ce românii pleacă în alte state pentru a munci cu salarii mai mari decât cele ale pieței locale, agențiile de 
recrutare și plasare a forței de muncă negociază numeroase contracte pentru aducerea lucrătorilor străini în sectoare precum 
construcții sau industria HoReCa. 

Guvernul va dubla din nou numărul avizelor care pot fi acordate muncitorilor străini, astfel încât numărul acestora va 
fi în 2022 de patru ori mai mare decât în 2020 și dublu față de acest an. 100.000 de locuri de muncă care ar putea fi ocupate de 
români, dacă am ști ce să le oferim pentru a îi convinge să revină acasă. Și nu, salariul nu este suficient. De ce au nevoie? De 
aici trebuie să începem, de la această întrebare. Cum ar fi să adresăm această întrebare milioanelor de români din toată lumea, 
prin instituțiile și instrumentele pe care statul român le are la dispoziție?  

Stimați colegi, suntem parte a unui efort colectiv de reziliență în fața unei noi societăți și a unei noi economii.  
Planurile de Redresare și Reziliență ale altor state vor spori emigrarea românilor dacă nu facem tot ce ne stă în putință pentru a 
îi primi acasă și pentru a îi ajuta să rămână. Depinde de noi să conștientizăm asta și să acționăm ferm împotriva unui fenomen 
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care va afecta major economia și care va provoca și probleme sociale - sutele de mii de copii care rămân singuri acasă, 
predispuși abandonului școlar și suferinței. Cu aceste lucruri în minte, vă invit să elaborăm o nouă strategie pentru țara din care 
nimeni să nu mai plece și în care toți cei plecați să se întoarcă: Planul pentru România. 
 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
Practicile comerciale neloiale 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Lanțul de aprovizionare reprezintă un element important al economiei europene. Acesta asigură transmiterea de 

produse și servicii de la furnizori la consumatori și are un impact direct asupra creșterii economice și ocupării forței de muncă. 
În ultimele două decenii, lanțul de aprovizionare a cunoscut schimbări semnificative din motive economice, sociale și 

demografice. Acesta cuprinde trei elemente: practicile comerciale neloiale, cooperarea dintre producători și transparența pieței. 
La nivelul Uniunii Europene mereu s-a avut în vedere asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor prin 

măsurile adoptate, precum și constituirea unui lanț de aprovizionare echitabil și echilibrat. 
Dreptul în materie de protecție a consumatorilor ar trebui aplicat în mod eficace pe întreg teritoriul Uniunii, însă 

normele de drept intern actuale diferă semnificativ la nivelul Uniunii. 
Uniunea a luat măsuri pentru a îmbunătăți, în rândul consumatorilor, al comercianților și al practicienilor din domeniul 

dreptului, gradul de cunoaștere a drepturilor consumatorilor și pentru a îmbunătăți asigurarea respectării drepturilor 
consumatorilor și posibilitățile de a solicita măsuri reparatorii de către consumatori. Însă, nu toate statele membre pot aplica 
comercianților sancțiuni eficace, care să descurajeze încălcările în materia practicilor comerciale neloiale. 

De-a lungul anilor, practicile neloiale în relațiile dintre furnizori și cumpărători au devenit o problemă politică din ce 
în ce mai importantă pentru autoritățile publice. Ca urmare, multe state membre au luat măsuri pentru a combate practicile 
comerciale neloiale, însă au procedat în moduri diferite. Această situație a produs divergențe mari în ceea ce privește nivelul, 
natura și forma juridică a protecției oferite la nivel național. 

În România nu există în prezent reglementări aplicabile pentru combaterea și sancționarea practicilor comerciale 
neloiale. 

La nivel național și legislativ, se lucrează la transpunerea Directivei europene privind practicile comerciale neloiale. 
Directiva își propune să stabilească, la nivelul Uniunii Europene, un standard minim de protecție al micilor furnizori în 

relația lor cu marii cumpărători, prin armonizarea măsurilor divergente ale statelor membre privind practicile comerciale 
neloiale.  

Micii fermieri sunt vulnerabili în relațiile cu partenerii, aceștia neavând putere de negociere pentru vânzarea 
produselor lor. 

Adoptarea cadrului normativ va garanta un tratament echitabil pentru întreprinderile mici și mijlocii și va determina 
stabilitate și securitate în ceea ce privește raporturile juridice. 

Este imperios necesară reglementarea practicilor comerciale neloiale, pentru a le oferi fermierilor și comercianților 
suportul necesar în ceea ce privește riscurile la care sunt supuși, fără o legislație în domeniu. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
A fost aprobată schema de ajutor pentru sectorul apicol 

 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 

 Agricultura a fost și este un pilon de bază al economiei românești. Sectorul agricol a reprezentat întodeauna o 
prioritate pentru Partidul Național Liberal și guvernul condus de acesta. Agricultura românească trebuie să își consolideze 
performanţele și să devină competitivă pe termen lung, fără dependenţe sau vulnerabilităţi generate de: accesul dificil la 
finanţare, fragmentarea terenurilor, lipsa forţei de muncă sau capriciile vremii. Cât timp micile exploataţii funcţionează la nivel 
de subzistenţă și numeroase terenuri rămân necultivate, agricultura nu poate deveni o sursă durabilă de creștere economică. În 
vederea îndeplinirii acestor scopuri, în ședința Guvernului din 17 noiembrie 2021 a fost aprobată hotărârea privind schema 
„Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada 
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martie–mai 2021 asupra sectorului apicol". Astfel, se reglementează acordarea unui ajutor de minimis apicultorilor de 23,7 
lei/familia de albine, pentru un număr de 2.246.866 familii de albine.  

Scopul acestui ajutor este susținerea activității în sectorul apicol pentru compensarea efectelor fenomenelor 
hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie–mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure 
continuarea ciclului de producție.  

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 53.250.724 lei, reprezentând 10.763.157,96 euro la cursul de 
schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2021, respectiv 4,9475 lei pentru un euro. Sursa de 
finanțare este bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Aplicanții au posibilitatea de a depune cererile şi documentele însoțitoare între a doua zi lucrătoare după intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri și 26 noiembrie 2021. Schema se derulează prin centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură, iar termenul de plată este 31 decembrie 2021. Avem astfel un mecanism concret de ajutorare a apiculturilor, care 
se confruntă cu o perioadă dificilă. Nu vom lăsa pe nimeni în urmă! 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Programul „Anghel Saligny” reprezintă o oportunitate reală pentru localitățile  
din România de a se dezvolta și moderniza! 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Deja 97,5% dintre comunele, orașele, municipiile și județele din România au cerut finanțare, prin Programul de 

Investiții „Anghel Saligny”. Este dovada cea mai clară că autoritățile locale au nevoie de aceste fonduri pentru investiții în 
rețelele de apă și canalizare și pentru modernizarea drumurilor. În scurt timp, Ministerul Dezvoltării va deschide și depunerea 
de cereri de finanțare pentru investiții în rețelele de distribuție a gazelor naturale. 

3.147 dintre cele 3.228 de unități administrativ-teritoriale ale României, incluzând județele și sectoarele capitalei, au 
cerut finanțare. Suma totală a cererilor de finanțare este de 137,59 de miliarde de lei, pentru 7.545 de proiecte, în condițiile în 
care bugetul programului este de 50 de miliarde de lei. 

Aș vrea să subliniez totuși un aspect extrem de important: toate localitățile cu primari USR au cerut finanțare prin 
programul „Anghel Saligny”! În vreme ce liderii naționali ai USR au ales să iasă de la guvernare pentru că nu erau de acord cu 
programul „Anghel Saligny”, în teritoriu primarii USR au înțeles utilitatea acestui program! 

Acest interes uriaș demonstrează necesitatea acestui program prin care dezvoltăm comunitățile locale. Vor fi finanțate 
obiective de investiții care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada 
de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare. 

Astfel, fiecare UAT are prealocată finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil: 
- comunele au alocate 4 milioane lei 
- orașele - 7 milioane lei 
- municipiile, altele decât reședințele de județ - 10 milioane lei 
- municipiile reședințe de județ - 43 milioane lei 
- sectoarele municipiului București - 35 milioane lei 
- județele (reprezentate de consilii județene) - 140 milioane lei 
- fiecare asociație de dezvoltare intercomunitară, precum și parteneriatele în vederea înființării asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară vor avea prealocată finanțare pentru cel puțin un proiect eligibil, a cărui valoare maximală 
reprezintă suma valorilor ce ar reveni fiecărui membru al asociației sau parteneriatului, la care se adaugă un procent de 10%. 

Programul național de investiții "Anghel Saligny" reprezintă soluţia finanţării investiţiilor care asigură accesul întregii 
populații, inclusiv din mediul rural, la servicii esențiale, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în 
comunitățile subdezvoltate. 

Un guvern are datoria să guverneze pentru toți locuitorii țării, nu doar pentru cei din marile orașe, cu atât mai mult cu 
cât aproape jumătate din populația României trăiește în mediul rural și în localități mici. 

Programul „Anghel Saligny” a fost impus de realitatea românească. El întregește viziunea PNL privind investițiile 
necesare dezvoltării României, astfel încât nicio localitate să nu fie lăsată în urmă. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
George Cătălin Stângă 
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Nodul rutier Medgidia-Autostrada Soarelui  
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
La fiecare debut de sesiune parlamentară am reiterat faptul că priorităţile mele se vor concentra pe iniţiative legislative 

şi proiecte de politici publice menite să contribuie la dezvoltarea judeţului Constanţa şi a Dobrogei. În iunie anul acesta, 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a început demersurile pentru realizarea nodului rutier ce va avea 
rol de a prelua traficul de mare tonaj din municipiul Medgidia, la intersecția dintre Autostrada A2 cu D.J.222. 

Principalele obiective avute în vedere în momentul demarării proiectului au fost: promovarea unui transport eficient, 
ce va reduce cu 30-40% poluarea atmosferică și fonică; reducerea emisiilor de dioxid de carbon anual; reducerea traficului 
greu și dirijarea acestuia în afara localității; mărirea fluenței traficului, a siguranței circulației și reducerea numărului de 
accidente; încurajarea de noi investiții în zona municipiului Medgidia. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
 În ultimii ani, Medgidia a devenit o zonă de interes economic extrem de importantă, astfel încât transportul de mare 
tonaj în municipiu a crescut considerabil. Investițiile din zonă au creat o provocare care avea nevoie de o soluție urgentă, 
aceasta fiind construirea nodului rutier pe Autostrada Soarelui, în zona municipiului Medgidia. Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere a avansat demersurile pentru realizarea acestui proiect, astfel încât, în momentul de față, 
există 4 oferte pentru elaborarea studiilor de pre-fezabilitate și fezabilitate.  

După ce se va depăși această fază, se va realiza contractarea, proiectarea și execuția nodului rutier. Pentru medgidieni 
și mai ales pentru investitorii din zonă, avansarea acestui proiect reprezintă o veste bună, mai ales că, după îndeplinirea acestui 
obiectiv, traficul greu va fi dirijat în afara localității. Aș adăuga și faptul că acest nod are un impact pozitiv, atât din 
perspectivă economică, dar mai ales a mediului. Componenta esențială pentru dezvoltarea județului Constanța o reprezintă 
investițiile în proiecte de impact, care pot trece dincolo de ciclurile electorale. Nodul rutier de pe A2 și DJ 222 este o soluție 
tehnică pentru un termen mediu și lung, atât pentru municipiul Medgidia, cât și pentru județul Constanța.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

 

19 ani de securitate Nord-Atlantică 
Domnule președinte, 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Se împlinesc 19 ani de la Declaraţia Parlamentului României nr.2 din 25 noiembrie 2002, cu privire la invitarea 

României de a începe negocierile de aderare la NATO, adoptată cu unanimitate de voturi, şi publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 854/26 noiembrie 2002.  

Pentru fidela aducere aminte, iată cum sună Declaraţia Parlamentului României care a înscris, în mod ferm, ţara 
noastră pe un drum pro-occidental fără echivoc: „Camera Deputaţilor şi Senatul, întrunite în şedinţă comună astăzi 25 
noiembrie 2002, salută cu deosebită satisfacţie decizia adoptată de către statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice, în cadrul 
reuniunii la nivel înalt de la Praga, cu privire la invitarea României de a începe negocierile de aderare la NATO. Parlamentul 
României consideră că această decizie reprezintă un moment istoric de recunoaştere a progreselor realizate de ţara noastră pe 
calea integrării în structurile euroatlantice, exprimându-şi în acelaşi timp convingerea că noua extindere va creşte eficienţa şi 
coeziunea Alianţei. Parlamentul României adresează mulţumiri şefilor de state şi de guverne din statele membre ale NATO 
pentru decizia de la Praga, precum şi forurilor legislative şi forţelor politice pentru sprijinul permanent acordat ţării noastre în 
procesul de pregătire a aderării la Alianţa Nord-Atlantică. Parlamentul României susţine şi promovează activ obiectivele 
fundamentale de politică externă ale ţării noastre: consolidarea rolului României în calitate de stat membru al Alianţei Nord-
Atlantice şi integrarea în Uniunea Europeană. Forţele politice din Parlamentul României vor acţiona pentru continuarea 
reformelor necesare pentru ca ţara noastră să devină un membru eficient al Alianţei NordAtlantice. Membrii Parlamentului 
sunt încredinţaţi că aderarea României la NATO va contribui la sporirea securităţii şi stabilităţii în lume, la combaterea 
terorismului şi va consolida relaţiile de cooperare şi bună vecinătate. Decizia adoptată la Praga este benefică atât pentru 
România, cât şi pentru întreaga regiune, contribuind la întărirea Alianţei şi la promovarea valorilor acesteia. România va pleda 
cu consecvenţă pentru o politică a uşilor deschise şi pentru intensificarea legăturilor dintre NATO şi toate statele 
partenere. Parlamentul României se adresează parlamentelor statelor membre NATO, având convingerea că aceste foruri vor 
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iniţia cât mai curând procedurile de ratificare a Protocolului de aderare a României şi a celorlalte state invitate la Organizaţia 
Tratatului Atlanticului de Nord. Această declaraţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 25 
noiembrie 2002.”  
 Am reamintit această zi pentru că în ultima perioadă Parlamentul României, datorita circumstanţelor politice partinice, 
interne, nu a mai reuşit să adopte asemenea documente-simbol, cu o serioasă relevanță pentru națiunea noastră. Actul din urmă 
cu 19 ani a fost reconfirmat oficial în data de 2 aprilie 2004, ziua în care România a devenit de facto membru cu drepturi 
depline al Alianţei Nord-Atlantice. 

Consider că cei 17 ani de prezenţă a României în NATO nu trebuie deloc minimalizaţi. Este vorba despre o perioadă 
de siguranţă și cooperare, cu aliaţi serioşi şi puternici, pe care îi putem, cu atât mai mult preţui, în contextul actual geopolitic în 
care se găseşte ţara noastră. Suntem astăzi graniţa estică a Alianţei Nord-Atlantice, în vecinătatea unor zone de conflict şi în 
imediata apropiere a unei Rusii impredictibile.  

