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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 (sesiunea febr. – iunie 2022).......2 

B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (4 – 8 aprilie 2022)..................................3 

C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 4 – 8 aprilie 2022) ...........................................4   
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  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  

      CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

- Grupul parlamentar PSD…………………………………………………………………………………………38 

- Grupul parlamentar PNL……………………………………………………………………………………........73 

- Grupul parlamentar al UDMR................................................................................................................................85 

- Grupul parlamentar al AUR……………………………………………………………………………………...87 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea februarie – iunie 2022 
(Situaţia cuprinde datele la 8 aprilie 2022) 

 

 

 

Totalul iniţiativelor legislative      1636 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 167 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 168 

      192 

– votate  

 

 

 

d 

 

     190     

             din care: - înaintate la Senat      19 

                            - în procedura de promulgare 60 

                            - promulgate* 49 

                            - respinse definitiv 62 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1440 

a) pe ordinea de zi 398 

b) la comisii  

 

1011 

 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 

12 

3) Desesizări 4 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 19 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 2 

 

 Cele 190 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      74 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                             din care: 

                                48 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                  7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                19 proiecte de legi 

                     116 propuneri legislative 

                             din careern:n carecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 77 de legi, dintre care 28 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

Şedinţele din zilele de luni, 4 și marți, 5 aprilie 2022 

 

 

 

=        

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 28  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          10                              

11         

   - votate 11 

                            - la Senat   1 

                            - lanpromulgare 10 

 

 

 

 

 

 Cele 11 iniţiative legislative votate privesc: 

Nnn    5 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 

                    2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                    1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                    2 proiecte de legi 

Nnnn 6 propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 

în perioada 4 – 8 aprilie 2022, respectiv, în şedinţa din 5 aprilie 2022 
(domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională, domeniul buget și administrație publică, domeniul 

finanțelor publice, domeniul învățământ, domeniul juridic și domeniul muncă şi protecţie socială) 
 

 

 Domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională 

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

și funcționarea Poliției Române (PL-x 334/2021) – Se află în procedura promulgării. 

 

Inițiator: Guvernul României 

 

Obiectul reglementării:  

Prin actul normativ adoptat sunt avute în vedere următoarele aspecte referitoare la măsura conducerii 

administrative la sediul poliției: 

- verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției să 

se realizeze de îndată, dar fără să depășească 8 ore de la momentul inițierii deplasării; 

- întrucât în practică se pot ivi situații în care identitatea persoanei să nu poată fi stabilită în termenul de 8 

ore, acest termen se poate prelungi cu perioada necesară stabilirii identității, verificării situației de fapt și luării 

măsurilor legale, fără însă a se depăși 12 ore de la momentul inițierii deplasării; 

- se instituie în sarcina organelor de poliție obligația de a permite persoanei să părăsească sediul poliției după 

finalizarea activităților anterior menționate după expirarea celor 12 ore, chiar în lipsa stabilirii identității. 

 

 Domeniul buget și administrație publică 

2. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea 

Complexului „Memorialul Revoluţiei – Decembrie 1989” din municipiul Timişoara ansamblu de interes 

naţional (PL-x 33/2022) – Se află în procedura promulgării. 

 

Iniţiatori: 18 deputati și senatori, aparținând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, USR, AUR și 

Minorităților Naționale 

 

Obiectul reglementării: 

Legea adoptată are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000 privind 

declararea Complexului „Memorialul Revoluției – Decembrie 1989” din municipiul Timișoara ansamblu de 

interes național, în sensul de a se aduce continuitate în finanţarea activităţii Asociaţiei „Memorialul Revoluţiei 

16-22 Decembrie 1989”. Astfel, se prevede ca Asociaţia „Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989” să fie 

finanțată, până la semnarea contractului de finanțare, lunar în limita a 1/12 din suma prevăzută în bugetul pe anul 

anterior. 

 

 Domeniul finanțelor publice 

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului  

nr. 193/2002 privind introducerea sistemului moderne de plată (PL-x 447/2021) – Se află în procedura 

promulgării. 

 

Iniţiatori: deputați și senatori aparținând grupurilor parlamentare PSD, PNL și USR 
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Obiectul reglementării:  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de urgență nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plată cu prevederi referitoare la obligația 

operatorilor economici furnizori de servicii de utilitate publică și a instituțiilor și 

autorităților publice de a accepta, pe lângă plata fizică cu carduri de debit, de credit sau 

preplătite, și plata cu carduri efectuată online. Totodată, persoanele juridice care 

desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata care realizează anual o cifră de 

afaceri mai mare de 50.000 euro, în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată 

cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de 

acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. 

  

 Domeniul învățământ 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 

317/2019) – Se află în procedura promulgării. 

 

Iniţiatori: 27 de deputați aparținând grupului parlamentar al P.S.D. și 2 deputați neafiliați 

 

Obiectul reglementării:  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii posibilităţii acordării unei mese gratuite elevilor 

înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani, precum și elevilor din învățământul 

dual și prin intermediul serviciilor de catering. 

 

 
Domeniul juridic 

5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului  

nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii 

Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru 

Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a 

Consiliului (PL-x 505/2021) – Se află în procedura promulgării. 

 

Iniţiator: Guvernul României 

 

Obiectul reglementării:  

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

123/2007, în sensul aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie 

Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului. 

 

 
Domeniul muncă şi protecţie socială 

6. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale (PL-x 449/2021) – Se află în procedura promulgării. 

 

Iniţiatori: 49 de deputați și senatori aparținând grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvaţi România și 

doamna deputat Mara-Daniela Calista aparținând Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal 
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Obiectul reglementării:  

Prin actul normativ adoptat sunt instituite condițiile necesare pentru recunoașterea perioadei în care o 

persoană fizică autorizată a desfăşurat activităţi economice ca reprezentând vechime în specialitate, respectiv, 

vechime în muncă. 

Astfel, activitatea economică desfășurată care a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a 

căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit 

potrivit legii în anul respectiv, de către persoana fizică autorizată care este înregistrată la registrul comerţului cu 

un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte 

recunoaşterea, constituie vechime în specialitate.  

Totodată, legea reglementează măsura ca vechimea în muncă şi, după caz, vechimea în specialitate să fie 

considerată perioada în care persoana fizică autorizată a desfăşurat activitate economică şi a achitat contribuţiile, 

taxele şi impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care persoana fizică autorizată nu a avut 

activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată. 
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D. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 8 aprilie 2022) 

 

 

În data de 23.02.2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima 

sesiune ordinară a anului 2022, care  cuprinde 112 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 53 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 

procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională 
Proiec

te 

În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 

 

 

9 

 

1 
- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente:  

- înregistrate la BP: 

 

0 

0 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

6 

1 

2 

0 

Camera Deputaţilor:  22 0 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

1 

13 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

7 

1 

Senat+Camera 

Deputaților: 
    22             -    

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

10 

12 

  

0 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

0 

Total: 53 1  

 

3

6 

  

 

17 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
 

( la data de 8 aprilie 2022 ) 

  

I.  În perioada   4 – 7 aprilie 2022  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 12 rapoarte, din care  2 rapoarte suplimentare. 

 

      Comisiile permanente au depus  41 avize. 

 

Cele 12 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                                10 

 rapoarte de respingere                               2 

 

 

  

 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 

             

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                   4 

 Ordonanțe ale Guvernului                                                     1 

 Proiecte de legi și propuneri legislative:                               7                                             

                        

 

 

  

 Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 1023 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  126 pentru raport suplimentar. 

      La comisii se află  13 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2022.  

II. De la începutul actualei legislaturi 

Comisiile parlamentare au întocmit  895  de rapoarte, din care: 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 147 

 rapoarte suplimentare 
73 19 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 8 

TOTAL 721 174 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Social Democrat 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

Stimate doamne și stimați domni deputați,  

Dragi colegi, 

 

După cum știți probabil a trecut aproape o lună după ce Guvernul a aprobat, prin ordonanță de urgență (OUG 20/2022) privind 

decontarea cheltuielilor cu hrana pentru refugiații din Ucraina. Valoarea aprobată de Guvern este de 20 de lei/zi pentru fiecare 

persoană refugiată găzduită.  

Este un gest nobil care trebuie salutat. În calitate de deputat dintr-un județ în care au fost găzduiți probabil cei mai mulți dintre 

refugiații din țara vecină, cred că această decizie a guvernului este foarte importantă pentru toți români de bună-credință care 

până acum, pe cheltuiala proprie, au luat în gazdă multe familii năpăstuite din cauza războiului din Ucraina. 

În același timp însă am observat o discuție destul de aprinsă pe rețelele de socializare cu privire la cota de hrană care se alocă 

pentru fiecare bolnav internat în spitalele din România. Valoarea acestei cote de hrană este de doar 11 lei, cu o sumă ceva mai 

ridicată pentru bolnavii de TBC sau de SIDA, unde e necesară o alimentație cu totul specială, aici se alocă 15 lei pentru copii 

și 16 lei pentru adulți.  

Eu cred că indignarea românilor este îndreptățită atunci când comparăm aceste valori: 11 lei pentru un bolnav român și 20 de 

lei pentru un refugiat din Ucraina. Vreau să fi bine înțeleasă. Nu e deloc rău că se alocă 20 de lei pentru hrana refugiaților din 

România. E bine că putem face acest lucru pentru că, dincolo de naționalitate, suntem cu toții oameni, iar a-i ajuta pe cei aflați 

în situații disperate este un gest umanitar. Mi-aș fi dorit desigur ca și Uniunea Europeană să fie solidară într-o măsură mai 

mare cu România și cu situația acestor refugiați și să aloce sume mai mari de bani pentru statele aflate în prima linie a fluxului 

de refugiați. Dar e bine că, din puținul nostru, am putut să-i ajutăm pe cei care vin din Ucraina.  

Problema aici nu e că se alocă prea mult pentru ucraineni, ci că se alocă mult, mult prea puțin pentru bolnavii români. Iar eu 

cred, cu toată convingerea, că așa cum Guvernul a reușit să găsească resurse pentru ajutorarea refugiaților va găsi resurse 

bugetare pentru a aloca mai mulți bani bolnavilor din România.  

PSD a propus dublarea acestei cote de hrană, de la 11 lei la 22 de lei și în mod corespunzător pentru categoriile speciale de 

bolnavi de TBC sau de SIDA. Iar noi, ca deputați, putem adopta rapid un act normativ pentru a aproba aceste valori. Există în 

dezbaterea finală de la Cameră un act normativ, PLX 204/2021, inițiat tot de PSD, care tratează exact acest subiect al creșterii 

valorii pentru cota de hrană a bolnavilor din spitalele din România.  

Vă rog așadar să susținem această modificare și sper să avem un consens general pe acest subiect atunci când vom da votul 

final. 

 

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

 

*** 
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Mai multe sute de milioane de euro pentru investitorii de toate vârstele în agricultură 

 

Stimați colegi, 

 

Pe fundalul destul de sumbru configurat de conflictul armat din Ucraina, peste care se suprapune în continuare, chiar și la o 

intensitate mult diminuată, criza sanitară, dar și pe fondul isteriei provocate de zvonistica privind o penurie alimentară globală, 

eu vin cu câteva vești bune pentru investitorii din agricultură din țara noastră. Și nu orice fel de vești, ci unele cu impact 

favorabil pe termen mediu și lung, atât de necesare având în vedere că ele oferă și mai multă predictibilitate pentru acest 

domeniu principal de dezvoltare pentru România, dar și mai multă durabilitate. Fermierii care au depășit pragul vârstei de 40 

de ani vor fi susținuți financiar de către stat.  

Institutului European Român a publicat o analiză, chiar la finalul săptămânii trecute, din care rezultă că noii fermieri, care au 

vârsta de peste 40 de ani, vor beneficia de un ajutor de stat în valoare de 177 milioane de euro pentru perioada 2023-2027. În 

Planul Național Strategic 2023-2027, există propunerea să se finanțeze și o decizie nouă care vizează investițiile în 

exploatațiile tinerilor fermieri și ale fermierilor recent instalați. Mai mult, potrivit acestui document al Institutului European 

Român, pentru asigurarea schimbului de generații în agricultură, România ar putea implementa și măsura ”pensionare 

anticipată”. Există puține state membre ce au adoptat această prevedere a retragerii înainte de termen, deoarece necesită 

alocarea unor sume mari pentru finanțare, dar efectele ei beneficice le-a înregistrat Irlanda, una dintre țările membre care au 

pus-o în aplicare. Este adevărat că această dispoziție nu este încă implementată și de țara noastră, însă România a pus în 

practică toate programele de postaderare, la capitolul dedicat dezvoltării rurale cu rezultate notabile.  

La rândul său, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat că un nou segment de vârstă al investitorilor în acest 

domeniu, respectiv cei trecuți de 40 de ani, dar care nu au împlinit 45 de ani, va putea beneficia de noi linii de finanțare. 

Concret, fermierii tineri care au așteptat timp de 5 ani să li se aprobe finanțarea de 40.000 de euro pentru instalare și au ajuns 

să depășească 40 de ani, vor primi bani de la AFIR. Aceștia vor putea accesa banii europeni pentru dotarea cu utilaje, dar și 

pentru dezvoltarea afacerilor pe care le derulează în agricultură.  

O altă veste notabilă o reprezintă anunțul ministrului Agriculturii privind includerea în Planul Național Strategic a sumei de 

400 de milioane de euro destinați infrastructurii rutiere de interes local și pentru exploatările agricole, dar și a 500 de milioane 

de euro pentru grupurile de acțiune locală. Proiectul va debuta la 1 ianuarie 2023 și se va derula până în 2027.  

În plus, Guvernul a aprobat și acordarea a 530 de milioane de lei pentru Programul Rural Invest, care vine cu o nouă schemă 

de ajutor de stat pentru fermieri. Potrivit documentului Guvernului, Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale instituie o schemă de ajutor de stat pentru întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii 

şi industriei alimentare, precum și pentru întreprinderile care își localizează producția în mediul rural și urban mic și a căror 

activitate comercială a fost afectată în perioada stării de urgență și a stării de alertă, în contextul crizei COVID-19.  

Pentru realizarea proiectelor de investiţii și pentru asigurarea continuităţii activităţilor în domeniul agricol primar, fiecare 

întreprindere poate primi 290.000 euro, în timp ce investitorii, care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului, 

acvaculturii și industriei alimentare, pot beneficia de câte 345.000 euro. Contractele de garantare și acordurile de finanțare în 

cadrul schemei se vor semna până la 30 iunie 2022, iar plata sumelor se va face nu mai târziu de 30 iunie 2023. Prin această 

nouă schemă de ajutor de stat instituită se acordă susținere financiară unui număr estimat de 4.286 de beneficiari. Banii vor 

putea fi folosiți pentru achiziţia de terenuri agricole, de părţi sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii şi industriei alimentare, pentru dotare sau retehnologizare şi automatizare, pentru alinierea la obiectivele de mediu 

care să genereze eficienţă şi independenţă energetică, cât și pentru refinanţarea creditelor de investiţii şi/sau a creditelor pentru 

capitalul de lucru. 

Așadar, nu vorbim doar de vești bune, ci noi, cei de la PSD, dovedim din nou că agricultura şi industria alimentară românească 

sunt printre domeniile care prezintă un interes major și în această perioadă și care trebuie să îşi consolideze performanţele şi să 

devină competitive pe termen lung, fără dependenţe sau vulnerabilităţi generate de schimbările climatice, accesul dificil la 

finanţare, fragmentarea terenurilor şi lipsa forţei de muncă sau de fluctuațiile stocurilor de alimente de pe piețele externe, 

raționamente pentru care facem tot posibilul să susținem acest domeniu. 

Dar, dincolo de eforturile noastre susținute și concretizate în politici agricole și de dezvoltare rurală sustenabilă, promovate de 

țara noastră, depinde preponderent și de agricultori și de investitorii din domeniu să valorificăm la maxim oportunitatea care ne 

este oferită, în actualul context mondial, respectiv cea a potențialul agrar de care dispunem. 
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Deputat 

Adrian Alda 

*** 

 

Majorarea normei de hrană pentru pacienții internați - o măsură socială de maximă urgență! 

 

Domnule președinte de ședință,  

Doamnelor și domnilor deputați, 

 

 

Titlul prezentei declarații se referă la una din măsurile de importanță deosebită destinată îmbunătățirii stării de sănătate a 

românilor. Este vorba despre norma de hrană zilnică din spitale în valoare de 11 lei în prezent și pentru care se are în vedere 

majorarea la 20 de lei.  