Ca parlamentari ai unei țări NATO și UE, sunt convins că trebuie să înțelegem că funcționarea eficientă a fiecărei 
instituții democratice în angrenajul național ajută România să reprezinte în continuare un pilon important al stabilității 
regionale și un aliat de încredere pentru vestul civilizat.  

Cred că Parlamentul României trebuie să se scuture din letargia ultimilor ani, în care activitatea parlamentară s-a diluat 
nepermis, făcând loc unor dezbateri sterile şi lipsite de substanţă și încetinind  în mod total neproductiv actul concret de 
legiferare.  

Trebuie să fim mult mai conştienţi şi responsabili în legătură cu misiunea noastră în Parlament, deoarece oamenii ne-
au trimis şi ne-au mandatat cu încredere pentru a face legi bune pentru ei, precum și pentru consolidarea fragilei noastre 
democrații.           Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

Modernizarea comunităților locale 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Observăm toți că ceea ce se întâmplă în administraţia publică locală are un impact profund asupra tuturor cetăţenilor. 
Până în 1990, România a avut una dintre cele mai centralizate forme de administrație publică, când toate deciziile 

esențiale, cu privire la dezvoltarea și modernizarea comunităților locale, erau luate la nivel central. 
După 1990, unitățile administrativ teritoriale au primit atribuții și au fost responsabilizate, fiecare dintre acestea 

devenind propriul gestionar. 
Obligațiile statului sunt de a garanta exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, stabilite prin Constituție. 
Aceste obligații se realizează prin toate structurile sale administrative și prin instrumentele instituite în vederea 

sprijinirii eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază, la nivelul tuturor 
localităților. 

Guvernul României, prin programul asumat, susține cu prioritate modernizarea comunităţilor locale prin realizarea de 
investiţii în infrastructura locală. 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii din spaţiul rural şi urban, în scopul asigurării de şanse egale pentru atingerea 
unui standard decent de viaţă al populaţiei, a generat Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, coordonat de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 

Prin acest program, Guvernul Cîțu a avut în vedere crearea unui cadru legislativ nou prin care unităţile administrativ 
teritoriale să promoveze noi obiective de investiţii, astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esenţiale a întregii 
populaţii, aspect care va determina creşterea calităţii vieţii şi evitarea riscului de depopulare în comunităţile subdezvoltate. 

Astfel, în perioada 2021-2028, autoritățile administrației publice locale vor avea la dispoziție 50 miliarde lei pentru a 
încheia contracte de finanţare multianuală, în vederea realizării lucrărilor pentru alimentare cu apă, rețea de canalizare, 
drumuri de interes local, sisteme de distribuţie a gazelor naturale. 

Impactul socio-economic este dezvoltarea sectorului investiţiilor publice și producţia de bunuri şi servicii, ceea ce va 
duce la crearea de noi locuri de muncă. 

Juristul Paul Negulescu spunea: „Este incontestabil că instituţiile locale joacă un rol foarte important în destinele unei 
ţări. Influenţa lor se resimte asupra bunăstării generale şi chiar a vieţii politice.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Maria Stoian 
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Criza migranților de la granița dintre Polonia și Belarus este dramatică! 
  
În calitate de membru al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE și al Delegaţiei 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, îmi exprim îngrijorarea pentru situația migranților 
din Belarus. 

Sunt mii de refugiați din Orientul Mijlociu care au fost direcționați la granița dintre Belarus și Polonia și care speră că 
pe acolo vor putea ajunge în Germania. Toți își caută scăparea din Afganistan și Siria, pentru a se salva de regimurile opresive 
din țările lor. 

Acești oameni sunt manipulați, sunt dezinformați și folosiți drept armă politică de autoritățile de la Minsk. Este trist că 
suferința acestor oameni este folosită în lupta politică internațională.  

Țările vecine Belarusului sunt foarte îngrijorate, granițele Poloniei și Lituaniei sunt luate zilnic cu asalt. 
Autoritățile de la Minsk trebuie să înțeleagă faptul că sancțiunile pe care le-a impus Uniunea Europeană acestei țări nu 

pot fi retrase prin astfel de acțiuni. Refugiații care se află în centrul acestui conflict hybrid nu trebuie să plătească cu viața și 
sănătatea lor. 

Migranții nu trebuie să fie transformați în saci de box în care să lovească și unii și alții. Acești oameni trebuie ajutați. 
Și-au pierdut casele, familia, locurile de muncă și nu mai pot reveni la o viață normală în țara lor. Dar, în același timp, nici nu 
pot fi lăsați să intre în țările UE fără un control prealabil.   

Să fie foarte clar, vorbim despre o tragedie umană. Trebuie să ne pese tuturor. Am încredere că atât UE, cât și ONU 
vor găsi în cel mai scurt timp cele mai bune soluții pentru a salva viața acestor oameni.   
  

Deputat 
Christine Thellman 

*** 
Imaginea pozitivă a României în străinătate este creată de români! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Până în anul 1989, România era recunoscută în lume atât pentru personalitățile extraordinare din lumea sportului, 

precum Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin, Nicolae Dobrin, Ion Țiriac sau Ilie Năstase, precum și pentru calitatea deosebită a 
unor bunuri industriale sau din agricultură produse de economia românească. După anii 90, dar mai ales după ridicarea 
regimului vizelor, străinii au avut ocazia să cunoască tot mai bine ceea ce sunt și cum sunt români: oameni bine pregătiți 
profesional, deosebit de harnici, calzi și devotați. Nu este stat european în care să nu auzi aprecieri la adresa medicilor români 
care salvează vieți, la adresa profesorilor români care modelează destinele tinerilor, la adresa muncitorilor din construcții sau 
din agricultură, care muncesc și 12 ore pe zi. Peste tot în lume, român este sinonim cu seriozitate, profesionalism și om pe care 
te poți bizui.  

Stimați colegi, 
Să știți că mă întristează faptul că, nu de puține ori, în țară se propagă o imagine negativă asupra diasporei românești, 

care nu are legătură cu realitate. Este drept că există și foarte mulți români care, în decursul anilor, au încălcat legea în statele 
în care au fost primiți cu brațele deschise. Dar, pentru unul sau doi care au călcat strâmb nu trebuie să fie aduse generalizări 
nedrepte asupra a peste 4,5 milioane de români de bună-credință. Mă bucură faptul că actualul ministru al afacerilor interne a 
întărit cooperarea polițienească cu celelalte state UE, astfel încât cei care greșesc să fie aspru pedepsiți. Avem, așadar, motive 
de speranță că români care să încalce legea, atât în țară, cât și în străinătate, vor fi tot mai puțini sau deloc.  

Stimați colegi, 
Scopul intervenției mele de astăzi este acela de a determina în primul rând decidenții politici să facă eforturi pentru a 

promova o imagine cât mai corectă și pozitivă a României în străinătate. Noi ca politicieni avem obligația să prezentăm lumii 
întregi cât de minunată este țara noastră și ce oameni minunați sunt românii. Cei care vin în România sau cei care 
interacționează deja cu români știu deja aceste lucruri. Cred că a venit momentul să ne concentrăm eforturile pentru a genera o 
imagine pozitivă asupra țării noastre. Or, acest lucru se poate face atât prin cântărirea atentă a discursurilor publice, prin 
campanii corecte de informare la nivel european, precum și prin coerența proiectelor de dezvoltare din țara noastră.    

  Vă mulțumesc,         Deputat 
Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
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 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Criza refugiaților la granița cu Polonia 
Stimate domnule ministru,  
Presiunea exercitată de Belarus la granița Poloniei, prin împingerea refugiaților și obligarea Uniunii Europene de a-i 

accepta, reiterează conflictul tensionat dintre guvernul de la Minsk și comunitatea occidentală. Cu toate acestea, având în 
vedere numărul mare de vieți omenești care se află în pericol, anumiți experți afirmă că suntem martorii unui episod care are 
un potențial incendiar mai mare decât tensiunile din ultimii ani, în special prin implicarea Federației Ruse.  

Premierul Poloniei Mateusz Morawiecki a declarat că guvernul rus ar coordona această criză și ar susține tranzitul 
refugiaților, astfel fiind un suporter al tacticilor de război hibrid împotriva Uniunii Europene aplicate de Belarus. Președintele 
rus Vladimir Putin a depus eforturi și în trecut pentru a menține Ucraina și Belarus sub influența sa, cele două state fiind 
avanposturile sale de apărare în relație cu Occidentul.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce implicații are această criză pentru România în calitate de membră a Uniunii Europene și  

NATO?  
2. Cât de probabilă credeți că este o invazie armată clasică în contextul disproporției de forțe dintre  

NATO și Federația Rusă?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,          Deputat  

Mugur Cozmanciuc  
*** 

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

UE vrea noi reguli pentru mărfurile agricole 
Stimate domnule ministru,  
Conform unei propuneri anunțate săptămâna trecută de Comisia Europeană, importurile de lemn și alimente din zonele 

defrișate urmează a fi interzise. Măsura vine după finalizarea discuțiilor din cadrul COP26, în urma cărora toate statele 
prezente s-au angajat să reducă semnificativ defrișările până în 2030.  

Proiectul de lege s-ar încadra în obiectivele Pactului Verde European și ar stipula ca fiecare companie să demonstreze 
că produsele de soia, cafea, cacao, lemn, carne de vită nu provin din zone în care s-au făcut defrișări. Această propunere poate 
avea un impact semnificativ pentru a reduce considerabil și defrișările cauzate de expansiunea agriculturii și suprasolicitarea 
solurilor. Potrivit unui studiu efectuat de grupul World Wide Fund for Nature România – WWF- importurile Uniunii Europene 
ar fi responsabile pentru 16% din defrișările globale.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cum ar afecta acest proiect de lege agricultura din România? 
2. Credeți că proiectul de lege are posibilitatea de a produce efecte reale? 
3. Ce alte produse credeți că ar putea fi vizate în afară de cele menționate? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Impozitarea proprietăților prin PNRR 
Stimate domnule Ministru,  

 În forma finală aprobată de către Comisia Europeană, Planul Național de Redresare și Reziliență prevede și reformarea 
sistemului de impozitare pe proprietate. Principalul obiectiv al acestei reforme este de a facilita un proiect legislativ în acest 
sens ce va fi supus dezbaterii publice la sfârșitul anului 2022 și care va avea o implementare etapizată în funcție de rezultatul 
studiilor comparative și a determinării pașilor de dezvoltare, respectiv determinarea necesității de dezvoltare a capacității 
administrative necesare pentru implementare, conform informațiilor apărute în spațiul public. 

Dezvoltarea legislației privind impozitarea vizează atât persoanele fizice, cât și juridice. Principiile privind impozitul 
pe proprietate, în special diferitele regimuri de impozitare a clădirilor vor fi adaptate în funcție de statutul proprietarului, iar 
statul își dorește să lege sistemul de impozitare de valoarea de piață.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. În cazul în care reforma fiscală va aplica principiul impozitării proprietăților în funcție de  

valoarea de piață, cum veți atenua fluctuația valorii de piață pentru a nu provoca o explozie a costurilor pentru chirirași?  
2. La ce interval de timp se vor face reevaluări?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Arderea deșeurilor – sursă de poluare 
Stimate domnule ministru,  
Conform declarațiilor făcute în spațiul public, traficul intens din capitală rămâne principala sursă de poluare a aerului. 

Cu toate acestea, frecvența incendiilor provocate în special în weekenduri pentru arderea deșeurilor contribuie semnificativ la 
gradul ridicat de poluare. Ca măsuri de combatere a acestui fenomen, ați sugerat un plan colaborare cu Consiliul Judeţean 
Ilfov, Poliția din județul Ilfov, Garda de Mediu, dar și polițiile locale din comune pentru a înăspri patrulele și controalele în 
punctele roşii, respectiv în satele din jurul Bucureștiului unde acest fenomen este dominant.  

Din păcate, majoritatea persoanelor care se fac vinovate de arderea deșeurilor nu se conformează sau nu acordă 
importanță legii și sancțiunilor impuse de către autorități, precum amenzile sau chiar arestarea.  

Față de cele prezentate, vă crog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Având în vedere faptul că România a fost condamnată de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru 

nerespectarea valorilor-limită zilnice și anuale pentru concentraţiile de PM10, cum credeți că ar putea arăta o serie se măsuri 
urgente pentru diminuarea semnificativă a fenomenului de ardere a deșeurilor, în plus față de frecvența crescută a controalelor? 

2. Cum credeți că ar putea fi responsabilizați cetățenii pentru a renunța la obiceiul arderii deșeurilor? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Programul Garanția pentru Tineri 
Stimată doamnă ministru,  
Programul european pentru tinerii care nu mai urmează nicio formă de învățământ și nici nu au serviciu (NEETs), 

denumit Garanția pentru Tineri, este una din măsurile prioritare ale UE datorită posibilității de reducere a șomajului la tineri, 
dar și a crește incluziunea socială a tinerilor vulnerabili. Cu toate acestea, România s-ar afla pe ultimul loc la momentul actual 
în ceea ce privește utilizarea corespunzătoare a fondurilor europene pentru acest program.  

Printre posibilele cauze, conform unui studiu efectuat de Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) s-ar număra 
categoria de vârstă inadecvată (programul aplicat în România s-a adresat doar tinerilor între 15-24 de ani, deși alte țări 
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europene au renegociat programul și au extins vârsta până la 29 de ani), pasivitatea înregistrării tinerilor în evidențele ANOFM 
și a AJOFM-urilor și acțiuni demarate în contexte nepotrivite, școli sau universități, ceea ce implică un număr mic de tineri ce 
sunt identificați ca NEETs.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Considerați necesară extinderea categoriei de vârstă ca și criteriu de eligibilitate al tinerilor în România? 
2. Aveți în plan o colaborare cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru a grăbi procesul de înregistrare a 

tinerilor în evidențele menționate anterior? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,          Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Măsurile dispuse pentru combaterea fenomenului falsificării certificatelor digitale  
ale Uniunii Europene privind COVID-19 

Stimate domnule ministru, 
Pandemia COVID-19 a afectat considerabil accesul pacienților din România la servicii medicale și calitatea acestora. 

Totodată, efectul pandemiei a condus la deteriorarea stării de sănătate a bolnavilor cronici și la creșterea presiunii asupra unui 
sistem medical deja suprasolicitat. 

Sistemul de sănătate din România trebuie să asigure servicii de sănătate la standarde europene pentru fiecare cetățean, 
astfel încât să conducă la îmbunătățirea speranței de viață a românilor, la creșterea calității vieții și la îmbunătățirea accesului 
acestora la un sistem public de sănătate, modern si eficient. 

La momentul actual, la nivel european, se înregistrează un trend ascendent cu creșteri semnificative de infectări cu 
virusul SARS-CoV-2 în anumite state, între care și România, care se distinge și prin faptul că are una dintre cele mai reduse 
acoperiri vaccinale din Uniunea Europeană, ceea ce se traduce printr-o receptivitate mare a populației la infecție și boală 
(inclusiv forme severe și decese). 

Luând în considerare aceste aspecte, una dintre soluțiile reducerii ratei mortalității cauzate de SARS-CoV-2 și a 
presiunii asupra sistemului medical o reprezintă vaccinarea. Aceasta protejează persoanele vaccinate și pe cele din jurul lor 
care sunt vulnerabile la boli, reducând totodată riscul de răspândire a bolii în comunitate. 

Un argument în acest sens îl reprezintă faptul că, în perioada ianuarie - noiembrie 2021, după administrarea celei de a 
doua doze2 de vaccin, din totalul persoanelor3 cu schemă completă de vaccinare 2,2% au avut un test pozitiv de infecție cu 
virusul SARS-CoV-2 (dintre care 0.02% au decedat4). 

Din păcate, în anumite localități din țară, vedem secții de terapie intensivă și spitale saturate, precum și oameni care 
mor, în timp ce pe străzi unii oameni se comportă ca și cum pandemia a fost complet învinsă. Totodată, avem încă foarte mulți 
cetățeni care nu sunt vaccinați, fie pentru că refuză să se vaccineze sau nu pot fi vaccinați, astfel încât putem în continuare să 
asistăm la o intensificare a pandemiei.  

Mai mult, după cum cunoașteți, în ultima perioadă, în România, s-a intensificat fenomenul falsificării certificatelor 
digitale UE privind COVID-19 prin utilizarea unor metode variate                                (ex. emiterea de adeverințe de vaccinare 
false, eliberarea de teste PCR false, „vaccinarea la chiuvetă” etc.). Așadar, luând în considerare cele menționate, vă adresez 
rugămintea domnule Ministru de a-mi comunica: 

1. câte dosare penale privind posibile fraude în procesul de eliberare a certificatelor sau adeverințelor de vaccinare se află 
în lucru?  

2. câte dosare penale au fost întocmite pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, de la începutul  
implementării în România a certificatului digital al UE privind COVID-19 până în prezent ? 

3. câte persoane sunt cercetate în aceste dosare penale și pentru câte s-a dispus începerea urmăririi penale ?  

                                      
2   69.8% dintre acestea au fost Pfizer Biontech, 4.8% Moderna, 11.9% Astra Zeneca și 13.4% Johnson&Johnson (vaccinarea completă cu acest vaccin presupune 
administrarea unei singure doze). 
3 140.470 persoane. 
4 Reprezentând 1.264 de persoane vaccinate cu schema completă de vaccinare. Dintre acestea, 69,8% erau vaccinate cu Pfizer, 4,8% cu Moderna, 12% cu Astra Zeneca, iar 
13,4% cu Johnson&Johnson. 
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4. câte controale au fost efectuate de Poliția Română la Direcțiile de Sănătate Publică pentru identificarea unor astfel de 
posibile fapte ? 

5. câte certificate digitale ale UE privind COVID-19 au fost identificate ca fiind emise fraudulos ?  
6. în ce județe ale țării sunt predispuși cetățenii să recurgă la comiterea acestor infracțiuni ? 

Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu stimă,           Dr. Nelu Tătaru 

*** 
 
Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
                domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor 

 
Stadiul actual al proiectului de infrastructură Casa Radio 

Stimate domnule ministru,  
 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. În ce stadiu se află, în acest moment, proiectul Casa Radio? 
2. Care sunt cauzele pentru care demararea proiectului de PPP Casa Radio a fost blocat, iar  

termenele prevăzute au fost cu mult depășite?  
3. Ce soluții ați identificat pentru deblocarea situației și ce calendar vă asumați? 

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

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 
Adresată domnului Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
                 domnului Florin Cîțu, ministru interimar al investițiilor și proiectelor europene  
 

PNRR  - reforme din componenta 5 – Valul Renovării 
Stimate domnule ministru, 
Planul Național de Relansare și Reziliență include, la componenta 5 – Valul Renovării – realizarea unui cadru 

normativ simplificat și actualizat, care să sprijine implementarea investițiilor în tranziția către clădiri verzi și reziliente. Jalonul 
vizează modificări aduse programului national multianual de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor rezidențiale, 
care vor spori nivelul de ambiție al renovărilor energetice, ducând la economii de energie primară de 30 -60 % pentru clădirile 
rezidențiale. Termenul orientativ pentru implementarea acestui jalon este trimestrul al patrulea din anul 2022.  
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog 
să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Ce demersuri are ministerul în plan pentru îndeplinirea acestei ținte?  
2. Câte clădiri rezidențiale au nevoie de îmbunătățire energetică, la nivelul țării? Cum arată situația  

defalcată pe județe? 
3. Cum decurge colaborarea cu autoritățile locale sau județene pentru cartografierea și demararea  

proiectelor de renovare energetică? 
4. Care este bugetul total alocat acestui jalon și care va fi forma de finanțare?  
5. Lucrează MDLPA, în acest moment, la o propunere legislativă pe această direcție? Dacă da, care  

este stadiul? Dacă nu, aveți în plan? În ce orizont de timp va fi finalizată? 
Vă mulțumesc.  
Cu aleasă prețuire,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată doomnului Virgil Daniel Popescu, ministru interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Legea Specială a Organizațiilor de Management al Destinațiilor 
 

Stimate domnule ministru, 
Alianța pentru Turism propune un proiect de lege pentru înființarea unor Organizații de Management al Destinațiilor, 

respectiv asocieri ale actorilor din domeniul turismului cu autoritățile publice locale. Printre altele, proiectul de lege impune 
condiții de eligibilitate în funcție de numărul de locuri de cazare, excluzând, în aceste condiții, peste 70% din teritoriul 
României și stabilește un buget minim de la care un OMD poate exista, crescând presiunea asupra bugetelor locale și ONG-uri 
sau persoane juridice private. Mai mulți antreprenori din domeniul turismului au reclamat numeroase nereguli ale proiectului 
legislativ, precum și că această lege vă genera o multitudine de probleme odată cu intrarea sa în vigoare. În acest context, vă 
adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București: 

1. În ce stadiu se afla propunerea legislativă în prezent?  
2. Care este opinia Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului asupra problemelor  

generale ale proiectului de lege: generarea unei structuri paralele cu cea existentă, mai complexă și anevoioasă din punct de 
vedere birocratic și impunerea unor limite de eligibilitate imposibil de atins de 70% din teritoriul României?  

3. În eventualitatea promulgării acestei legi, prin ce modalitate va fi încurajată alcătuirea asociațiilor  
locale, întrucât stabilirea unui buget minim de la care un OMD poate exista vă crește presiunea atât pe bugetele locale, cât și pe 
ONG-uri și persoanele juridice private din domeniu?  

4. Care este opinia Ministerului despre obligativitatea ca autoritatea publică locală sau regională să  
egaleze aportul celorlalți membri? În ce măsură vă genera această obligație o incapacitate de susținere în bugetele locale?  

5. Întrucât doar OMD-ul național virează o parte din buget OMD-urilor locale și regionale, iar  
criteriile de performanță sunt benefice pentru fiecare OMD în parte, în funcție de realitatea locală, fără a se ține cont de 
imaginea de ansamblu, considerați că legea încalcă principiul descentralizării?  

6. Articolul 16, alin. (6) din forma actuală a propunerii legislative statuează că fiecare membru al  
Adunării Generale are dreptul la un vot deliberativ, proporțional cu valoarea contribuției voluntare. Deși conform legii tehnicii 
legislative, textul trebuie să conțină limbaj normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, actuala formă 
a propunerii permite interpretări. Cum considerați că vor fi aplanate conflictele create prin libertatea nașterii speculațiilor? 

7. Considerați că impunerea unui număr minim de membri în consiliile directoare constituie o  
problemă întrucât reprezintă o măsură limitativa și că în multe regiuni ale țării acest număr nu va fi atins? 
Vă mulțumesc!      
Cu aleasă prețuire,        Deputat  

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României 
      domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor 
 

Obligativitatea formei mandatului autentic în operațiunile dintre bancă și client 
 

Stimate domnule guvernator, 
Stimate Domnule ministru, 
Foarte multe instituții financiar-bancare solicită forma autentică a mandatului atunci când clientul băncii dorește să 

împuternicească o altă persoană să efectueze operațiuni bancare în numele și pe seama lui. 
Regula, în materia formei mandatului, o reprezintă forma scrisă sub semnătură privată potrivit art. 2013, alin. (1) C.iv..  

O singură excepție este prevăzută doar la alin. (2) al aceluiași articol, care prevede că mandatul dat pentru încheierea unui act 
juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi. 
Prevederea nu se aplică atunci când forma este necesară doar pentru opozabilitatea actului faţă de terţi, dacă prin lege nu 
se prevede altfel. Astfel, doar legea poate să prevadă expres forma autentică  a mandatului și, nici în acest caz, excepția nu se 
aplică dacă  forma este necesară doar pentru opozabilitatea față de terți. 

Instituția financiar-bancară este terț în contractul de mandat dintre client și mandatar, deci nu are nicio calitate legală 
pentru a impune forma contractului de mandat. Deși se invocă ”securitatea raporturilor juridice financiar-bancare”, prezumția 
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absolută că un client i-ar falsifica mandatul sau că un mandatar ar falsifica mandatul este una eronată, deoarece falsul și uzul 
de fals reprezintă fapte prevăzute de legea penală iar, sub aspect practic, se poate falsifica și un înscris autentificat la notar. 
Astfel, din punct de vedere al rezultatului măsurii de protecție, efectul este același, ceea ce se modifică fiind doar dificultatea 
falsificării mandatului. 

Se constată, de asemenea, practica diferită a unor instituții financiar-bancare sub aspectul formei în care încheie unele 
operațiuni bancare, în funcție de interesul clientului sau al băncii. Spre exemplu, atunci când banca dorește să vândă un anumit 
produs sau serviciu, aceasta utilizează apelurile telefonice către clienți și încheie contractul privind respectivul bun sau serviciu 
prin telefon, fără a putea verifica și  aproba, fără nicio urmă de îndoială, identitatea clientului. Contractul ar putea fi încheiat de 
un mandatar al clientului care se afla în posesia telefonului și și-a exprimat consimțământul, în numele și pe seama clientului, 
la încheierea contractului (activarea unui serviciu bancar contra cost). Când clientul dorește să ridice un simplu card bancar, 
banca nu acceptă ca acesta să fie ridicat de către un mandatar cu mandat sub semnătură privată. Deci, este ușor de văzut 
diferența de tratament în ceea ce privește modul în care banca folosește forma mandatului drept argument pentru securitatea 
operațiunilor. 

Impunerea formei autentice a mandatului generează cheltuieli nejustificate pentru clienți și îi descurajează să utilizeze 
serviciile bancare, mulți români preferând încă operațiunile în numerar. 
 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este temeiul legal în baza căruia instituțiile financiar-bancare obligă clienții să încheie mandate în formă autentică  
pentru a efectua anumite operațiuni bancare prin mandatari?  

2. Ce măsuri vor lua BNR și MF pentru evitarea obligativității mandatului scris în formă autentică  
în operațiunile bancare?  

3. Ce măsuri propune BNR pentru asigurarea securității operațiunilor bancare încheiate telefonic cu clientul? 
Cu deferență,         Deputat  

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Anomalie legată de reflectarea reală a nivelului elevilor 
Stimate domnule ministru, 
Datele transmise în spațiul public, recent, indică o anomalie în reflectarea reală a nivelului elevilor din învățământul 

românesc: peste 53% din elevi au avut în ultimul an școlar medii peste 8,50, asta în contextul unui an de pandemie, cu o 
perioadă de predare online. Ponderea pare că nu reflectă nicidecum performanțele elevilor, cât timp doar 28% dintre 
absolvenții participanți la bacalaureat au obținut medii de cel puțin 8,50, iar statisticile și studiile arată că 40% dintre 
absolvenți sunt analfabeți funcțional. În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Ce soluții a identificat Ministerul Educației pentru rezolvarea acestei anomalii? Considerați  
sistemul actual de evaluare/notare neadaptat la realitățile din școli? Care sunt variantele de lucru pentru îmbunătățirea sau 
schimbarea sistemului? 

2. Care sunt modelele de bune practici din alte țări pe care le putem prelua/adapta? 
3. Care sunt măsurile luate pentru reducerea fenomenului analfabetismului funcțional? 

Cu deferență, 
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Mihai Culeafă, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
 

Practici înșelătoare și abuzive Black Friday 
Stimate domnule președinte, 
Cu ocazia campaniei ”Black Friday” din acest an, foarte mulți români au semnalat utilizarea de către unii agenți 

economici a unor practici comerciale înșelătoare și agresive reprezentate prin: publicitate -capcană, false oferte ”gratuite”, 
manipularea copiilor, false proprietăți curative, publicitate ascunsă în materiale informative (reportaje publicitare), sisteme 
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piramidale, false oferte de premii și cadouri, false avantaje „speciale", falsa utilizare a ofertelor limitate,  sau oferte insistente 
și nedorite. 

Cea mai des întâlnită practică înșelătoare a fost majorarea artificială a prețurilor înaintea campaniei ”Black Friday”, 
urmând să li se aplice o reducere care să le readucă la un preț similar cu cel de dinaintea majorării. 
 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Câte controale a efectuat ANPC cu ocazia campaniei ”Black Friday”? 
2. Câți agenți economici au fost sancționați pentru încălcări ale legislației privind consumatorii cu  

ocazia campaniei ”Black Friday”? 
3. Câți agenți economici au fost sancționați pentru încălcarea Legii nr. 193 din 6 noiembrie 2000 cu  

ocazia campaniei ”Black Friday”? 
4. Care este valoarea totală a amenzilor aplicate de către ANPC cu ocazia campaniei ”Black  

Friday”? 
5. Ce măsuri de prevenire a practicilor înșelătoare propune ANPC pentru următoarea ediție ”Black  

Friday”? 
6. Dacă este necesară actualizarea legislației în domeniul protecției consumatorilor pentru creșterea  

eficienței prevenției și combaterii practicilor înșelătoare? 
Cu deferență,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul interimar al Justiției 
 

Prevenirea și combaterea criminalității cu criptomonede 
Stimate domnule ministru, 

 Prin Legea nr. 207/2021 s-a completat Codul penal în sensul instituirii unor noi infracțiuni privind operațiunile cu 
monede virtuale. În acest sens, cel mai relevant este art. 2501 C. pen. care incriminează operaţiunile ilegale cu instrumente de 
plată fără numerar. Legea transpune Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 
2001/413/JAI a Consiliului. 
 Deși o bună parte dintre infracțiunile nou instituite intră în competența materială a DIICOT, nu a existat, până în 
prezent, o strategie publică prezentată pentru combaterea acestor tipuri de fapte penale. 
 Operațiunile ilegale cu instrumente de plată fără numerar, în special criptomonede, pot dezechilibra profund piața 
financiară și de capital și pot reprezenta adevărate unelte de spălare a banilor, evaziune fiscală și finanțare a unor grupări de 
criminalitate organizată. 
 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care sunt îndrumările scrise ale ministrului Justiției către procurorul general al României pentru  
prevenirea și combaterea criminalității privind operațiunile cu instrumente de plată fără numerar? 