După cum afirma managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler: “este aproape imposibil ca pacienții să primească 

alimente diversificate, bogate în nutrienți, care să le asigure necesarul de vitamine din suma de 11 lei. Trei mese pe zi cu 

această sumă sunt extrem de dificil de asigurat.” 

Partidul Social Democrat a găsit soluția pentru rezolvarea acestei probleme. Potrivit președintelui PSD, Marcel Ciolacu, a avut 

loc o discuție cu domnul ministru Rafila urmând ca decizia să fie luată în urma prezentării situației ministrului de Finanţe şi 

premierului în cel mai scurt timp. 

Rezolvarea este impusă de situația dificilă din punct de vedere economic și creșterea cheltuielilor cu utilitățile.  

Este răspunsul nostru la îngrijorările concetățenilor relevate de Sondajul CURS realizat recent și care prezintă starea de spirit a 

oamenilor: Nivelul de trai, pensiile, salariile (26%), prețurile, inflația, utilitățile, prețul energiei (22%) iar sănătatea, pandemia, 

boala (22%). 

Măsurile sociale propuse de PSD prind contur și se concretizează prin mărirea valorii tichetelor de masă de la 1 iunie, 

vouchere pentru procurarea de alimente de bază, tichete pentru copii și altele. 

 

Deputat 

Constantin Bîrcă 

 

*** 

 

Soluții concrete pentru români și firmele românești! 

 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

 

Susținerea românilor și a companiilor românești a fost și va rămâne o prioritate pentru Partidul Social Democrat. Am înțeles că 

în perioade complicate, precum cea pe care o parcurgem, este extrem de important să venim cu măsuri care să contribuie la 

sprijinirea economiei naționale.  

Miniștrii PSD din actualul Executiv au venit cu măsuri concrete pentru mii de firme și pentru milioane de români. Pe lângă 

impactul economic foarte important al măsurilor adoptate până acum, care au drept principal obiectiv creșterea competitivității 

IMM-urilor românești, avem în vedere și creșterea nivelului de trai al românilor.  

Protejarea românilor este esențială în aceste vremuri grele.  

Pentru a dovedi că ne respectăm angajamentul de a promova măsuri și soluții cât mai bune pentru sprijinirea economiei, zilele 

trecute Ministerul Finanțelor condus de ministrul PSD Adrian Câciu a anunțat că va crește ajutorul de stat pentru firmele care 

fac investiții cu impact major de la 1 milion la 5 milioane de lei! Acest sprijin vine să completeze pachetul de măsuri anunțat 

de Ministerul Finanțelor și de PSD în urmă cu câteva săptămâni. 

În același timp, pentru protejarea românilor, PSD propune măsuri țintite, care îi vizează, în special, pe cei din categoriile 

sociale vulnerabile și din sectoarele economice care sunt cele mai afectate. În acest sens, vom susține adoptarea următoarelor 

măsuri: 
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1) Acordarea de vouchere a câte 50 de euro, la fiecare 2 luni, pentru cumpărarea a 6 alimente de bază, de către următoarele 

categorii vulnerabile: gospodării cu ambii părinți și cel puțin 2 copii dependenți; gospodării monoparentale cu un venit mediu 

lunar mai mic de 600 de lei net, pe membru de familie (151.000 de gospodării); persoanele care primesc venitul mediu garantat 

(VMG) (168.000 persoane); pensionarii cu venituri mici de 1.500 lei (2.349.517  pensionari). Vorbim de un impact de aproape 

700 milioane de euro până la finalul anului (0,27% din PIB). Sursa de finanțare pentru acest sprijin este programul operațional 

pentru persoane defavorizate. 

2) Acordarea de vouchere a câte 30 de euro lunar, timp de 7 luni, pentru achiziția de rechizite, haine și alimente, tuturor 

elevilor care primesc burse sociale (156.000 elevi). Se acordă pentru 7 luni (aprilie-iunie și septembrie-decembrie), iar 

impactul bugetar este de aproape 32,7 milioane de euro până la finalul anului (0,012% din PIB). Și în acest caz sursa de 

finanțare este programul operațional pentru persoane defavorizate. 

Toate aceste măsuri prezentate de PSD au o fundamentare economică clară. Este important ca în aceste momente să venim cu 

soluții reale, nu să facem propuneri hazardate care doar amăgesc populația. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

 

*** 

 

PSD a realizat un plan de stabilizare economică și socială! 

 

Stimați parlamentari, 

Dragi colegi, 

 

Salut decizia colegilor de la PNL de a solicita schimbarea domnului Florin Cîțu de la conducerea partidului. Din punctul meu 

de vedere ar fi fost bine ca această schimbare să fi avut loc cu mai mult timp în urmă, dar cum se spune, niciodată nu e prea 

târziu dacă poți îmbunătăți lucrurile.  

Nu voi comenta aspectele care țin de afacerile interne ale unui partid. Singura chestiune care mă interesează în calitate de 

deputat al Partidului Social Democrat este ca desemnarea unei noi conduceri la PNL să se realizeze cât mai repede și e de 

apreciat că s-a luat deja decizia organizării unui congres pe 10 aprilie. Pe noi, cei de la PSD, ceea ce ne interesează este ca 

PNL să aibă cât mai repede o conducere legitimă astfel încât să existe stabilitate și putere de decizie în Coaliția de guvernare.  

După cum știți, în spațiul public au apărut deja câteva dintre propunerile PSD care fac parte dintr-un pachet mai amplu de 

măsuri economice și sociale, pe care noi le considerăm necesare în noul context creat de dezechilibrele de pe piața de energie 

și de impactul economic generat de sancțiunile impuse Federației Ruse, ca urmare a agresiunii militare din Ucraina.  

Cetățenii români au nevoie de urgent de o guvernare capabilă să le asigure protecția în fața acestor noi provocări economice și 

sociale. Iar PSD a realizat deja un plan de stabilizare economică și socială, care va trebui dezbătut în Coaliție și aprobat de 

Guvern. Sunt măsuri foarte importante pentru cetățenii și firmele din România.  

S-a dezbătut public măsura acordării de vouchere persoanelor vulnerabile sau familiilor cu copii pentru achiziția de alimente 

de bază. S-a vorbit de voucherele acordate elevilor cu burse sociale, pentru achiziția de rechizite, haine și și alimente. S-a 

vorbit despre un ajutor de stat pentru firmele de transport pentru plata accizei pe carburanți.  La fel cum s-a discutat despre 

creșterea valorii tichetelor de masă acordate angajaților. Sunt doar o parte dintre măsurile care fac parte din planul PSD pentru 

stabilizarea economică. Și salut pe această cale decizia PNL de a susține măsura noastră privind voucherele pentru alimente, 

urmând, desigur, ca valoarea exactă a voucherelor să fie stabilită de comun acord în Coaliție, pe baza calculelor 

macroeconomice și în funcție de surse de finanțare disponibile.  

Dar iată de ce vă spun că avem nevoie de o Coaliție funcțională. Iată de ce vă spun că avem nevoie de o conducere legitimă la 

PNL care să aibă puterea de decizie în Coaliție. Avem nevoie urgent să adoptăm aceste măsuri. Oamenii le așteaptă cu mult 

interes pentru că aceste măsuri le pot asigura protecția necesară în fața inflației și a scăderii puterii de cumpărare.  

Deci le urez colegilor liberali să aibă un Congres lipsit de surprize care să instaureze rapid o conducere legitimă în fruntea 

PNL. 
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Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 

 

*** 

 

Soluții pentru a-i ajuta pe românii cu credite la bănci 

 

Românii care au făcut împrumuturi la bănci plătesc de la o lună la alta rate tot mai mari. Creșterile sunt determinate de mai 

multe motive. Banca Națională a României a majorat dobânda - cheie de la 2% la 2,5%. ROBOR-ul a atins și el un nivel 

record, cel mai mare din ultimii 9 ani. Indicele ROBOR la trei luni a crescut la 4,6%, iar cel calculat la şase luni a ajuns la 

4,68%. Ambele dobânzi la care se împrumută băncile pe piața interbancară au crescut până la nivelul la care se aflau în vara 

anului 2013. Iar specialiștii spun că, până la final de an, acest indice va avea o valoare tot mai mare. 

Toate aceste creșteri ne fac să scoatem mai mulți bani din buzunar pentru rate. Și deja există din ce în ce mai mulți români care 

nu mai pot face față cheltuielilor și care se află în imposibilitatea de a-și plăti datoriile. Datele ne arată faptul că sunt deja 

aproape jumătate de milion de oameni în această situaţie, care au restanțe la bănci.  

Având în vedere toate aceste lucruri, cred că ar trebui să ne gândim serios la implementarea unor măsuri care să-i ajute pe cei 

aflați în impas. Un prim lucru pe care îl putem face este să revenim din nou la amânarea ratelor, pentru cei care doresc acest 

lucru. Măsura, așa cum ne amintim cu toții, a mai fost adoptată și la începutul pandemiei, iar atunci au apelat la ea peste 600 de 

mii de români.  

Este o măsură benefică și care poate reduce din povara venitului lunar al cetățenilor. Tocmai de aceea facem un apel către 

Ministerul de Finanțe să se poarte în continuare discuții pe această temă și să se recurgă la această variantă a amânării ratelor 

cât de repede se poate, asta mai ales în contextul dificil în care suntem puși. Vedem cum toate prețurile cresc, de la alimente și 

până la produse nealimentare, servicii, energie și carburanți. Ne uităm și la rata inflației care a atins un nivel record și care se 

apropie de 9%. Așa că, în tot acest peisaj sumbru, posibilitatea amânării ratelor la bancă ar fi varianta care ar ajuta sute de mii 

de români. 

 

Deputat 

Vasile Cîtea 

 

*** 

 

România capabilă de independență energetică 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

 

De-a lungul anilor multe proiecte din România au fost abandonate, motivele invocate fiind în multe cazuri protecția mediului, 

deși aceste proiecte au fost lăsate să se desfășoare până în proporție de 60 sau chiar 90% înainte de a fi blocate. Din categoria 

aceasta fac parte și multe hidrocentrale, în care s-au investit sute de milioane de euro, unele fiind blocate chiar în pragul 

finalizării.  

Ne confruntăm cu o criză energetică, care riscă să aducă la disperare atât România cât și toată Europa și care deja a afectat 

foarte mulți români, fie că vorbim de persoane fizice sau de firme și companii, în timp ce resursele de care beneficiază țara 

noastră nu sunt folosite!  

România este țara care din fericire beneficiază de o serie resurse, și avem potențialul de a produce energie din surse alternative, 

precum energie eoliană, hidrotermală, hidraulica sau nucleară, dar din păcate este dependentă de resursele de energie din afară.  

În același timp, în contextual actual de criză și război, România nu își poate permite să nu finalizeze proiectele care sunt atât de 

aproape de finalizare, în care s-au investiti atâția bani și care sunt de interes național.  

Mă bucur nespus de mult că această criză energetică este mai aproape de a-și găsi rezolvarea, prin aprobarea proiectului PSD 

privind finalizarea hidrocentrale abandonate, care a fost deja votat în Parlamentul României! România poate rezolva problema 

energiei electrice atâta timp cât proiectele nu vor mai fi blocate pe motive nefondate, fiindcă principala noastră preocupare 

trebuie să fie protejarea cetățenilor români.  
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De aceea, este foarte important să ducem aceste proiecte la bun sfârșit, și în același timp să avem o strategie bine definită pe 

termen lung, pentru ca România să poată deveni independentă energetic. 

 

Deputat 

Romulus-Marius Damian 

 

*** 

 

Conștientizarea autismului este un motiv de reflecție și acțiune asupra a ce putem face fiecare pentru integrarea socială 

a copiilor și persoanelor care suferă de această afecțiune 

 

Pe 2 aprilie marcăm anual ziua internațională de conștientizare a autismului, ocazie cu care am subliniat împreună cu colegele 

mele din PSD Botoșani că niciun efort nu este prea mare pentru a recupera și integra social și educațional toți copiii cu autism. 

Fiecare copil contează și trebuie sprijinit să aibă acces la o viață normală. 

De cele mai multe ori, este nevoie de programe individualizate de intervenție pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu 

autism, astfel încât să avem parte de rezultate pozitive în momentul în care aceștia ajung la maturitate. 

De aceea, consider că este important ca fiecare dintre noi să ne implicăm atât la nivelul activităților în cadrul comunităților pe 

care le reprezentăm pentru a reuși să asigurăm o participare egală a copiilor cu cerințe educaționale speciale atât în școlile 

dedicate, cât și unitățile de învățământ de masă, dar și la nivel legislativ și executiv. 

În acest sens, i-am adresat ieri o interpelare domnului ministru al educației prin care i-am solicitat să adapteze Criteriile 

Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat prin modificarea condiției de acumulare a cel 

mult 10 absențe nemotivate în ceea ce privește acordarea burselor pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, precum și 

Regulamentul-Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, prin modificarea limitei de 20 de 

absențe motivate pe semestru. 

Această necesitate de modificare a celor două acte normative apare ca o consecință logică a realității cu care se confruntă elevii 

înscriși la școlile speciale, care în mod obiectiv întârzie la anumite ore sau trebuie să plece mai devreme de la școală, pentru că 

fie locuiesc în altă localitate și fac naveta, fie urmează programe de asistență terapeutică de recuperare și integrare socială și 

educațională. 

Deși România mai are mulți pași de făcut pentru copiii care se confruntă cu Tulburarea de Spectru Autist, cu fiecare gest alt 

nostru putem crește gradul de conștientizare, de acceptare, de recunoaștere și de sprijinire a acestor copii speciali. 

Înainte de a încheia, vreau să le felicit pe colegele mele, Cristina Breșug și Mioara Jurgiu, care sunt și consilieri județeni PSD, 

pentru organizarea celei mai frumoase petreceri-surpriză pentru Licuricii Albaștri și membrii Asociației Părinților Copiilor cu 

Autism: tort, baloane colorate, muzică, meniurile preferate și multă, multă veselie. Ziua Internaţională de Conştientizare a 

Autismului a fost cel mai bun prilej de socializare și de relaxare pentru copiii cu autism din Botoșani, iar noi am petrecut 

alături de ei momente unice. 

Fiți toleranți, arătați bunătate și înțelegere, nu îi izolați, discutați cu ei, aveți răbdare să le înțelegeți problemele, nu criticați, 

oferiți ajutor, respectați! Numai așa vom reuși să creștem nivelul de informare și de conștientizare și să-i integrăm pe toți copiii 

cu autism mai repede și mai bine alături de noi ca participanți la traseul lor educațional și în viața de zi cu zi a acestora până 

ajung adulți. 

 

Deputat 

Alexandra Huțu 

 

*** 

 

PSD apără interesele pensionarilor români! 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

Partidul Social Democrat a ales să între la guvernare după ce a stabilit un set de măsuri care vizează creșterea nivelului de trai 

și dezvoltarea economică a României. Printre acestea măsuri se află și creșterea pensiilor. Pensii care fuseseră înghețate pentru 
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o perioadă de 48 de ani de USR. Practic, Partidul Social Democrat a făcut un pas important în desființarea măsurii USR-iste de 

înghețare a pensiilor pe o perioadă de 48 de ani, cum o stabilise în PNRR fostul ministru Ghinea. 

Stimați colegi, 

Țin să îi mulțumesc ministrului PSD al Muncii, Marius Budăi, care a apărat interesele pensionarilor români în fața comisarului 

european pentru Muncă, Nicolas Schmit, care a confirmat că va exista „flexibilitate” din partea Comisiei în privința ajustării 

plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, precum și în legătură cu durata menținerii unui astfel de plafon. 

Oficialul european a menționat că stabilirea unui nou plafon nu va fi făcută „din pix” ci ar putea avea loc după finalizarea 

analizei realizate de Banca Mondială, în baza contractului de asistență tehnică pentru implementarea reformei cu sistemul 

public de pensii din România. 

Sunt infirmate astfel toate comentariile partidelor și liderilor politici care au contribuit la realizarea PNRR, cei care susțineau 

că angajamentele asumate în numele României nu mai pot fi modificate. Am remarcat în special mesajele transmise de USR, 

apărătorii plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, un plafon care avea ca rezultat o sărăcire a pensionarilor, 

a celor care au muncit zeci de ani pentru a crea infrastructura țării noastre. 

În acest context reamintesc că Partidul Social Democrat susține reformarea sistemului de pensii, dar numai dacă aceasta nu 

conduce la sărăcirea pensionarilor români! Prin Programul de Guvernare ne-am asumat ca obiectiv recalcularea tuturor 

pensiilor în conformitate cu Legea 127 din 2019, în vederea eliminării inechităților din sistem. 