2. Dacă DIICOT are o strategie publică de combatere a acestor infracțiuni? 
3. Dacă apreciați că Directiva (UE) 2019/713 a fost transpusă în mod corect și complet? 
4. Câte dosare penale sunt deschise, în prezent, pe infracțiunea prev. de art. 2501 C. pen.? 
5. Ce propuneri de lege ferenda are MJ pentru reglementarea și controlul monedelor virtuale în  

operațiunile de pe piața financiară și de capital guvernate de legea română? 
Cu deferență, 

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor 
 

Reforma sistemului contabil românesc 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere dificultatea cu care se confruntă utilizatorii informației contabile în România în ceea ce privește 

administrarea sistemului de contabilitate românesc și a procedeelor specifice metodei contabilităţii, 
Ținând cont de faptul că sistemul contabil continental este construit pentru a servi, a priori, drept probă în justiție, pe 

când sistemul contabil anglo-saxon este orientat către construirea, majorarea și circulația rapidă a capitalului, 
Observând că tinerii antreprenori se confruntă cu birocrația generată de sistemul dualist românesc de contabilitate, 

bazat pe o multitudine de procedee specifice metodei contabilității, 
 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Ministerul Finanțelor are în vedere studierea oportunității schimbării sistemului contabil  
românesc într-unul bazat pe un sistem anglo-saxon, cu contabilitate în sistem monist și partidă simplă? 

2. Dacă s-ar lua în considerare schimbarea sistemului contabil într-unul exclusiv monist, în partidă  
simplă, ce impact estimați la bugetul de stat? 

3. Care este gradul de armonizare a contabilității românești cu standardele emise de International  
Accounting Standards Committee? 

Cu deferență,         Deputat  
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

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

Promovarea înființării ADI-urilor regionale 
Stimate domnule ministru, 
Legea nr. 51/2006 cuprinde cadrul juridic și instituțional al înființării, organizării și funcționării serviciilor comunitare 

de utilități publice, definind și noțiunile „asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 
publice” și „operator regional”. 

Art. 2, lit. g)1 din Lege permite înființarea de operatori regionali ca societăți comerciale cu capital social integral al 
unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilități publice. Acest operator regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activității de utilități 
publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, administrarea, funcționarea și exploatarea 
sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori 
regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor 
servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației.  Jurisprudența a consacrat faptul că ”operatorul regional activează 
într-un teritoriu ce excede interesului local al fiecărei unități administrativ-teritoriale ce are calitatea de acționar, neputându-
se pune semnul egalității între un operator subordonat autorității administrației publice locale și operatorii regionali, aflați 
sub coordonarea unei asociații de dezvoltare intracomunitară”[Decizia nr. 728/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.]. 

De asemenea, instanța supremă a  reținut că ”de esența funcționării operatorului regional este așadar gestionarea prin 
delegare a serviciului de furnizare apă și canalizare în mod eficient și la aceiași parametri calitativi tuturor membrilor 
asociației și nu în funcție de aportul acestora, interesul fiind unul comun regional nefragmentabil și mai ales nesubordonat 
intereselor locale pe care unul sau altul dintre membrii asociații l-ar putea avea", iar scopul societății este de a facilita 
"accesarea de către autoritățile publice a fondurilor europene în condiții specifice stabilite de către organismele europene 
abilitate, gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale 
membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării 
modernizării și/sau și dezvoltării după caz a sistemelor de utilității publice aferentă acestor servicii". 

ADI-urile regionale pot delega gestiunea serviciilor publice către operatorii regionali, înființați tot de către UAT-urile 
membre în ADI. Astfel, pe de-o parte, se asigură o investiție a resurselor publice tot într-o companie publică iar, pe de altă 
parte, prin intermediul ADI-ului regional, se asigură un control eficient al prestării serviciului public regional.  
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Aportul de capital este, de asemenea, avantajos pentru constituirea unui operator regional împreună cu un ADI 
regional pentru serviciu public, deoarece termenul de amortizare a investiției beneficiază de durata de delegare a gestiunii 
serviciului care este de maximum 49 de ani (art. 32, alin. (3) din Legea nr. 51/2006). Astfel, mai multe UAT-uri la nivelul unei 
regiuni pot să-și planifice investițiile în domeniul unui serviciu public pentru 49 de ani și să controleze buna gestionare a 
serviciului printr-o companie înființată tot de ele, dar mai ales prin ADI-ul regional. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Câte ADI-uri regionale funcționează pe teritoriul României? 
2. Care este politica ministerului de stimulare a înființării de ADI-uri regionale? 
3. Dacă apreciați că ADI-urile regionale sunt oportune pentru crearea unor servicii de utilitate publică integrate și  

eficiente pe teritoriul României? 
4. Dacă PNNR va putea susține crearea și operaționalizarea de ADI-uri regionale care să cuprindă și UAT-uri din statele  

membre UE vecine României? 
Cu deferență,          Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul interimar al Justiției 
 

Corelarea recursului în interesul legii din cele două Coduri de procedură 
 

Stimate domnule ministru, 
 Potrivit art.517, alin. (4) din C. proc. civ., ”Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie de la data 
publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.” . Potrivit art. 474, alin. (4) C. proc. pen., ”Dezlegarea dată 
problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.”. 
 Cele două coduri de procedură prevăd un conținut diferit privind efectele recursului în interesul legii. Dacă Codul de 
procedură civilă lasă de înțeles că decizia este general obligatorie de la data publicării ei în M. Of., Codul de procedură penală 
prevede expres că decizia este obligatorie doar pentru instanțe de la data publicării ei în M. Of. 
 În practica judiciară se pune în continuare problema dacă și pentru ce subiecte/ subiecți de drept decizia privind 
soluționarea unui recurs în interesul legii produce efecte de la data pronunțării sale. De asemenea, se pune problema dacă, în 
materie penală, efectul este asemenea unul erga omnes al recursului în interesul legii, având în vedere nuanța utilizată de 
legiuitor prin sintagma ”pentru instanțe”. 
 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este poziția Ministrului Justiției vizavi de problema de drept existentă? 
2. Ce propuneri de lege ferenda are Ministerul Justiției pentru uniformizarea reglementării recursului în interesul legii în  

cele două coduri de procedură? 
Cu deferență,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României 
 

Riscul de emigrare definitivă a românilor tineri în 2022 
Stimate domnule prim-ministru, 

 Conform unui studiu 5  elaborat de ReThink România, 730.000 de români spun că vor să emigreze în 2022. 
Aproximativ 3% dintre români spun că sigur pleacă anul viitor din țară și alți 5% că probabil vor pleca. Tentația să plece din 

                                      
5

Disponibil la: https://www.libertatea.ro/stiri/studiu-730-000-de-romani-spun-ca-vor-sa-emigreze-in-2022-probabil-unii-dintre-ei-sunt-cu-
bagajele-facute-3843987; accesat la data de 20.11.2021. 
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țară este mai puternică în rândul tinerilor între 16 și 24 de ani. Acesta pare a fi unul dintre lucrurile cele mai îngrijorătoare din 
studiul cu privire la intențiile de emigrare ale românilor.  
 În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Guvernul României deține date care să confirme riscul de emigrare masivă în 2022? 
2. Ce măsuri urgente va întreprinde Guvernul României pentru a preveni o emigrare masivă a  

tinerilor români în 2022? 
3. Ce impact economic ar avea emigrarea definitivă a 730.000 de români în 2022? 

Cu deferență,         Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

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

Transferarea coordonării prefecților la MDLPA 
Stimate domnule ministru, 

 Instituția prefectului este una eminamente legată de rolul tutelei administrative și nu de componenta de ordine publică. 
Chiar dacă istoria prefectului, în România, se leagă de cea a instituției ”Prefectului Poliției” care era conducătorul structurilor 
de ordine publică, în prezent, instituția prefectului are rolul principal de reprezentare a Guvernului în teritoriu sub aspect 
administrativ. Rolul tutelei administrative este unul extrem de important pentru asigurarea principiului legalității și a 
garanțiilor sistemului monist de drept românesc. Deopotrivă, tutela administrativă asigură buna funcționare a administrației la 
nivel local, cu accent pe o eficientizare și eficacitate a serviciilor publice. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă apreciați că, eventual, coordonarea prefecților ar trebui să intre în atribuțiile MDLPA? 
2. Dacă MDLPA are o strategie pentru eficientizarea tutelei administrative exercitate de prefecții din România? 

Cu deferență,      
Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 2585A cu privire la generalizarea 
programelor afterschool în unitățile de învățământ de stat 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2585A din data de 08-10-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la generalizarea programelor ”afterschool” în unitățile de învățământ de stat nu a 
fost respectat, așa cum prevede Art. 195, alin. 3, din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 03-11-
2021, prin prezenta reiterez întrebarea și solicit răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc! 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministru interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea 2592A  
privind Invest Romania – atragerea investitorilor post pandemie 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2592A din data de 08-10-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la Invest Romania - atragerea investitorilor post-pandemie nu a fost respectat, 
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așa cum prevede Art. 195, alin. 3, din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 03-11-2021, prin 
prezenta reiterez întrebarea și solicit răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Cu aleasă prețuire,      Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătăţii 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 2645A cu privire la Centrul de 
transplant pulmonar al Spitalului Sfânta Maria din București 

 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2645A din data de 18-10-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la Centrul de transplant pulmonar al Spitalului Sfânta Maria din București nu a 
fost respectat, așa cum prevede Art. 195, alin. 3, din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 10-11-
2021, prin prezenta reiterez întrebarea și solicit răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc!         Deputat  
Cu aleasă prețuire,    Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată doamnei Mirela Călugăreanu, președinte Agenția Națională de Administrare Fiscală 
                 domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 2647A  
privind situația taxelor și impozitelor pentru veniturile obținute din diferitele tipuri  

de investiții din surse care nu sunt înregistrate pe teritoriul României 
Stimată doamnă președinte,  
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2647A din data de 18-10-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la Situația taxelor și impozitelor pentru veniturile obținute din diferitele tipuri de 
investiții din surse care nu sunt înregistrate pe teritoriul României nu a fost respectat, așa cum prevede Art. 195, alin. 3, din 
Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 10-11-2021, prin prezenta reiterez întrebarea și solicit 
răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Cu aleasă prețuire,     Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministru interimar al Sănătăţii 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 2650A  
cu privire la îngrijirea paliativă în România 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2650A, din data de 18-10-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la îngrijirea paliativă în România nu a fost respectat, așa cum prevede Art. 195,  
alin. 3, din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 10-11-2021 , prin prezenta reiterez întrebarea și 
solicit răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc!  
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Claudiu Daniel Dolot, președintele Autorității Naționale pentru Protecţia Consumatorului 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 2651A  
privind clauzele abuzive in contractele de studii universitare 

 

Stimate domnule președinte, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2651A din data de 18-10-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la Clauzele abuzive în contractele de studii universitare nu a fost respectat, așa 
cum prevede Art. 195, alin. 3, din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 10-11-2021, prin prezenta 
reiterez întrebarea și solicit răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu aleasă prețuire,     Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Raluca Turcan, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 2660A  

privind normele de aplicare ale Legii nr.61/1993 
Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2660A din data de 18-10-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la Normele de aplicare ale Legii nr.61/1993 nu a fost respectat, așa cum prevede 
Art. 195, alin. 3, din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 10-11-2021, prin prezenta reiterez 
întrebarea și solicit răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu aleasă prețuire,   Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vălceanu, ministrul Finanțelor 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 2692A  
cu privire la situația încasărilor CASS 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2692A din data de 20-10-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la situația încasărilor CASS nu a fost respectat, așa cum prevede Art. 195, alin. 
3, din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 10-11-2021, prin prezenta reiterez întrebarea și solicit 
răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Cu aleasă prețuire,   Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministru interimar al Justiţiei 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea 2696A  
privind criminalitatea organizată transfrontalieră 

 Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2696A din data de 20-10-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la Criminalitatea organizată transfrontalieră  nu a fost respectat, așa cum prevede 
Art. 195, alin. 3, din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 10-11-2021, prin prezenta reiterez 
întrebarea și solicit răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu aleasă prețuire,      Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministru interimar al Justiţiei 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea 2698A privind traficul de organe 
 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată cu nr. 2698A din data de 20-10-

2021, prin care solicitam clarificări cu privire la traficul de organe nu a fost respectat, așa cum prevede Art. 195, alin. 3, din 
Regulamentul Camerei Deputaților, termenul expirând în data de 10-11-2021, prin prezenta reiterez întrebarea și solicit 
răspuns în cel mai scurt timp.  

Vă mulțumesc.  
Cu aleasă prețuire,        Deputat      

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Sănătății 
 

Centre de mari arși 
Stimate domnule ministru,  
Un raport al Ministerului Sănătății arată că azi, România nu are centre de arși și nici centre de recuperare medicală a 

pacienților care au suferit arsuri severe, deși au trecut 6 ani de la accidentul tragic din Clubul Colectiv.  
Totodată, în perioada 2016-2021 au fost transferați în spitale din afara țării, 52 de mari arși. Raportul confirmă că anual, 

la camerele de gardă se prezintă 10.000 de pacienți pentru leziuni de arsură, din care aproximativ 4.000 necesită internare și 
tratament de specialitate.6 

Luând în considerare raportul Ministerului Sănătății, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
1. La nivel național, câte unități sunt specializate pentru tratarea pacienților critici, cu arsuri severe?  
2. Care este numărul de paturi disponibil autorizat din fiecare unitate specializată?   
3. În ultimii ani a avut loc o suplimentare a numărului de paturi din unitățile care tratează arsurile severe?  
4. În ce stadiu se află proiectele ce au în vedere construirea a 3 centre de mari arși (București, Timișoara, Târgu Mureș)?  
5. Pe termen scurt, ce soluții aveți în vedere pentru ca unitățile specializate din România să poată salva cât mai multe 

cazuri de mari arși? 
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 Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Producția agricolă 
Stimate domnule ministru,  
Datele Eurostat arată că valoarea producției agricole din UE, în 2020, s-a situat la 414,1 miliarde de euro, în scădere cu 

1,1% față de 2019.  
Cele mai mari creșteri la producția agricolă au fost înregistrate în Lituania (+8,6%), Irlanda (+4,6%), Slovacia (+3,8%), 

Letonia (3,1%) și Cipru (2,8%), în timp ce România (-11,3), Malta și Bulgaria (ambele -4,5%), Finlanda (-3,9%), Ungaria și 
Olanda (ambele -3,1%) au înregistrat scăderi masive a producției agricole.7 

Ținând cont de aceste date, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
1. Conform datelor pe care le dețineți în prezent, considerați că România, în anul 2021, a avut o creștere a producției 

agricole?  
2. Câte companii cu profil agricol au înregistrat pierderi în 2020?  
3. Câte companii cu profil agricol au înregistrat profit în 2020?  