 

Deputat 

Laurențiu-Daniel Marin 

 

*** 

 

Investim în industrie și reducem dependența de țări străine 

 

Stimate domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

 

Ne confruntăm în aceste zile cu provocări care nu sunt noi. Le-am văzut în ultimele trei decenii. Astăzi ele sunt în proces de 

consolidare, de întărire și, într-un fel, a venit timpul ca România să acționeze mult mai hotărât pentru a le face față.  

O primă provocare majoră este evident securitatea alimentară, adică problema atât a blocării lanțurilor de aprovizionare cu 

unele state, cât și a creșterii costurilor de producție. Este o provocare profundă care, evident, ne schimbă mijloacele de 

producție, în primul rând modul de a produce hrană, de a dezvolta industria alimentară, de a consuma și, prin urmare, ne 

determină să regândim complet formele noastre de organizare. Este necesar să continuăm să facem tot ce PSD și-a propus 

atunci când a intrat la guvernare. Să scoatem România din criză sprijinind industria, cea alimentară în mod special, prin măsuri 

țintite și eficiente. 

Programul IMM PROD propune asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor în vederea achiziției de echipamente și 

utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție.  

A doua provocare majoră, care a fost evidențiată și de războiul din Ucraina, ține de securitatea militară.  

Ea a fost adesea, mai ales în ultimele decenii, neglijată de politicile noastre publice. Dar această provocare poate fi abordată, 

din nou, cu investiții în industria națională de apărare. Ministrul Economiei a anunțat deja că vor fi investite 200 de milioane 

de lei în industria de apărare şi, printre altele, va fi construită o fabrică de pulberi de la zero, vom fabrica drone tactice și vom 

crește producția locală de blindate. 

A treia provocare majoră cu care ne confruntăm cu toții este provocarea inegalității. Nu trebuie neglijată. PSD a implementat o 

serie de măsuri prin care să sprijine populația aflată în nevoie. Tot noi am propus Coaliției și Guvernului o măsură destinată 

salariaților pentru a face față creșterii prețurilor la alimente: creșterea puternică a valorii tichetelor de masă, cu peste 40%! 

Această măsură se adaugă celorlalte propuneri PSD privind acordarea de vouchere pentru achiziția de alimente pentru 

persoanele cu venituri mici și vouchere pentru rechizite, haine și alimente pentru elevii cu burse sociale. Noi considerăm că 

degeaba produci bunuri, dacă populația nu și le poate permite. Creșterea economică trebuie direcționată către oameni. 

În concluzie, provocările nu se încheie niciodată. Însă eu sper că toată această serie de șocuri din societățile noastre, fiindcă nu 

se întâmplă doar la noi, ne va uni și ne va determina să investim în industrie și agricultură pe termen lung pentru a reduce 

considerabil dependența noastră de țări străine. 
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Deputat 

Marian Mina 

 

*** 

 

România nu este singurul stat care clamează reajustarea PNRR 

 

Dragi colegi, 

 

Partidul Social Democrat le-a subliniat, în repetate rânduri, partenerilor noștri de guvernare necesitatea renegocierii Planului 

Național de Redresare și Reziliență, încă din debutul acestui an, pe fondul efectelor devastatoare ale creșterii nejustificate a 

prețurilor pentru toate formele de energie, cât și pentru ajustarea plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, și 

pentru stabilirea duratei menținerii lui.  

Au fost unii care au înțeles că solicitarea noastră este pe deplin justificată, numai că ni s-a dat dreptate doar în spatele ușilor 

închise, iar în public ne-au fost dur demontate argumentele ca și când decizia favorabilă creșterii nivelului de trai al tuturor 

românilor era ceva de rău, nu un pas către normalitate! Cel mai recent succes repurtat de PSD în privința ajustării PNRR îl 

reprezintă acceptul comisarului european pentru Locuri de Muncă și Drepturi Sociale, Nicolas Schmit, care a dat asigurări, în 

cadrul întâlnirii cu ministrul Muncii și Solidarității Sociale, că din partea Comisiei Europene există „flexibilitate” în privința 

ajustării plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile.  

Pe de altă parte, lăsând la o parte unele asperități gratuite privind renegocierea PNRR, ”plantate” în calea progresului uniform 

pe care PSD l-a clamat pentru România, inclusiv și după apariția noilor provocări umanitare și financiare, ridicate de războiul 

din Ucraina, am aflat, tot acum, cu bucurie că și alte state membre militează pentru noi proiecții financiare ale PNRR-urilor lor 

din aceleași raționamente în baza cărora a făcut-o și PSD.  

Faptul că o țară mult mai puternică decât noi, respectiv Germania, și care nici nu este tampon în calea extinderii conflictului 

militar din Ucraina, înaintează o astfel de propunere confirmă din nou că noi, cei de la PSD, lucrăm cu adevărat în interesul 

poporului nostru, pe care ne dorim să îl punem la adăpost de orice risc suplimentar, având în vedere contextul economic 

mondial, dar și cel geostrategic. Așadar, iată încă o dovadă clară că am fost acuzați pe nedrept de populism, când, de fapt, chiar 

avem nevoie de o renegociere profesionistă a PNRR, nu ca cea din trecut, gestionată de USR! 

Ministrul german de Finanţe, Christian Lindner, citat de agenția de presă Reuters, a declarat că destinaţia Fondului de 

redresare al Uniunii Europene, înfiinţat pentru a ajuta blocul să se redreseze după pandemia de Covid-19, ar putea fi 

modificată în contextul războiului din Ucraina. Deci ministrul german al Finanțelor, șeful Partidului Liber Democrat, 

formațiune de dreapta, resimte acceași nevoie pe care PSD a tot indicat-o, în ultima perioadă, și s-a lovit, pe plan intern, de 

eschive sau chiar de critici încrâncenate, venite din partea unui șir lung de opozanți, mai mult sau mai puțin tradiționali! 

Cu alte cuvinte, devine notabil faptul că însuși liderul democraţilor liberi (FDP), partid cu doctrina consacrată preponderent 

afacerilor, a pus accentul pe o renegociere a PNRR, tocmai pentru că până și Germania are și ea mare nevoie de noi ”investiţii 

în infrastructură, energie şi competitivitate”. 

La fel ca și majoritatea dumneavoastră, țin să salut acest punct de vedere care reconfirmă teza PSD privind importanța și 

urgența pentru o nouă ajustare a PNRR, discutată și stabilită cu forurile europene și pentru România.  

Îmi exprim încrederea că declarațiile comisarului european pentru Economie, Paolo Gentiloni, conform cărora Uniunea 

Europeană va discuta în câteva săptămâni dacă trebuie să împrumute în comun mai mulţi bani ca răspuns la provocările create 

de invadarea Ucrainei de către Rusia, vor căpăta contur la timp. De asemenea, am mare încredere în abilitatea și 

disponibilitatea Franței, stat care conduce cererile pentru contractarea unor noi credite de către UE, dar și în atitduinea altor 

țări, cum este Germania spre exemplu, care, la început, s-au opus acestor noi împrumuturi, iar acum dovedesc mai multă 

fexibilitate și chiar ajung să solicite și ele și mai multe fonduri.  

Dragi români și dragi colegi, ni se creionează o nouă oportunitate de renegociere pe care nu trebuie să o mai ratăm, așa cum a 

făcut-o fosta guvernare de dreapta din cauza unor orgolii doctrinare și politicianiste, dublate de interese obscure, ci trebuie să 

ne angajăm să obținem exact cât merită țara noastră să primească drept finanțare astfel încât să beneficiem cu adevărat de 

redresare și de reziliență!  

Mai mult decât atât, domeniile vitale, dar văduvite în prezent de sprijinul financiar al Uniunii prin acest angajament față de 

Comisia Europeană și celelalte state, cum ar fi agricultura, trebuie să primească sprijin real și suficient, în detrimentul 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 10 - 2022  
Săptămâna 4 – 8 aprilie 2022  

 

 

46 

 

consultanței cu care USR nu a reușit și nu va reuși vreodată să hrănească populația României sau să-i crească, în mod realist, 

nivelul de trai!  

Militez să ne concentrăm cu toții, de pe acum, să ne canalizăm eforturile și să conlucrăm ca să generăm premisele necesare 

oportunităților viitoare de care să beneficiem ca stat!  