                                      
6  https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2021/07/Situatie-arsuri-2016-2021-MS.pdf 
7 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211115-2 
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4. Care sunt producțiile record ale României în 2021? 
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 președinte Vlad Stoica, ANCOM  
 

Gradul de acoperire cu semnal 2G, 3G sau 4G cu servicii de voce și date, la nivelul județului Buzău 
 

Stimate domnule președinte,   
Țin să vă precizez că la nivelul județului Buzău există zone locuite intinse, în special în zona de munte a județului, unde 

acoperirea cu semnal pentru servicii de voce și date este fie foarte slabă, fie inexistentă.  
În condițiile în care ne aflăm în pandemie COVID19, o perioadă foarte dificilă mai ales pentru cei care au nevoie de 

ajutor, comunicațiile în situații de criză sunt esențiale pentru salvarea de vieți omenești. Utilizarea telefonului mobil este 
accesibilă, în ziua de azi, unei categorii foarte largi de public, de aceea acoperirea cu semnal este o necesitate în zonele locuite. 

În județul Buzăul, există o preocupare reală în rândul locuitorilor care mi-au adresat întrebări și mi-au solicitat 
informații referitoare la acest aspect, în cadrul audiențelor organizare la cabinetul parlamentar.  Mai mult, din experiența 
proprie vă mărturisesc existența a numeroase situații în care comunicarea prin telefon sau prin aplicații care utilizează date 
mobile a fost dificilă, ba chiar imposibilă, în multe zone din județ, ba chiar și în municipiul Buzău.  

De altfel, cele menționate mai sus sunt confirmate și de platformă informatică, www.aisemnal.ro care arată acoperirea și 
nivelul de semnal mobil pe întreg teritoriul țării, în urma măsurătorilor efectuate de instituția pe care o conduceți. Pe harta de 
acoperire a rețelelor mobile se observă clar inexistența semnalului pentru servicii de voce și date în multe dintre localitățile din 
județul Buzău. 

În acest sens, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este soluția ANCOM pentru acoperirea zonelor fără semnal pentru servicii de voce și date, în județul Buzău? 
2. Au existat în ultimii 5 ani investiții în instalații/ amplificatoare de semnal pentru acoperirea zonelor locuite din județul 

Buzău? Daca da, în ce au constat aceste investiții? 
3. ANCOM targetează în viitorul apropiat rezolvarea acestor situații conform unei strategii instituționale, adaptate 

necesităților impuse de pandemia Covid19? 
Solicit răspuns în scris.        Deputat  
Vă mulțumesc!      Gabriel Ioan Avramescu 

*** 
 

Adresată domnului președinte ANSVSA  
 

Pesta porcină, un pericol iminent pentru fermele mari, în județului Buzău 
 

Stimate domnule președinte,  
Țin să vă precizez că la nivelul județului Buzău 15 focare de pestă porcină africană au fost stinse în ultimele zile, astfel 

că mai sunt active la acest moment 27 de focare, toate în gospodării cu efective mici de animale, dintr-un total de 100 de 
focare înregistrate anul acesta. 

Chiar și în condițiile în care nicio fermă de suine nu mai e sub restricții, pericolul infectării cu pestă porcină rămâne una 
dintre cele mai importante preocupări ale proprietarilor de ferme de suine întrucât creșterea animalelor, respectiv a porcilor, în 
gospodăriile locuitorilor crește riscul răspândirii pestei porcine.  

În plus, atrag atenția că apropierea sărbătorilor de iarnă și obiceiurile specifice acestor sărbători vor duce la sacrificarea 
și vânzarea acestor animale, în curțile proprietate privată ale crescătorilor individuali, ceea ar putea conduce, din nou, la 
creșterea riscului de răspândire a pestei. 

 În acest sens, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt măsurile concrete dispuse pentru combaterea pestei porcine la nivelul județului Buzău? 
2. Care este soluția pentru scăderea riscului de răspândire a pestei porcine în condițiile semnalate mai sus? 
3. Care sunt rezultatele măsurilor combaterii pestei porcine la nivel național? 
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4. Având în vedere prejudiciul enorm înregistrat de fermele mari de suine, în ultimii ani, luați în considerare abordarea 
acestui subiect ca o amenințare la adresa producției interne de carne de porc, respectiv la adresa alimentației populației cu acest 
tip de carne? 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Vă mulțumesc!      Gabriel Ioan Avramescu 

*** 
Adresată domnului Dan Vâlceanu, ministerul interimar Transporturilor  

 
Patru benzi pentru E85, Buzău-Râmnicu Sărat 

Stimate domnule ministru,   
Având în vedere numărul mare de accidente rutiere și riscul crescut de accidente din cauza traficului intens pe E85, pe 

porțiunea de drum care tranzitează județul Buzău, vă învederez preocuparea locuitorilor pentru modernizarea drumului 
național astfel încât să fie lărgit la 4 benzi, respectiv două pe sens, în loc de două benzi (câte una pe sens) pentru siguranța în 
trafic și fluidizarea circulației. 

Pentru exactitate, vă aduc la cunoștință că întrebarea pe care v-o adresez face referire la porțiunea de DN2E85 de la km 
115+100 metri, la km 117 + 400 metri (localitatea Mărăcineni, județul Buzău) și la sectorul de drum de la km 129 + 700 m, la 
km 137 m , între Buzău și Râmnicu Sărat.  

În acest sens, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ministerul Transporturilor ia în considerare pentru modernizarea drumurilor naționale și europene criteriul privind 

riscul de accidente? 
2. Ministerul Transporturilor a configurat pentru perioada următoare demararea unui proiect care să vizeze lărgirea DN2 

sau E85, de la două la patru benzi pe sectoarele de drum mai sus menționate? 
3. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru lărgirea și modernizarea DN2E85 pe sectoarele de drum mai sus menționate? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc!          Deputat  

Gabriel Ioan Avramescu 
*** 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei  
   domnului, Bogdan Nicolae Badea, președinte directorat S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.  

 

Finalizarea proiectului,,Amenajarea Hidroenergetică Paşcani’’ 
Stimate domnule ministru,  
Stimate domnule președinte directorat, 
,,Amenajarea Hidroenergetică Paşcani’’, iniţiată în anul 1985, este cea mai mare investiţie a statului român de până 

acum, în judeţul Iaşi. Aceasta a fost pornită ca două proiecte distincte: 
• Primul obiectiv de investiţii -,Acumularea de apă Paşcani", pe cursul râului Siret, aprobat prin Decretul nr. 403/1985; 
• Al doilea obiectiv de investiţii -,,Centrala hidroelectrică Paşcani", pe râul Siret, aprobat prin Decretul nr. 24/1989. 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2006, cele două proiecte s-au unit, finanţarea lucrărilor rămase de executat urmând a 

fi suportată din surse proprii ale Hidroelectrica. 
Hidroelectrica a mai finanţat lucrările în perioada 2006-2012, dar ulterior proiectul a fost ,,îngheţat’’. În anul 2019, 

Consiliul de Supraveghere şi Adunarea Generală a Acţionarilor ale Hidroelectrica au avizat favorabil finalizarea obiectivului 
de investiţii, într-o sumă maximală, dar lucrările nu au fost finalizate. 

Acest proiect este foarte important la nivel local, regional și chiar național. A fost iniţiat ca fiind unul strategic, cu 
scopul de regularizare a debitului de apă de pe râul Siret şi înlăturarea riscurilor de inundaţii până la vărsarea în Dunăre, 
capacitatea de producţie a energiei hidro de 9,5 MWh, locuri de muncă şi o acumulare importantă de apă pentru irigaţii în 
zonă.  

În urma vizitei la obiectivul de investiții, cu dl.Ludovic Orban și cu reprezentanții Hidroelectrica, în urma discuțiilor cu 
Ministrul Energiei, dl. Virgil Popescu, având în vedere faptul că lucrările sunt realizate în proporţie de peste 80%, s-a conturat 
idea că o soluție pentru finalizarea proiectului ar fi ca partea de acumulare să fie transferată în administrarea Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru a putea fi finanțată din fonduri europene sau de la bugetul de stat.  
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Având în vedere cele menționate mai sus, cheltuielile efectuate până acum cu acest obiectiv, interesul autorităților 
județene și locale pentru finalizarea investiției, domnule președinte directorat, am rugămintea să sprijiniți aceste demersuri și 
să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care ar fi suma necesară pentru finalizarea proiectului ,,Amenajarea Hidroenergetică Paşcani’’? 
2. Dacă S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A are un calendar de finanțare pentru finalizarea acestei investiții? 
3. Care este punctul d-voastră de vedere referitor la desprinderea obiectivului - ,,Acumularea de apă Paşcani", aprobat 

prin Decretul nr. 403/1985 și trecerea lui la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar al doilea obiectiv de investiţii -
,,Centrala hidroelectrică Paşcani", pe râul Siret, aprobat prin Decretul nr. 24/1989 să rămână în administrarea S.P.E.E.H. 
HIDROELECTRICA S.A. 

Am rugămintea de a-mi răspunde în scris la întrebarea înaintată. 
Cu respect, 

Deputat 
Sorin Năcuță 

*** 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Accesul public al cetățenilor, pietonal și cu bicicleta, în toate tipurile de păduri 
 

Stimate domnule ministru, 
În programul de acțiune al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ați precizat că unul dintre obiectivele 

dumneavoastră pentru viitorul mandat de ministru este „Accesul public al cetățenilor, pietonal și cu bicicleta, în toate tipurile 
de păduri”. 

Salut această idee, dar cred că primordial pentru România, în acest moment, sunt măsurile concrete în vederea 
soluționării defrișărilor pădurilor, precum și gestionarea migrării ursului brun către zonele urbane. 

Vă rog să îmi răspundeți de ce considerați accesul pietonal și cel cu bicicleta al cetățenilor în toate tipurile de păduri ca 
fiind o prioritate a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru următoarea perioadă? 

Solicit răspuns scris.     
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale 
 

Sprijinirea persoanelor nevoiaşe din județul Mureș 
Stimată doamnă ministru, 
Mii de familii nevoiaşe din România, inclusiv din judeţul Mureș, sunt sprijinite periodic să supravieţuiască, cu alimente 

de strictă necesitate, în urma unor campanii a organizaţiilor non-guvernamentale, între care şi Crucea Roşie Română. 
Spre exemplu, proiectul „Banca de Alimente”, a venit în sprijinul a mii de familii sărace din mai multe zone ale ţării. 

Prin intermediul acestei acţiuni, persoanele aflate la limita disperării şi a sărăciei au primit pachete cu alimente greu perisabile: 
conserve din carne, pateuri, orez, zahăr, ulei, făină, mălai, fasole uscată, bulion, paste făinoase şi biscuiţi. 

Pentru familiile aflate în pragul sărăciei, aceste ajutoare sunt vitale, în condiţiile efectelor pandemiei asupra economiei 
şi a ratei şomajului. Este o realitate că tot mai mulți oameni sunt grav afectaţi de pierderea locurilor de muncă, creşterea 
costurilor la facturile pentru utilităţi şi datoriile însemnate la bănci. 

Având în vedere aceste aspecte, vă întreb respectuos doamnă ministru: 
1. Care este numărul românilor aflaţi la limita sărăciei, şi câţi dintre ei sunt în judeţul Mureș? 
2. Care este strategia MMPS pentru a diminua acest fenomen îngrijorător? 
3. Câţi români primesc în prezent diferite ajutoare sociale de la stat şi care este numărul beneficiarilor din judeţul Mureș? 

Solicit răspuns scris.     
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 34 - 2021  
Săptămâna 22 – 26 noiembrie 2021  

 

 

69 
 

 

Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

  

 
 Declarații politice 

 
Declarație politică din 3 noiembrie 2021 
 

31 octombrie este ziua Autonomiei Ținutului Secuiesc. 
Jó napot kívánok, domnule Președinte Iohannis! 

 

Autonomia teritorială nu încalcă Costituiția României, nu reprezintă modificare de hotare. În anul 1224, datorită 
inițiativei regelui maghiar András al II-lea, sașii au primit autonomie (Andreanum) în Transilvania, vă rog domnule Președinte 
Iohannis să nu uitați acest aspect... sau ați uitat deja? 

Jó napot kívánok, domnule Ciolacu! 
Nu demult ați afirmat că Declarația de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 este un document oficial, iar noi nu dorim 

altceva decât respectarea acestuia, care prevede următoarele: 
”Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în 

limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la 
guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.” 

România departe de Europa! 
Întreaga comunitate maghiară este pedepsită pentru folosirea simbolurilor proprii ... oare este acceptabil într-un stat 

european?! 
Folosirea de către noi a limbii noastre materne este îngrădită, neputându-ne exprima liber ... oare este acceptabil într-un 

stat european?! 
Nu dorim altceva decât libertate pe pământul nostru natal, înăuntrul granițelor României. 
Autonomie pentru Ținutul Secuiesc, libertate pentru secui! O Românie adevărată europeană!  
Autonómiát Székelyföldnek! Szabadságot a székely népnek! 

 
Deputat 

Kulcsár-Terza József-György 
*** 

Declarație politică din 23 noiembrie 2021 
 

Situația migranților de la granița dintre Balarus și Polonia, o urgență pe agenda Uniunii Europene 
 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Într-un moment în care România și întreaga Europă resimt din plin efectele pandemiei de Covid-19, o nouă situație 

critică îngrijorează tot mai mult întreaga regiune și comunitatea internațională. Criza migranților provocată de regimul lui 
Lukașenko la granița cu Polonia scoate în evidență faptul că frontierele externe ale UE pot fi destabilizate din toate direcțiile, 
inclusiv din Est. De asemenea, criza actuală demonstrează că „migrația ilegală” rămâne un instrument eficace în mâinile 
regimurilor autoritare din vecinătatea europeană, pregătite să exploateze slăbiciunile UE. 

În acest context, la inițiativa Poloniei, printr-o scrisoare deschisă adresată președintelui Comisiei Europene, Ursula von 
der Leyen, presedintelui Consiliului European, Charles Michel și secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, 
parlamentari, președinți ai comisiilor pentru politică externă ale parlaméntelor din 16 țări europene- Polonia, Cehia, Ungaria, 
Danemarca, Estonia, Franta, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Slovacia, Slovenia, Spania, Ucraina, România si Marea 
Britanie- condamnă ferm atacul hibrid al regimului Lukașenko în curs de desfășurare la granițele de est ale UE și NATO. 
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Acestui demers s-a alăturat și presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, David 
McAllister, iar din România, am semnat împreună cu președintele Comisiei pentu Politică Externă din Senat, dl. Titus 
Corlățean.  

 Ca represalii la sancțiunile existente ale UE, președintele ilegitim al Belarusului Alexander Lukașenko a jucat un rol 
esențial în crearea unei rute de migrație artificială și în exploatarea cinică a migranților în încercările sale de a destabiliza 
Polonia, Lituania și Letonia, precum și întreaga Uniune Europeană, de a forța UE să ridice sancţiunile impuse regimului său. 
Din octombrie 2020, UE și-a extins treptat măsurile restrictive având în vedere situația din Belarus. Măsurile respective au fost 
adoptate ca răspuns la fraudarea alegerilor prezidențiale din august 2020 din Belarus, precum și la intimidarea și reprimarea 
violentă a protestatarilor pașnici, a membrilor opoziției și a jurnaliștilor. UE nu recunoaște rezultatele alegerilor din Belarus, 
condamnându-le și considerând că nu au fost nici libere, nici corecte. 