Disensiunile s-au dovedit dintotdeauna neproductive, la fel și secretomania manifestată de USR în privința Planului Național 

de Redresare și Reziliență actual, pe care l-au elaborat în mod părtinitor și în defavoarea scopului inițial al acestuia sau, altfel 

spus, împotriva creșterii etapizate și uniforme a economiei românești. 

 

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

 

*** 

 

Trebuie să ținem sub control prețul carburanților!  

Operatorii economici au nevoie de sprijin 

 

Avem nevoie de noi măsuri pentru a reduce prețurile carburanților și pentru a-i ajuta pe operatorii economici să treacă peste 

acest val necontrolat al scumpirilor. Statul român trebuie să vină cu soluții pentru a sprijini economia, pentru a veni în ajutorul 

populației și a societăților afectate de majorarea prețurilor. În primul rând, statul trebuie să țină sub control majorarea prețurilor 

la carburanți, motivul principal al scumpirilor din ultimele luni.  

De altfel, în ultima perioadă, prețurile carburanților au crescut constant. Spre exemplu, într-o singură lună, benzina s-a scumpit 

cu peste 10 procente, iar motorina cu 17 la sută. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri de benzină, un șofer plătește cu 

38 de lei în plus și pentru unul de motorină cu 60 de lei în plus.  

La începutul anului, combustibil mai ieftin decât la noi găseam doar în țări precum Bulgaria și Polonia. Totuși, la final de 

martie am coborât deja până pe locul opt la capitolul cel mai mic preț din Uniunea Europeană. Iar asta arată că trebuie luate 

unele măsuri pentru a sprijini atât românii de rând, cât și companiile.  

Mai mult, în ceea ce privește societățiile comerciale, PSD a făcut deja o propunere în acest sens. Vorbim de o schemă de ajutor 

de stat pentru decontarea preţului final la carburanţi pentru operatorii economici care efectuează transport rutier. Proiectul 

prevede acordarea unei reduceri pe fiecare litru de carburant de 50 bani, condiţia pentru a beneficia de decontare fiind ca 

alimentarea cu carburanţi să fie făcută pe teritoriul României. În acest caz, categoriile de transportatori vizate sunt cele de 

mărfuri, precum și cele de transport de persoane. Datele oficiale arată că 1.500 de firme ar beneficia de pe urma acestei măsuri, 

impactul bugetar fiind de 50 de milioane de lei. 

Însă, pentru a duce la capăt acest proiect, statul ar trebui să aibă în vedere și soluții care să ajute la achiziția de carburanți mai 

ieftini. În acest sens, o soluție ține de continuarea discuțiileor cu cei din Comisia Europeană, în așa fel încât statul să 

beneficieze de o aprobare pentru a reduce acciza la carburanți. Odată cu reducerea acesteia, ar scădea și prețul combustibilului. 

În plus, autoritățile cu atribuții de control trebuie să țină sub observație prețurile la benzină și motorină, tocmai pentru a 

preîntâmpina cozile inutile la stațiile peco. Este absolut necesară această verificare permanentă și luarea de măsuri acolo unde 

este cazul, asta având în vedere și abuzurile făcute în ultima vreme de anumiți furnizori de carburant. Instituțiile statului au 

obligația de a proteja populația în fața valului de scumpiri, iar măsurile impuse de stat trebuie implementate cât mai repede. 

 

Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 

 

*** 

 

PSD vine cu nou pachet de măsuri pentru susținerea populației și companiilor românești 

 

Stimate colege și stimați colegi, 

 

La 3 luni de la adoptarea pachetului social pentru categoriile vulnerabile de populație, PSD vine cu noi măsuri pentru 

sprijinirea familiilor, persoanelor cu venituri mici și antreprenorilor din domeniul transporturilor. 
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În contextul creșterii prețurilor și a problemelor economice generate de sancțiunile dispuse împotriva Federației Ruse, PSD 

consideră că este obligatoriu să fie adoptate la nivel guvernamental și parlamentar noi măsuri țintite, pentru sprijinirea 

categoriilor sociale vulnerabile și a sectoarelor economice cele mai afectate. Este bine că și PNL susține o parte dintre aceste 

instrumente financiare, respectiv acordarea de vouchere pentru achiziția de alimente de către cei cu venituri mici, însă este 

nevoie de un pachet întreg de măsuri, la fel cum s-a aprobat la finalul anului trecut, când s-au integrat în bugetul pentru 2022. 

Acest supliment este necesar pentru că s-au schimbat foarte mult condițiile economice de la final de 2021 față de februarie 

2022 când a izbucnit conflictul din Ucraina, care a generat un nou val de scumpiri în toate domeniile, dar cu precădere în 

rândul produselor alimentare de bază, a energiei și a combustibililor ceea ce afectează puterea de cumpărare a românilor. 

Așadar, este vorba de trei noi măsuri inițiate de PSD în urma consultării cu specialiștii din fiecare domeniu asupra căruia se va 

interveni cu instrumente de suport financiar. 

Prima măsură din acest pachet o reprezintă acordarea de vouchere la fiecare 2 luni, pentru cumpărarea a 6 alimente de bază, de 

către mai multe categorii vulnerabile: gospodării cu ambii părinți și cel puțin 2 copii dependenți, gospodării monoparentale cu 

un venit mediu lunar mai mic de 600 de lei net, pe membru de familie, unde se încadrează 151.000 de gospodării, persoanele 

care primesc venitul mediu garantat, aprozimativ168.000 persoane, pensionarii cu venituri mici de 1.500 de lei, unde avem 

2.349.517 de persoane. Impactul financiar al acestei măsuri este de aproape 700 milioane de euro până la finalul anului, adică 

0,27% din PIB, iar finanțarea se poate asigura din Programul operațional pentru persoane defavorizate. 

A doua măsură se referă la acordarea de vouchere până la final de an pentru achiziția de rechizite, haine și alimente, tuturor 

elevilor care primesc burse sociale, respectiv 156.000 elevi. Impactul calculat este de aproape 32,7 milioane de euro până la 

finalul anului, respectiv 0,012% din PIB, iar sursa de finanțare este de asemenea Programul operațional pentru persoane 

defavorizate. 

Cea de-a treia măsură este sprijinul pentru transportatorii afectați de creșterea prețurilor la carburanți. Este vorba de o schemă 

de ajutor de stat pentru decontarea carburanților de operatorii economici. Condiția este ca alimentarea să fie făcută pe teritoriul 

României, de firmele de transport care se ocupă de transport de mărfuri în cont propriu, transport de mărfuri pentru alte 

persoane și transport de persoane regulat sau ocazional. De această facilitate vor beneficia circa 1.500 de companii. Impactul 

bugetar este de 50 milioane de lei, iar decontarea se va face în limita a 50 de bani/litru de carburant. 

Toate măsurile din noul pachetul propus de PSD pot fi finanțate din fonduri europene și de la bugetul național, astfel încât să 

se genereze o echilibrare economică și socială, simultan cu protejarea puterii de cumpărare a populației și supraviețuirea 

firmelor de transport din țara noastră. PSD demonstrează încă o dată că este cu adevărat interesat să rezolve problemele reale 

ale românilor și în același timp își respectă angajamentele pentru care a intrat la guvernare. 

 

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

 

*** 

 

Deciziile politice - speranțe pentru persoanele cu autism 

 

Stimați colegi,  

 

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului marcată în fiecare an în a 2-a zi din luna aprilie ne amintește că, la nivel 

mondial, autismul afectează un copil din 100.  

La finalul anului 2021, în România erau înregistraţi aproximativ 15.000 de copii cu autism, care aveau certificate de încadrare 

în grad de handicap și un număr dublu de adulți care suferă de această afecțiune. Numărul părinților care luptă pentru copiii lor 

este dublu. Pe cei mai mulți, efortul financiar îi copleșește. Lunar, câteva mii de euro se cheltuie pe terapii, iar părinții sunt 

obligați să renunțe la orice altă necesitate.  

Diagnosticarea precoce şi intervenţia timpurie intensivă ajută până la 47% dintre copiii cu autism să poată trăi o viaţă 

independentă. Fără terapie, simptomele autismului şi comportamentele disfuncţionale se agravează în timp. 