În total, 166 de persoane și 15 entități sunt desemnate în prezent în cadrul regimului de sancțiuni privind Belarusul. 
Printre acestea se numără Alexandr Lukașenko și fiul său care îndeplinește și rolul de consilier pe probleme de securitate 
națională, Viktor Lukașenko, precum și alte personalități-cheie ale conducerii politice și ale guvernului, membri la nivel înalt 
ai sistemului judiciar și mai mulți actori economici importanți. Măsurile împotriva persoanelor desemnate includ interdicții de 
călătorie și înghețarea activelor. 

În iunie, Consiliul a decis să înăsprească măsurile restrictive existente având în vedere situația din Belarus, prin 
introducerea unei interdicții privind survolarea spațiului aerian al UE și privind accesul la aeroporturile UE al transportatorilor 
de toate tipurile din Belarus, precum și prin impunerea de sancțiuni economice specifice.  

Prin această scrisoare cerem acțiuni decisive și comune pentru a contracara acestă criză. De asemenea, recunoaștem 
eforturile Comisiei Europene de a găsi răspunsuri la criza migrației creată la frontierele externe și de a ne angaja în discuții cu 
țări terțe pentru a opri fluxul de migranți către Belarus, de unde, la rândul lor, vor fi folosiți ca parte din tacticile de război 
hibrid ale regimului a Lukașenko. Din primăvara anului 2021, am observat evoluția atacului venit din partea regimului 
Lukașenko asupra UE prin orchestrarea fluxurilor intense de migranți spre granițele Letoniei, Lituaniei și Poloniei cu Belarus. 
Escaladarea recentă din apropierea graniței polono-belaruse a schimbat situația de securitate, creând provocări severe de natură 
umanitară și de securitate pentru UE.  

Evoluțiile de la frontiera UE indică necesitatea de a lua în considerare modul în care putem adapta cel mai bine cadrul 
legal existent la noile realități, pentru a ne permite să abordăm în mod adecvat încercările de instrumentalizare a migrației 
ilegale în scopuri politice și alte amenințări hibride. Nicio parte terță - fie că este vorba despre o țară sau despre grupuri 
naționale - nu ar trebui să poată face uz de sistemul de migrație și de azil al UE pentru a exercita presiuni și a șantaja UE și 
statele sale membre. Trebuie să răspundem cu instrumente și măsuri adecvate care să ne permită să evităm mai degrabă decât 
să ne ocupăm de consecințele grave ale acestor atacuri hibride - cu sistemele de migrație și azil supraîncărcate și suferința și 
dezumanizarea provocate de folosirea cinică a vieților umane în scopuri politice. 

Este nevoie de dialog la cel mai înalt nivel și de susținere a angajamentului Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite cu privire la tactica migrației înarmate și a războiului hibrid la frontiera externă a Uniunii Europene și a 
Alianței Nord Atlantice.  

Problema  migranților de la granița dintre Balarus și Polonia este o urgență majoră pe agenda Uniunii Europene, care, pe 
lânga pandemie, trebuie să gestioneze și această stituație, degradată foarte rapid și transformată într-o criză umanitară. 

În calitate de deputat al UDMR- și, conform valorilor și strategiei formațiunii politice pe care o reprezint- consider că 
dialogul direct este soluția care poate contribui esențial la detensionarea oricărei crize.  În situația aflată în discuție, de 
asemenea, este nevoie de un răspuns sistemic, coordonat, care să ne sporească reziliența, un efort economic și diplomatic strict 
concentrat din partea UE pentru a contracara orice acțiuni îndreptate împotriva forului comunitar, măsuri de descurajare a unor 
provocări viitoare sau încercări de a semăna neîncrederea și discordia între noi.  

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Biro Rozalia-Ibolya 
*** 
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 Întrebare 
 
 
Adresată: Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

     Agenția Domeniilor Statului  
 

Situația unor bunuri imobile din județul Sălaj, care urmează a fi restituite în natură  
și care se află în administrarea Agenției Domeniilor Statului 

Stimate domnule ministru, 
În continuare doresc să subliniez faptul că nu a fost soluționată situația unor bunuri imobile din județul Sălaj, care 

urmează a fi restituite în natură în urma unor hotărâri judecătorești definitive și care se află în prezent în administrarea 
Agenției Domeniilor Statului.  

Potrivit răspunsului dumneavoastră cu nr. 6591 transmisă la data de 7 iulie 2021, restituirea în natură a acestor imobile a 
fost inițiată deja. Ați făcut referire la un proiect de Hotărâre de Guvern prin care s-ar realiza schimbarea regimului juridic ale 
imobilelor susmenționate, care era deja în procedură de avizare de către ministerele avizatoare. 

Astfel, vă rog respectuos să îmi comunicați în ce stadiu se află în prezent acest proiect de Hotărâre de Guvern la care ați 
făcut referire?  

Când ar putea fi aprobată și pusă în executare? 
Eventual, dacă mai există vreo altă procedură administrativă care trebuie respectată înainte ca proprietarii de drept să 

intre în posesia acestor imobile conform hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în aceste cazuri? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Seres Dénes 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Declarații 

 
“Nu vă mai ploconiți în fața Europei! Apărați-i pe români!” 

Stimate domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Recent, comisarul european pentru Piața Internă, Thierry Breton, a vizitat România. Am fi considerat acest eveniment 

drept o veste bună, dacă ar fi fost însoțit și de un anunț cu privire la deschiderea de noi piețe europene pentru produsele 
românești. 

Nici vorbă de așa ceva. 
În schimb, domnul Breton ne-a transmis, cât se poate de clar, că România trebuie să intensifice campania națională de 

vaccinare și să ratifice, acum, Certificatul Verde. 
Evident, se ridică întrebarea: ce are Bretonul cu Prefectura? De când un comisar european pentru Piața Internă vorbește, 

dar mai mult dictează, cu privire la chestiuni ce țin eminamente de sectorul sanitar? De când un comisar european își permite 
să impună segregarea cetățenilor unui stat membru al UE, dar încă suveran, pe bază de vaccin? 

La cea de-a doua întrebare, răspunsul este simplu: de când conducătorii noștri stau în genunchi în fața Vestului, de când 
conducătorii noștri nu mai reprezintă poporul român, ci interese personale și de Vest. 

La prima însă, răspunsul este ceva mai complex. 
Prezența domnului Breton în România nu are nicio legătură cu românii, cu sănătatea lor, ci cu buzunarele corporațiilor 

europene pe care dânsul, indirect, le reprezintă. 
Din momentul în care Guvernul României a stabilit, ilegal, obligativitatea prezentării Certificatului Verde, în condițiile 

în care numărul persoanelor nevaccinate este mai mare decât al celor vaccinate, lucrurile s-au complicat pentru toate 
companiile multinaționale care își desfășoară activitatea în mall-uri. Adică, așa cum era de așteptat, cifra lor de afaceri a fost 
pe măsura numărului persoanelor vaccinate și posesoare de Certificat Verde care le-au călcat pragul, adică mult mai mică. 

Nu peste multă vreme vom celebra Crăciunul, sărbătoarea pentru care românii cheltuie mulți bani în supermarket-uri. Pe 
cale de consecință, acești bani mulți ai românilor, peste 1 miliard de euro, trebuie să fie cheltuiți, trebuie să ia calea statelor 
mamă europene ale corporațiilor care funcționează pe teritoriul României. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple fără niciun 
fel de problemă, toți românii trebuie să se vaccineze, acum. 

Îi transmit pe această cale domnului Thierry Breton că atâta timp cât AUR va fi în Parlament, acest lucru nu se va 
întâmpla. Îi mai transmit să își vadă de treabă și să aibă încredere că știm cum să ne protejăm cetățenii, respectându-le 
drepturile fundamentale. Și le mai transmit conducătorilor îngenunchiați ai României că suntem gata să îi apărăm pe români, 
din stradă. 

PNL, PSD, UDMR, USR, nu uitați că se apropie ziua de 22 decembrie, ziua în care cel care se credea etern a căzut.  
Luați aminte la el, luați aminte la sutele de mii de români care în anul 1989 au strigat din toți rărunchii: LIBERTATE! 
Și mai luați aminte la spusele lui Nicolae Iorga: “Istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se!” 

 

Deputat 
Dumitru Viorel Focşa 

*** 
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România încotro? 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi,  
Întrebarea ”România încotro?” ne vine tuturor în minte în mod natural, dacă ne gândim la situația politică și medicală 

din țară. 
Suntem astăzi, după aproape două luni în care nu suntem guvernați, în fața unei propuneri ce și-a dovedit în trecut 

ineficiența, iar tot acest răstimp de ”facere” a unei variante care să asigure românilor o stare de bine, dă de înțeles mai clar ca 
niciodată că intențiile bune ale PNL și PSD vor rămâne din nou la nivel declarativ. 

Ce veți face domnilor, veți răsturna guvern după guvern într-un ritm amețitor, odată la un an, un an și jumătate, pentru a 
face o rotație a cadrelor de la butoane? Aceasta este stabilitatea ce o clamați drept necesitate? Aceasta e soluția cu care veniți 
în fața românilor în încercarea de a ieși din una din cele mai negre perioade ale istoriei României? 

Florin Cîțu, premierul demis, ne transmite de ceva vreme că economia duduie, însă inflația e la cote alarmante, iar 
puterea de cumpărare a cetățenilor e din ce în ce mai scăzută, aceștia aflându-se în pragul unei ierni peste care nu știu cum vor 
trece.  

Pe lângă toate aceste necazuri, se întrevede o altă problemă majoră în România: interzicerea dreptului la muncă pentru 
unele persoane, dacă se va introduce certificatul verde. 

Stimați colegi, dreptul la muncă este unul constituțional, după cum bine știți. Dacă nu vă pasă de Constituție, mă aștept 
să vă pese de cei care v-au trimis aici, în Parlament, pentru a le face viața mai bună, nu un calvar.  

Știți că natalitatea în România este la un nivel scăzut, poate cel mai scăzut din întreaga sa istorie, iar scăderea 
demografică este fără precedent? Iar astăzi ne vedem în fața unei noi propuneri, de vaccinare a copiilor între 5 și 12 ani, o 
propunere ce pune românii din nou pe gânduri, punându-și întrebarea dacă își mai doresc copii. Din nou vă întreb, în aceste 
condiții, v-ați gândit oare, cine va reprezenta viitorul nostru, al țării? Pentru că trebuie să ne gândim la un viitor, să lăsăm 
urmașilor noștri o țară bogată, frumoasă, puternică, așa cum ne-au lăsat-o înaintașii noștri. 

Suntem cu toții aici în parlament să lucrăm în folosul românilor, să le reprezentăm interesele și aspirațiile, nu să le 
îngreunăm viață și să le anulăm drepturile constituționale.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
 

Dictatura din Județul Vaslui 
 

Românii pleacă din țară pentru oportunități mai bune de muncă dar, rămân tot timpul cu gândul că o să se întoarcă acasă 
să schimbe ceva, să aducă ceva, să ne învețe despre cum să ne apropiem de Occident. Astăzi aduc în fața dumneavoastră un 
caz concret al unui român întors în țară cu gânduri bune și multe speranțe, dar care i-au fost amarnic înșelate. 

Vorbesc astăzi despre Ichim Marius revenit acasă din diaspora cu o sumă importantă de bani, cu scopul de a investi în 
țară. A achiziționat în comuna Ivănești, județul Vaslui, un important spațiu comercial în care a investit tot ce adunase în mulți 
ani de chin și muncă prin țări străine. Toate au mers bine până în anul 2019 când anumite persoane interesate au pus ochiul pe 
afacerea domnului Ichim. Aceste persoane, împreună cu primarul comunei, un reprezentant de frunte al PSD Vaslui, au aplicat 
o metodă de neimaginat într-o țară normală. Primarul, susținut de aparatul subordonat, a concesionat terenul din cele două 
laterale ale spațiului comercial deținut de domnul Ichim, iar în fața magazinului au desființat parcarea și au amenajat o zonă 
verde, acum în paragină. Prin această metodă perversă au reușit închiderea afacerii dezvoltată de domnul Ichim.  

„Cum?” mă veți întreba. Simplu. Cei care au concesionat terenurile din lateralele spațiului comercial al dlui Ichim au 
construit la nici 1,5 m de pereții clădirii, lăsând clădirea acestuia fără posibilitatea de a se racorda la rețeaua de apă, fără acces 
la fosa septică și fără cale de acces necesară pentru aprovizionare. Ulterior, acești vecini „binevoitori” au anunțat DSP-ul care 
au venit și au închis afacerea dlui Ichim. Oare câte astfel de abuzuri s-au întâmplat în România? 

Domnul Ichim a depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, însoțită de documente care îi dovedesc clar 
dreptatea dar, ce să vezi, Parchetul are foarte mult de lucru, iar dosarul dlui Ichim trenează. Între timp, afacerea dlui Ichim este 
blocată. 

Pe această cale aduc acest caz în atenția domnului ministru al Justiției și îl rog să întreprindă măsurile care se impun. 
Totodată ridic următoarea întrebare: Domnule ministru al Justiției, câte plângeri cu spețe similare zac uitate sau prin sertarele 
justiției din România? 
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A doua întrebare este cred retorică: Domnule Marcel Ciolacu, președinte PSD, de ce permiteți subordonaților 
dumneavoastră să distrugă destinele unor familii, ale unor români care s-au întors din străinătate pentru a investi în România și 
a-și face un rost aici, acasă? 

Deputat 
Raisa Enachi 

*** 
 

Poporul român trebuie să știe ce „fericiți" am fi noi românii dacă nu am mai avea resurse 
 

România este o țară care are resurse de toate tipurile, însă nu are oameni competenți în fruntea ei și în fruntea 
autorităților și instituțiilor publice cheie, care ar trebui să gestioneze corect alocarea fondurilor bugetare și să implementeze 
politici publice coerente și adaptate la nevoile curente. 

România, care de peste 2100 de ani este jefuită de popoare cotropitoare, este țara care are unul dintre cele mai roditoare 
soluri din lume, petrol și gaze naturale, o rețea hidrografică extinsă, păduri și biodiversitate, însă a ajuns, în mod paradoxal, în 
prezent să fie distrusă și ruinată pe mâna unor neprofesioniști, incompetenți și profitori, politicienii fără moralitate și care nu 
au dorința de a depune eforturi pentru dezvoltarea țării. 

Suntem sufocați la fiecare contact cu serviciile publice oferite de oameni incompetenți și de birocrația impusă de o 
legislație defectuoasă și neactualizată. 

În aceste condiții nu putem să stăm impasibil și să nu ne întrebăm cum e posibil ca o un popor inteligent și creativ să nu 
beneficieze de un standard ridicat de viață, raportat la resursele disponibile? 

De ce țara noastră a ajuns să fie una dintre țările Uniunii Europene cu cel mai mare număr de angajați săraci, cu nivel 
inacceptabil de analfabetism și abandon școlar, cu un număr record de pensionari cu pensie minimă și unul dintre cele mai 
sărace state membre. 