Fiecare copil are nevoie de iubire şi atenţie din partea părinţilor, însă un copil cu autism este un copil cu nevoi speciale, iar 

nevoile acestuia sunt legate în primul rând de formele de terapie intense și variate. Nu trebuie să uităm că autismul poate să 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 10 - 2022  
Săptămâna 4 – 8 aprilie 2022  

 

 

48 

 

apară în orice familie, indiferent de rasă, etnie, zonă geografică sau nivel de educaţie iar solidaritatea umană nu trebuie să fie 

condiționată de niciunul dintre acești factori.  

Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități este reglementată de ani buni, dar viitorul acestor copii rămâne nesigur. 

În România, de-a lungul timpului, școlile au continuat să-și deschidă și să-și adapteze oferta educațională pentru a face față 

exigențelor și provocărilor impuse de specificul școlilor incluzive. Însă și astăzi, integrarea școlară a copiilor cu autism se 

realizează cu dificultate. Școala și cadrele didactice, comunitatea părinților de copii tipici, dar și copiii cu autism și familiile lor 

nu sunt, în majoritatea cazurilor, pregătiți pentru întâlnire și lucru împreună.  

Propunerile de politici publice nu trebuie să vină doar din partea ONG-urilor, statul trebuie să fie actorul principal iar deciziile 

politice în acest sens trebuie să fie ferme, consistente și consecvente. De aceea, recenta declarație a Ministrului Familiei, 

Tineretului şi Egalităţii de Şanse, privind negocierea pentru obţinerea de fonduri europene prin Programul Operaţional 

Incluziune şi Demnitate Socială (POIDS) oferă speranță acestor familii în care se găsesc copii cu nevoi speciale.  

Împreună să ne aratăm solidaritatea față de cauza copiilor cu autism, prin adoptarea de strategii și politici publice dublate de un 

buget adecvat! Un prim pas în acest sens este conștientizarea impactului pe care incluziunea socială, accesul la educație și 

intervențiile specializate îl au asupra dezvoltării și maximizării potențialului fiecărei persoane cu autism. 

 

 

Deputat 

Florin Piper-Savu 

 

*** 

 

Război și pace 

 

Stimate domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi,  

 

De mai bine de-o lună, umanitatea este șocată și înspăimântată de războiul care se desfășoară în Ucraina. 

O națiune suverană în care milioane de oameni au fugit din calea războiului. O națiune suverană în care mii de oameni mor din 

cauza acestui război. O națiune suverană căreia i se distruge sistematic dreptul la siguranță și libertate. 

Mai presus de orice, o comunitate ar trebui să se dezvolte în pace și siguranță. Cu oameni sănătoși și fericiți. Cu o voce 

puternică a societății civile. Cu visuri și aspirații proprii.  

Rolul României în acest context este crucial. Pe de-o parte suntem, alături de Polonia, una din cele mai importante căi de acces 

pentru valurile de refugiați. Pe de altă parte suntem țara în care mulți dintre aceștia se stabilesc.  

Avem o responsabilitate enormă - socială, economică și morală. Avem responsabilitatea de a ajuta, de a sprijini, dar avem și 

responsabilitatea față de proprii cetățeni și propria siguranță. 

Este un subiect poate pe nedrept puțin dezbătut. Ce facem în continuare cu acești refugiați? Cum îi integrăm pe termen mediu 

și lung, în condițiile în care nu se întrevede un sfârșit apropiat al violențelor? Ce facem cu miile sau zecile de mii de cetățeni ai 

Republicii Moldova care fug sau se pregătesc de fugă? Emoția inițială se diluează, dar probleme și întrebările rămân, iar 

responsabilitatea noastră este să anticipăm și să avem soluții pregătite. Nu vorbe, nu proiecte. Soluții concrete de integrare 

socială și economică.  

Spre deosebire de vecinii noștri, Ucraina și Republica Moldova, suntem parte din Uniunea Europeană și din NATO. Sunt poate 

cele mai importante realizări post ’89, pe care ar fi bine să începem să le conștientizăm pe deplin.  

“Perioada de pace şi stabilitate fără precedent pe care o traversează Europa la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI 

se datorează existenţei Uniunii Europene. Ea este cea care a generat nu doar un nivel ridicat de dezvoltare economică pe 

continent, ci şi o nouă abordare a securităţii, întemeiată pe soluţionarea paşnică a disputelor şi pe cooperarea internaţională 

multilaterală prin intermediul unor instituţii comune”, ne spunea Javier Solana  în documentul „O Europă mai sigură într-o 

lume mai bună”. 

Rolul NATO în oprirea acestui conflict la granițele noastre este evident. Mișcările fără precedent din flancul estic ne asigură de 

faptul că suntem și vom fi protejați de un eventual conflict desfășurat pe teritoriul României. Iar secretarul adjunct al NATO, 

domnul Mircea Geoană, este un garant al acestui fapt. 

Cum ar trebui să procedeze mai departe România în acest nou context? 
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România trebuie să continue să fie un partener de încredere pentru aceste instituții. România trebuie să continue să ajute 

oamenii ce fug din calea războiului. România trebuie să ofere în continuare ajutor vecinilor săi. 

În același timp, România trebuie să se uite în propria ogradă și să ia toate măsurile ca acest ajutor să nu fie oferit periclitând 

securitatea sa și siguranța cetățenilor săi. România trebuie să gîndească și să implementeze de urgență politici și măsuri care să 

asigure în continuare un climat socio-economic sigur. România merită să dezvolte comunități funcționale și sigure. 

Vă invit, dragi colegi, să reflectăm asupra acestor lucruri și să găsim împreună soluții. Avem o majoritate la guvernare și o 

situație destul de stabilă, ceea ce ne permite să venim cu idei și propuneri, apoi să le punem în aplicare. 

 

Deputat 

Dan-Cristian Popescu 

 

*** 

 

Necesitatea ajustării plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile 

 

Domnule președinte de sedință, 

Stimați colegi, 

 

Cifrele date publicității de către Institutul Național de Statistică (INS) arată o realitate sumbră, pe care fiecare pensionar o 

resimte în mod direct. Pensiile au crescut cu 0,4%, în vreme ce prețurile au crescut cu o viteză de 20 de ori mai mare. În țara 

noastră avem puțin peste 5 milioane de pensionari, iar pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1608 lei, mai arată 

datele transmise de INS.  Eforturile pensionarilor de a duce un trai decent sunt duble față de cele ale unui salariat, raportul 

dintre pensia medie și salariul net mediu fiind de 50,9%. 

În aceste condiții, este vital ca plafonul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile să fie ajustat. Comisarul european 

pentru Muncă, Nicolas Schmit, a confirmat că din partea Comisiei va exista „flexibilitate” în privința ajustării plafonului de 

9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, precum și în legătură cu durata menținerii unui astfel de plafon.  

PSD susține reformarea sistemului de pensii, dar numai dacă aceasta nu conduce la sărăcirea pensionarilor români. Stabilirea 

unui nou plafon ar putea avea loc după finalizarea analizei realizate de Banca Mondială, în baza contractului de asistență 

tehnică pentru implementarea reformei cu sistemul public de pensii din România. 

Facturile la utilităţi, medicamentele şi mâncarea fac ca banii din pensie să se termine foarte repede.  Acești oameni au muncit 

toată viața pentru a aduce plus valoare României, iar acum, la bătrânețe, se simt umiliți. Sub nicio formă, nu putem permite 

înghețarea pensiilor pe o perioadă de 48 de ani, cum o stabilise în PNRR fostul ministru Ghinea!  

PSD spijină pensionarii români! 

 

Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 

 

*** 

Independenţa energetică a româniei - prioritate zero 

 

În lumea în care trăim azi nu există cauză socială, politică sau geopolitică, economică sau morală care să mai poată justifica un 

război. Războiul a devenit cea mai proastă opţiune strategică nu numai pentru regiune, ci şi pentru întreaga lume, mai ales pe 

termen mediu şi lung. 

Vedem cu toţii cum războiul a creat într-un timp foarte scurt o nouă realitate. Asistăm la la un fapt fără precedent. Pentru 

prima dată în istorie, peste conflictul militar s-a suprapus şi un război economic, dublat de un şantaj energetic. Cele două 

conflicte simultane au generat unde de şoc în toate direcţiile. Lanţurile globale de aprovizionare au fost perturbate de efecte 

nocive, inclusiv în sfera transporturilor navale. Marea Neagră s-a transformat brusc dintr-o mare relativ liniştită într-o mare 

extrem de periculoasă. 