Dacă ne gândim la cauzele care au determinat această tristă situație putem spune că le cunoaștem foarte bine cu toții: 
pornind de la distrugerea economiei și a industriei românești prin privatizări pe 1 LEU și până la distrugerea agriculturii, care 
ar putea contribui la o creștere economică în mod deosebit. 

Se poate observa  - cu ochiul liber și fără prea multă analiză  - faptul că factorii de decizie, în mod deosebit politicienii 
români care au condus țara după anul 1989, nu au fost capabili să stabilească planuri strategice pe termen mediu și lung și au 
vândut sau concesionat din rezervele și resursele țării în schimbul obținerii unor redevențe umilitoare, fapt ce nu face decât să 
arate nivelul de indiferență și de incompetență a celor care au condus România. 

Am ajuns astfel sclavi între o țară bogată, unde energia electrică se exportă și se întoarce cu preț dublu pentru 
consumatorii români, unde petrolul este concesionat, iar resursele de gaze din Marea Neagră rămân neexploatate. O altă 
situație teribil de dăunătoare se poate remarca la nivelul exploatărilor de lemn din păduri, unde românul rămâne fără lemne 
pentru iarnă în favoarea dezvoltării industriei prelucrătoare de lemn din alte state europene. 

Pentru producătorii din agricultură este o altă situație rușinoasă întrucât o parte din recoltă se exportă sau se aruncă și se 
întoarce procesată în marile rețele de magazine, care fac profituri enorme, în timp ce producătorului mic și mediu autohton nu i 
se creează condițiile pentru o piață de desfacere. Constat cu tristețe faptul că nu învățăm din greșelile comise în trecut și din 
acest motiv nu reușim nici să ne valorificăm resursa umană, adică cel mai important capital al țării, care alege să migreze unde 
i se oferă condiții mai bune de trai. 

În concluzie, noi, românii, suntem singuri în măsură să schimbăm această direcție și să ne valorificăm resursele 
naționale fără vreun ajutor extern, dar asta în condițiile în care factorii de decizie de la nivelul instituțiilor publice sunt oameni 
competenți și destoinici, dar în mod deosebit sunt patrioți. Numai în acest fel putem schimba direcția spre valorificarea 
resurselor interne de care România dispune și ne putem întoarce pe drumul cel al dezvoltării naționale. 

 

Deputat 
Nicolae N. Roman 

*** 
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Suverani și slujitori ai poporului 
Stimați colegi, 
Vă atrag atenția că sunteți trimiși în parlament, hrăniți și întreținuți de poporul român, iar drept răsplată vă asumați rolul 

de stăpâni. Ați uitat că poporul vostru este stăpânul vostru? Iar voi ar trebui sa fiți slujitori fideli ai acestui popor și nu invers! 
Pentru cei ce au uitat voi cita un articol din Constituția României: „Suveranitatea națională aparține poporului român, care o 
exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum.” citat 
din Art. 2 alin 1. Iar următorul alineat al aceluiași articol spune: „Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea 
în nume propriu.”  

Îi rog pe colegii de la PNL să-l informeze și pe suveranul de la Cotroceni despre aceste 2 alineate. 
Vă stă partidul AUR în coaste pentru că vorbim în limba și cu vocea poporului și vă irită acest fapt. Voi numiți ca fiind 

extremism politic calitatea de a fi aproape de popor, a asculta și înțelege nevoile lui. Dacă asta înseamnă sa fii extremist, atunci 
orice jignire la adresa AUR venită din partea voastră este de fapt un compliment pentru noi. 

Atâta timp cât partidul AUR vă mai provoacă disconfort, vouă, celor care va considerați stăpâni, atunci noi suntem pe 
calea cea bună și suntem îndreptățiți să perseverăm în acțiunile noastre. 

Dumneavoastră sunteți așa detașați de acest popor, de nevoile lui, de aspirațiile sale. Existați într-un norișor creat de 
propriile voastre dorințe și ambiții și vă erijați în rolul de instanță morală. 

USR, sunteți opoziție de catifea, opoziție selectivă  și de ocazie în funcție de context politic; 
PNL,  sunteți ruina lui Iohannis, partidul de buzunar al președintelui; 
PSD, sunteți mari și degeaba;  
UDMR, sunteți mai mereu pe la ciolan; 
Cât nu-i încă târziu, coborâți din norișori, apropiați-vă și ascultați acest popor, asumați-vă rolul de slujitori, așa cum v-o 

cere constituția, și nu uitați să întrebați electoratul, poporul care va ales, dacă îl vrea sau nu pe Iohannis președinte.  
Vă mulţumesc!      

Deputat 
Sebastian Ilie Suciu 

*** 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnul Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Finanțelor Publice  

 

Lipsa fondurilor pentru a achita compensarea scumpirilor la energie electrică și gaze naturale 
 

Stimate domnule ministru, 
De două luni de zile ne aflăm într-o criză politică, epidemiologică, energetică, iar  guvernul demis negociază instalarea 

unui nou „Guvern cu puteri depline”. Cu toate acestea, nu este posibil ca, la Ministerul de Finanțe, să nu se fi știut că nu sunt 
bani alocați pentru Schema gândită chiar de către acest Guvern pentru compensarea scumpirilor la energie pe facturile 
populației, curent electric și gaze, va însemna un cost la buget de peste 1 miliard de lei.  

Guvernul intenționează să recupereze banii alocați în acest sens de la companiile din sectorul energetic la care este 
acționar, prin încasarea unui dividend suplimentar, ați anunțat în luna septembrie. Costul estimat la peste un miliard de lei nu 
include și eventuale cheltuieli cu aplicarea Legii consumatorului vulnerabil, o altă schemă de ajutor, dar care va fi disponibilă 
doar unor categorii ale populației cu venituri reduse. „Rămâne de văzut care va fi impactul bugetar total, pentru că avem și o 
lege a consumatorului vulnerabil. Peste 1 miliard de lei pentru această subvenționare la gaze și electricitate”, declarații din luna 
septembrie 2021, la sfârșitul lunii noiembrie încă nu se știe cum se vor aplica aceste scheme guvernamentale, în timp ce 
populația a început să primească facturi astronomice.  

În calitatea dvs. Ministru al finanțelor, vă rog să îmi confirmați, sau să îmi infirmați, după caz, dacă există această sumă 
în bugetul de stat, de peste 1 miliard de lei, pentru subvenționarea facturilor la gaze și electricitate către populație? 

Solicit răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,                  Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Finanțelor Publice  
 

Lipsa fondurilor pentru a achita salariile angajaților din sănătate 
Stimate domnule ministru, 
De două luni de zile ne aflăm într-o criză politică, epidemiologică, și, în loc să vă asigurați că există medicamente, 

aparatură și cadre medicale în spitale, guvernul demis negociază instalarea unui nou „Guvern cu puteri depline”.  
Cu toate acestea, nu este posibil ca, la Ministerul de Finanțe, să nu se fi știut că nu sunt bani alocați pentru a se putea 

achita salariile angajaților din sănătate. Ministrul interimar al Sănătății, domnul Cseke Attila, a declarat la sfârșitul acestei 
săptămâni că este nevoie urgentă ca partenerii de coaliție de la PNL și PSD să găsească cât mai repede soluții pentru înființarea 
Guvernului, întrucât este mare nevoie de rectificarea bugetară pentru a putea achita salariile angajaților din sănătate. El a 
precizat că în acest moment nu există o sumă asigurată pentru 74.000 de medici, asistente, personalul de la UPU, DSP, 
Ambulanță și rezidenți și trebuie găsite urgent soluții. 

Ministrul a afirmat că Ministerul Sănătății nu are asigurată suma necesară pentru plata a 74.000 de angajaţi care trebuie 
să primească salariu pentru luna decembrie, dar a înțeles că ar exista resurse financiare, însă trebuie găsit cadrul legal prin care 
pot fi accesați acești bani. 

Vă întreb, domnule ministru, dacă este adevărat că nu ați luat în calcul, că nu sunt bani alocați pentru a putea achita 
salariile angajaților din sănătate care se confruntă de doi ani cu pandemia de COVID-19 și care sunt primii care își merită 
salariile? 

Solicit răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,                Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, prim-Ministru interimar 
 

Lipsa fondurilor pentru a achita salariile angajaților din sănătate 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
De două luni de zile ne aflăm într-o criză politică, epidemiologică, și, în loc să vă asigurați că există medicamente, 

aparatură și cadre medicale în spitale, guvernul demis negociază instalarea unui nou „Guvern cu puteri depline”. Cu toate 
acestea, nu este posibil ca la Ministerul de Finanțe să nu se fi știut că nu sunt bani alocați pentru a se putea achita salariile 
angajaților din sănătate. Ministrul interimar al Sănătății, domnul Cseke Attila, a declarat la sfârșitul acestei săptămâni că este 
nevoie urgentă ca partenerii de coaliție de la PNL și PSD să găsească cât mai repede soluții pentru înființarea Guvernului, 
întrucât este mare nevoie de rectificarea bugetară pentru a putea achita salariile angajaților din sănătate. El a precizat că în 
acest moment nu există o sumă asigurată pentru 74.000 de medici, asistente, personalul de la UPU, DSP, Ambulanță și 
rezidenți și trebuie găsite urgent soluții. 

Ministrul a afirmat că Ministerul Sănătății nu are asigurată suma necesară pentru plata a 74.000 de angajaţi care trebuie 
să primească salariu pentru luna decembrie, dar a înțeles că ar exista resurse financiare, însă trebuie găsit cadrul legal prin care 
pot fi accesați acești bani. 

Vă întreb, domnule ministru, dacă este adevărat că nu ați luat în calcul, că nu sunt bani alocați pentru a putea achita 
salariile angajaților din sănătate care se confruntă de doi ani cu pandemia de COVID-19 și care sunt primii care își merită 
salariile? 

Solicit răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,                        Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată Ministerului Afacerilor Interne, Grupul de Comunicare Strategică 
 

Evoluția pandemiei de Covid-19 în România 
  

Peste aproximativ trei luni de zile, vom bifa doi ani de la debutul pandemiei de Covid-19 în România. Pentru a ne putea 
face o imagine cât mai clară cu privire la evoluția acesteia, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care a fost numărul total al testelor realizate de la data înregistrării primului caz de infectare cu virusul Sars-CoV-2 și 
până pe 27.12.2020? 

2. Care a fost numărul total al persoanelor infectate cu virusul Sars-CoV-2 de la data înregistrării primului caz și până pe 
27.12.2020? 

3. Care a fost numărul total al deceselor înregistrate ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2 de la data primului caz 
și până pe 27.12.2020? 

4. Care a fost numărul total al persoanelor reinfectate cu virusul Sars-CoV-2 de la data înregistrării primului caz și până 
pe 27.12.2020? 

5. Câte persoane reinfectate cu virusul Sars-CoV-2 au decedat de la data înregistrării primului caz și până pe 27.12.2020? 
6. Dintre persoanele care au decedat de la data înregistrării primului caz de infectare cu virusul Sars-CoV-2 și până pe 

27.12.2020, câte dintre acestea sufereau de comorbidități? 
7. Care au fost cele mai frecvente comorbidități înregistrate la pacienții decedați de la data înregistrării primului caz de 

infectare cu virusul Sars-CoV-2 și până pe 27.12.2020? 
8. Care este structura pe vârste a persoanelor infectate și decedate de la data înregistrării primului caz de infectare cu 

virusul Sars-CoV-2 și până pe 27.12.2020? 
9. Care a fost numărul total al testelor realizate de la data de 27.12.2020 și până în prezent? 
10. Care a fost numărul total al persoanelor infectate cu virusul Sars-CoV-2 de la data de 27.12.2020 și până în prezent? 

Câte dintre acestea au fost vaccinate cu o doză, respectiv cu schema completă? 
11. Care a fost numărul total al deceselor înregistrate ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2 de la data de 

27.12.2020 și până în prezent? Câte dintre persoanele decedate au fost vaccinate cu o doză, respectiv cu schema completă? 
12. Care a fost numărul total al persoanelor reinfectate cu virusul Sars-CoV-2 de la data de 27.12.2020 și până în prezent? 

Câte dintre acestea au fost vaccinate cu o doză, respectiv cu schema completă? 
13. Câte persoane reinfectate cu virusul Sars-CoV-2 au decedat de la data de 27.12.2020 și până în prezent? Câte dintre 

acestea au fost vaccinate cu o doză, respectiv cu schema completă? 
14. Dintre persoanele care au decedat ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2 de la data de 27.12.2020 și până în 

prezent, câte dintre acestea sufereau de comorbidități? 
15. Dintre persoanele care au decedat ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2 de la data de 27.12.2020 și până în 

prezent, câte dintre acestea au fost vaccinate cu o doză, respectiv cu schema completă, și sufereau de comorbidități? 
16. Care au fost cele mai frecvente comorbidități înregistrate la pacienții decedați de la data de 27.12.2020 și până în 

prezent ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2, atât în privința persoanelor nevaccinate, cât și a celor vaccinate? 
17. Care este structura pe vârste a persoanelor infectate și decedate ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2 de la data 

de 27.12.2020 și până în prezent? 
18. Din totalul populației României, câte persoane sunt considerate a fi vaccinabile? 
19. Câte persoane s-au vaccinat până în prezent, cu o singură doză și cu schema completă, pe categorii de vârstă? 
20. Câte persoane au reclamat efecte adverse după administrarea vaccinului, care sunt cele mai reclamate efecte și ce 

vaccinuri le-au declanșat (Pfizer, Moderna, Astra&Zeneca, Johnson&Johnson)? 
21. Câte persoane au decedat ca urmare a administrării vaccinului anti-Covid-19 și care au fost cauzele deceselor? 
22. De la data înregistrării primului caz de infectare cu virusul Sars-CoV-2, câte teste s-au realizat, câte persoane s-au 

infectat, câte persoane au decedat și câte persoane s-au vaccinat pe fiecare județ din România? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
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Adresată doamnei Ioana Țene, președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din 
România  

Situația sponsorizărilor realizate de companiile farmaceutice în anii 2020 și  2021 
Stimată doamnă președinte,  
Potrivit Ordonanței de urgență nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și Ordinului nr. 194 
din 23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman, 
companiile farmaceutice care acționează în România sunt obligate să declare activitățile de sponsorizare.  

În acest sens, vă rugăm, doamnă Președinte, să ne comunicați lista sponsorizărilor făcute de către companiile 
farmaceutice, în mod direct sau prin firmele care le reprezintă, și lista cu numele tuturor beneficiarilor (persoane, medici, 
farmaciști, profesori, spitale, asociații profesionale, companii care realizează studii etc), în anii 2020 și 2021.  

 Solicităm răspuns scris. 
 Vă multumim!           Deputat  

Antonio Andrușceac 
*** 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătăţii 
 

Situația sponsorizărilor realizate de companiile farmaceutice în anii 2020 și  2021 
 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit Ordonanței de urgență nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și Ordinului nr. 194 
din 23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman, 
companiile farmaceutice care acționează în România sunt obligate să declare activitățile de sponsorizare.  

În acest sens, vă rugăm, domnule Ministru, să ne comunicați lista sponsorizărilor făcute de către companiile 
farmaceutice, în mod direct sau prin firmele care le reprezintă, și lista cu numele tuturor beneficiarilor (persoane, medici, 
farmaciști, profesori, spitale, asociații profesionale, companii care realizează studii etc), în anii 2020 și 2021.  

Solicităm răspuns scris. 
Vă mulțumim!         Deputat  

Antonio Andrușceac 
*** 

Adresată domnului  Attila-Zoltán Cseke, ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
                
Clarificări asupra proiectelor depuse în județul Neamț pentru finanțare din programul “Anghel Saligny” 

 

Stimate domnule ministru, 
Autoritățile din județul Neamț au depus proiecte de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” în 

valoare de peste 3,16 miliarde de lei, inclusiv TVA (aproximativ 731 de milioane de euro) așa cum este evidențiat  într-un 
document al Prefecturii Neamț. Pentru proiectele de investiții din județ, datele introduse de autorități în platforma 
investitii.mdlpa.ro sunt cele întregistrate în perioada 23 septembrie – 8 noiembrie 2021. 

În total, sunt depuse 154 de proiecte din județul Neamț, pentru sisteme de alimentare cu apă și canalizare, drumuri și 
poduri. Proiectul cu valoare cea mai mare a fost depus de Consiliul Județean Neamț, pentru drumuri și poduri, „Proiect integrat 
– Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiectiv de investiții cu o valoare eligibilă solicitată de la 
bugetul de stat (inclusiv TVA) de 1.422.814.524 de lei. 

Tinând cont de cele mai sus menționate, va solicit să clarificați următoarele aspecte, pe care, ca deputat ales în 
Circumscripția nr.29 Neamț, le voi analiza si verifica constant și cu celeritatate. 

1. Care dintre proiectele depuse, conform documentului anexat, vor beneficia de finanțare prin Programul Național de 
Investiţii „Anghel Saligny”? 

2. Care va fi alocarea pentru fiecare proiect ce va primi efectiv finanțare și care va fi termenul de execuție corespondent 
acestor proiecte?           Deputat 

Mitrea Dumitrina 
*** 
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Adresată domnului  Attila-Zoltán Cseke, ministrul Sănătății 
 

Clarificări despre avizarea ISU a spitalelor românești 
Domnule ministru, 
Având în vedere desele incidente neplăcute care afectează spitalele din România și care se soldează cu decese în rândul 

pacienților internați, doresc să fiu informat, pentru a transmite electoratului următoarele întrebări: 
1. Câte spitale din România au avize I.S.U., și câte dintre acestea au corespuns criteriilor de avizare? 
2. Câte dintre spitalele la care a fost suplimentat numărul de paturi la secțiile A.T.I. corespund normelor de igienă 

sanitară?       
Aștept răspuns scris, în termen legal.         Deputat 

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

 

Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, rim-ministrul Guvernului României 
   

Posibilitatea fabricării de medicamente antivirale 
Domnule prim-ministru, 
Există informații că fabrica de medicamente “Terapia” din Cluj-Napoca poate începe producerea medicamentului 

favipiravir destinat în tratarea bolii Covid-19. Doresc să fiu informat, pentru a transmite electoratului următoarele întrebări: 
1. Puteți confirma acestă informație? 
2. Există posibilitatea fabricării de medicamente antivirale, în speță favipiravir?       
Aștept răspuns scris, în termen legal.      

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

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, inistrul interimar al Finanțelor Publice  
 

Lipsa fondurilor pentru a achita pensiile pentru luna decembrie 
Stimate domnule ministru, 
Ieri, chiar în timpul negocierilor pentru formarea unui Guvern cu puteri depline, au apărut în spațiul public acuzaţiile 

doamnei ministru interimar al muncii, Raluca Turcan la adresa premierului demis, domnul Florin Cîţu, precum că nu sunt bani 
pentru plata pensiilor pentru luna decembrie. Sigur, știm cu toții că este necesară o rectificare bugetară urgentă care să 
completeze Fondul Asigurărilor Sociale, dar aceste declarații nu fac decât să îngrijoreze populația. Doamna ministru al muncii 
l-a acuzat public pe primul ministru în al cărui Guvern încă activează și amândoi își primesc salariile, de minciună și de 
deturnare de fonduri pentru PNDL III, adică în favoarea primarilor. Declarațiile publice ale doamnei ministru al muncii fac 
referire la faptul că înainte de Congresul PNL din septembrie 2021, domnul prim-ministru a deturnat 3 miliarde lei pentru 
primarii liberali de al căror vot avea nevoie ca să fie ales preşedinte al PNL. Dacă domnul prim-ministru Florin Vasile Cîţu a 
preferat să lase milioane de pensionari fără venit pentru a-şi asigura președinția PNL, doamna ministru al muncii este complice 
la tăinuirea acestor fapte. Este a doua declarație la fel de gravă, după cea a Ministrului Sănătății care a făcut public faptul că nu 
are asigurată suma necesară pentru plata a 74.000 de angajaţi din sistemul sanitar pentru luna decembrie. 

Nu este posibil ca, la Ministerul de Finanțe, să nu se fi știut că nu sunt bani alocați pentru a se putea achita pensiile 
pentru luna decembrie. În calitatea dvs. Ministru al finanțelor, vă rog să îmi precizați dacă este adevărat că nu sunt bani alocați 
pentru a putea plăti pensiile românilor în ultima lună a anului 2021?   

Solicit răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,          Deputat  

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

Clarificări asupra activității Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Domnule ministru, 
Având în vedere problemele apărute în decursul timpului în instituția pe care o conduceți, vă rog să îmi precizați 

următoarele: 
1. Ați dispus o analiza la nivelul Ministerulului pe interventiile punctuale ale angajatului Dinu Viorel - Corp Control 

(care în prezent aflat în arest) - pentru plățile pe programele PNDL 1 și PNDL 2? În cazul unui răspuns afirmativ, vă solicit să 
prezentați concluziile controlului în ceea ce priveste respectarea procedurilor de plata a lucrarilor, modul cum au fost acestea 
viciate, intervențiile acestuia precum și care este modul de rezolvare dispus pentru corectarea efectelor produse de actiunile 
angajatului ministerului. 

2. În programul de guvernare al coaliției PNL - USR - UDMR era prevazută, ca acțiune prioritară, reorganizarea 
ministerului și a institutiilor din subordine, precum și a celor aflate sub autoritatea lui. În ce stadiu se află, astăzi, acest proces 
de reorganizare? Ce veți face în acest nou mandate de ministru? 

3. Referitor la Programului Național de Investiţii ”Anghel Saligny”,  derulat prin minister, vă rog să îmi precizați care 
este procedura de acceptare la plată a lucrarilor executate și dacă aceasta se va face tot ca pentru programul PNDL, după ce 
ISC va verifica lucrările? Există altă procedură de verificare a execuției lucrărilor înainte de ordonantarea la plată? 

4.  În ce stadiu se află proiectul derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației  în parteneriat cu 
Banca Mondială, pentru implementarea Codului Construcțiilor? 

5. Când preconizați că va finaliza Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației procedura de certificare 
a societăților de construcții? 

6. Ținând cont că Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare nu acoperă în 
mod real prețurile la materialele de construcții, vă rog să îmi precizați când veți modifica acest act normativ în sensul 
menționat și când va fi elaborat un act normativ prin care Guvernul să-și asume plata sumelor care rezultă din aceste 
actualizări pentru materialele de construcții prin aplicarea OG 15/2021? 

Solicit răspuns scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat  

Adrian Axinia 
*** 

 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Clarificări privind situația economică a României 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că noul Guvern al României a fost investit pe clasica procedură de repede-înainte, cu dezbateri minime 

în comisii și cu un vot asigurat în plenul Parlamentului, în scurtul timp de la instalare, îmi place să cred că ați fost pus la curent 
cu grava situație economică a țării. 

Prin urmare, vă rog să îmi precizați următoarele: 
1. În cât timp credeți că veți înainta Parlamentului propunerea de buget pentru anul 2022? 
2. Cum vor fi protejate veniturile romanilor ținând cont de inflația galopantă? 
3. Care este ținta de deficit propusă pentru viitorul an fiscal bugetar și care vor fi măsurile pe care le aveți în vedere 

pentru atingerea acestei tinte? 
Cu mulțumiri,        Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 
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 Interpelări  
 
Adresată: domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
De către: Dumitru-Viorel Focșa, deputat 
Obiectul interpelării: Ilegalități grave comise de Consiliul Local Constanța și nesancționate de Instituția Prefectului județului 
Constanța 

 

Stimate domnule ministru 
Consiliul Local Constanța a adoptat în data de 30.06.2021 Hotărârea cu nr.195 privind solicitarea către Guvernul 

României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului “Port Tomis” din domeniul public al Statului Român 
și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al municipiului Constanța și Hotărârea cu 
nr.196 privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului Lac 
Tăbăcărie din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul 
public al municipiului Constanța. 

Ambele Hotărâri au fost adoptate cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 8 abțineri, în condițiile în care la data respectivă în 
funcție erau 26 de consilieri din cei 27 membri ai Consiliului Local Constanța. 

Prin adresa cu numărul 144.494/1.11.2021, mi-ați comunicat că “pentru un consiliu local care numără 26 de consilieri 
în funcție din cei 27 de consilieri ai organului colegial, adoptarea hotărârii al cărui obiect este trecerea unor imobile din 
domeniul public al statului și din administrarea unui minister în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se va 
putea realiza în cazul în care respectiva hotărâre va fi adoptată cu 19 voturi, respectiv primul număr natural care este mai 
mare decât valoarea numerică (număr par) rezultată în urma aplicării fracției stabilite de lege (două treimi) la totalul 
membrilor organului colegial stabilit în condițiile legii”. 

Cu alte cuvinte, cele două Hotărâri menționate anterior au fost adoptate de Consiliul Local Constanța cu încălcarea 
prevederilor art. 139, alineat (2) și art. 5, litera d) din Codul Administrativ. 

Pe această cale, vă solicit, stimate domnule ministru, să dispuneți Corpului de Control efectuarea unei acțiuni specifice 
la Instituția Prefectului județului Constanța și să îmi comunicați de ce, nici până astăzi, cele două Hotărâri nu au fost notificate 
sau atacate la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art.255, alineatele (1) și (2) din același Cod 
Administrativ. Solicit răspuns scris. 

Cu deosebită considerație, 
*** 

 

Adresată: domnului ministru Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către:  Dorel Gheorghe Acatrinei, deputat 

     Puscasu Lucian Florin, deputat 
Obiectul interpelării: Contrabanda cu tigări la granita cu Ucraina ia amploare! 
Începînd cu investirea noului Guvern, să înțelegem că pe lângă gălețile pline cu bani din contrabandă, vopsite în portocaliu 
(revopsite în galben), o să existe și găleți roșii? 

 
Domnule ministru, 
În cursul zilei de sâmbătă, 20 noiembrie a.c., și polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Brodina, 

județul Suceava, au descoperit o cantitate însemnată de pachete cu țigări în interiorul unui autoturism. Astfel, în jurul orei 
05.30, poliţiştii de frontieră au auzit, în apropiere de sediul instituției, zgomotul produs de trecerea în viteză a unui autoturism 
și au procedat la verificarea zonei, iar pe un podeț aflat în apropiere au găsit, abandonat, un autoturism rămas cu o roată 
suspendată pe podeț. Mașina avea plăcuțe cu numere de înmatriculare de România. În interiorul acesteia au fost găsite mai 
multe colete învelite în folie neagră. 

De asemenea, sâmbătă, 20 noiembrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea 
Vișeului, județul Maramureș, în jurul orei 07.00, au descoperit, pe o stradă lăturalnică a comunicației Petrova-Strâmtura, un 
autoturism abandonat, pe care erau aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare de România. În interiorul acestuia au fost 
găsite mai multe colete învelite în folie neagră, asemănătoare coletelor cu țigări. Ulterior, autoturismul a fost transportat la 
sediul SPF Valea Vișeului unde s-a constatat că numărul de înmatriculare aplicat pe mașină aparține, de fapt, unui alt 
autoturism. În interior a fost descoperită cantitatea de 14.829 pachete cu țigări, în valoare de 173.500 lei 
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Dormim să vă aducem aminte că marți 14 septembrie 2021, un avion ucrainean cu numărul de înmatriculare şters cu 
vopsea a intrat în România și a ieșit nestingherit peste o oră. A fost capturat de autoritățile moldovene de dincolo de Prut. Era 
folosit pentru contrabandă cu țigări, aduse din Ucraina în România. Anunțul capturării aparatului de zbor a fost făcut de Poliția 
de Frontieră din Moldova. Aparatul de zbor a fost depistat în zona de nord a Republicii Moldova, pe un teren agricol de lângă 
localitatea Hlinaia Mică, din raionul Edineț. Polițiștii de frontieră moldoveni i-au reținut pe cei trei cetățeni ucraineni care erau 
la bord și care se ocupau de realimentarea aeronavei.  

Câteva ore mai târziu, un șef din instituție vine cu precizări, în presa locală. „Aeronava a survolat spațiul aerian al 
Republicii Moldova și a ajuns în România, iar la întoarcere a aterizat pe un câmp din Hlinaia Mică, raionul Edineț. Am 
sesizat despre acest caz și colegii din România, care urmează să stabilească unde au ajuns țigările”, a declarat Daniel 
Martnos, adjunctul șefului Poliției de Frontieră din R. Moldova.Ulterior, ofițerii din țara vecină au explicat că avionul a fost 
văzut intrând în spațiul aerian al României la ora 1:42. O oră și 15 minute mai târziu e observat revenind în Republica 
Moldova, însă într-o altă zonă a graniței, aflată cu aproape 100 de kilometri mai la sud. 

Contrabanda cu țigări, care a fost pusă anul trecut în Strategia Națională de Apărare la capitolul „amenințări”, aduce 
bugetului de stat pierderi de 3 miliarde de lei în fiecare an. Iar trendul este în creștere: în primele 8 luni ale acestui an, au fost 
capturate peste 4 milioane și jumătate de pachete de țigări și 5 milioane în 2020. 

În urma perchezițiilor de acum cîțiva ani efectuate în vamă există informații că unii dintre suspecți au declarat că, în 
Vama Siret, exista o găleată portocalie unde se depozitau importante sume de bani din contrabanda cu țigări. Față de această 
situație vă rugăm să ne răspundeți dacă ați identificat gălețile portocalii pline cu bani, dacă acestea au fost revopsite în galben 
în ultimii ani și dacă să ne așteptăm ca de la data votării unui Guvern PNL-PSD să existe și găleți roșii? 

Solicităm un raport complet asupra evenimentelor din 20.11.2021. 
Față de această situație solicităm să răspundeți la următoarea interpelare: 

1. Care este motivul pentru care Statul Român a pierdut lupta cu contrabandiștii de țigări și care este strategia 
dumneavoastră de combatere a acestui mod de evaziune fiscală?   

2. Ati găsit tigările de contrabandă transportate la data de 14.09.2021 cu avionul care a aterizat în Romania? Solicităm să 
comunicați opinei publice informații despre acest caz și dacă ați recuperate prejudiciul? 

Solicit răspuns în scris și oral. 
*** 

 

 