Suntem aici în zona Mării Negre şi România nu are de ales decât să facă faţă în acelaşi timp crizei sanitare ce nu s-a încheiat 

încă, crizei sociale generate de fluxul de refugiaţi alungaţi de conflictul militar, crizei energetice şi crizei economice. 
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Securitatea şi suveranitatea României sunt însă în siguranţă. Ca stat membru al NATO și al Uniunii Europene, România se 

bucură de toate garanțiile de securitate și de întreaga solidaritate aliată. Cea mai puternică Alianță politică și militară este acum 

în România și acționează unit. 

Dar războiul ne obligă la o reevaluare extinsă a priorităţilor momentului la nivel naţional. Iar securitatea unui stat înseamnă 

mai mult decât securitate militară. Trebuie să punem alături securitatea energetică şi economică. Acestea sunt şi direcţiile 

principale de acţiune pentru Guvernul României acum.  

Dacă ne oprim asupra dimensiunii energetice a securităţii naţionale, cel mai bun exemplu de continuitate şi stabilitate îl 

reprezintă Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, care aniversează anul acesta 25 de ani. Ultimele 

discuţii în acest cadru desfăşurate recent la Praga au avut ca teme principale de dezbatere dezvoltarea programului nuclear civil 

al României, dar şi diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale. 

Iar diversificarea înseamnă aprovizionare şi transport nu numai din Statetele Unite ale Americii, ci şi din Azerbaidjan, Qatar, 

Arabia Saudită, Egipt sau Israel. 

Gazele din Marea Neagră și interconectorul Grecia-Bulgaria ar putea ajuta România să-și reducă spre zero până la sfârșitul 

anului dependența de importurile de gaz din Rusia. Lucrările la instalația de exploatare a gazului din Marea Neagră au fost 

finalizate, conducta este poziționată și în prezent sunt efectuate testele de intrare a gazului în sistemul național de transport. 

Estimarea este ca în această vară, în sistemul naţional de transport să intre gaz românesc din Marea Neagră, din zona offshore. 

De cealaltă parte, autoritățile bulgare și elene fac eforturi foarte intense ca să termine lucrările la interconectorul dintre Grecia 

și Bulgaria, prin care România ar putea primi gaz natural lichefiat din Azerbaidjan. 

Sectorul energetic cu accent asupra energiei produse din surse regenerabile rămâne de asemenea o oportunitate importantă, 

împreună cu retehnologizarea şi modernizarea reţelelor de energie şi investiţii în capacităţile de stocare a energiei.  

Un prim semnal în acest sens a şi fost dat. Compania de energie Siemens Energy a decis să-şi relocheze activitatea din zona 

Rusia-Belarus şi a anunţat că este interesată să investească în ţara noastră în producţia de hidrogen, în stocaj şi în dezvoltarea 

sistemului energetic. Şi sunt convins că nu va fi singura companie străină de profil care să ia o astfel de decizie.  

Toate aceste direcţii de acţiune guvernamentală au în final un obiectiv comun. Acela ca până  la sfârşitul acestui an dependenţa 

energetică a României de importurile de gaze naturale să fie redusă cu două treimi. Iar până în anul 2027 să devenim în sfârşit 

independenţi din punct de vedere energetic. 

Doar aşa vom putea asigura climatul necesar unei dezvoltări economice constante, susţinute. Doar în acest mod, redresarea și 

rezistenţa la nivel economic, coeziunea și solidaritatea în plan social, vor putea susţine proiectul nostru comun de ţară.  

România rămâne şi în continuare o țară sigură, stabilă, ferm atașată valorilor democratice, iar independenţa ei energetică va fi 

cea mai bună garanţie în acest sens.  

 

Deputat 

Viorel Salan 

 

*** 

 

USR și interesul național 

 

Stimați colegi,  

 

Am asistat săptămâna trecută la reacția unui partid politic din Parlamentul României, absolut de neînțeles, nu doar pentru mine 

ori pentru restul colegilor parlamentari, cât mai ales pentru opinia publică, în general. 

Deși nu îmi face o deosebită plăcere, mă simt nevoită să aduc în discuție politica dusă de USR în această perioadă de criză 

generalizată, reacția acestui partid față de eforturile clasei politice de a redresa situația la nivel național, precum și modul în 

care acesta înțelege să răspundă nevoilor de zi cu zi ale românilor. 

Încep prin a atrage atenția asupra poziției pe care USR a adoptat-o vis-a-vis de legea privind finalizarea hidrocentralelor 

abandonate, adoptată în Parlament în data de 23 martie și contestată la scurt timp de acest partid la CCR, pentru niște motive 

care, nu doar că nu au legătură cu realitatea, dar vin să blocheze o posibilitate a României de a-și crește capacitățile de 

producție a energiei. 
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Sigur, suntem în democrație și este normal să existe și opoziție, dar cu toții ne așteptăm ca această opoziție să fie constructivă, 

să aducă un plus de valoare, să evidențieze aspecte care, probabil, au scăpat inițiatorului unui proiect de lege și NU SĂ SE 

OPUNĂ INTERESELOR DE SECURITATE NAȚIONALĂ ALE ROMÂNIEI! 

Singurul partid care s-a opus acestui proiect legislativ a fost USR, singurul! Este și normal acest lucru, fiindcă USR este și 

singurul partid condus de diverse ONG-uri a căror agendă se pare că este cu totul alta decât cea a românilor. 

Pe de altă parte, nu pot să nu remarc lipsa de consecvență a membrilor acestui partid, care se răzgândesc de la un moment la 

altul, probabil în funcție de ordinele primite de la ONG-uri. Și aici vreau să punctez cazul membrilor USR din cadrul Comisiei 

pentru Industrii și Servicii, care nu au votat împotriva adoptării proiectului legislativ atunci când acesta a fost pe ordinea de zi 

a Comisiei. Deci, ce s-a întâmplat din Comisie până în plen? Doar ei pot răspunde la această întrebare. 

Peste tot acest partid vede doar hoți, infracțiuni cu bani publici ori interese personale ale unor așa ziși baroni, însă, acest lucru 

este doar o metodă prin care ei înțeleg să obstrucționeze sistemul legislativ. Ce nu reușesc ei în Parlament, continuă ONG-urile 

în instanțe.  

 

USR a avut șansa guvernării și au arătat țării ce pot. Și acum miniștrii noștri fac eforturi să repare dezastrul făcut de acest 

partid când a fost la conducerea țării.  

Se pare că USR este nociv atât la putere, cât și în opoziție! 

 

Deputat 

Elena Stoica 

 

*** 

 

PSD a identificat soluții pentru dublarea valorii alocate pentru masa pacienților din unitățile sanitare și a copiilor din 

plasament 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

PSD, așa cum a procedat întotdeauna, fie că a fost în Opoziție, fie că s-a aflat la guvernare, a căutat soluții pentru a crește 

nivelul de trai și puterea de cumpărare pentru toate categoriile sociale și profesionale. Dacă la finalul anului trecut PSD a 

condiționat intrarea la guvernare prin aprobarea pachetului social de susținere a populației vulnerabile și a companiilor care au 

avut de suferit în urma pandemiei de COVID și a majorărilor de tarife la energie, acum a venit cu măsuri concrete pentru 

asigurarea unor condiții decente pentru pacienții din spitale și copiii din centrele de plasament prin dublarea sumelor alocate 

pentru masa zilnică.  

PSD a decis să rezolve rapid problema normei de hrană din spitale! De aceea s-a luat decizia de a trece rapid prin Parlament 

inițiativa legislativă care să prevadă dublarea normei de hrană de la 11 la 22 de lei. Toate celelalte norme speciale de hrană, 

cum sunt cele pentru bolnavii TBC și SIDA, se vor dubla în mod corespunzător. Aceeaşi valoare va fi acordată și pentru masa 

copiilor din centrele de plasament.  

Dacă România a putut găsi resurse pentru a oferi hrană și ajutoare refugiaților din Ucraina, cu siguranță trebuiau identificate 

resurse și pentru a îmbunătăți hrana acordată bolnavilor în spitale. Este obligatoriu să facem această dublare, având în vedere 

creșterea inflației și a prețurilor la alimente din ultima perioadă.  

Un meniu echilibrat, diversificat și o creștere a calității hranei ajută la recuperarea după orice tip de afecțiune. O dietă 

echilibrată înseamnă vitamine, minerale, proteine și carbohidrați atât pentru pacienți, cât și pentru dezvoltarea normală a 

copiilor din centrele de plasament. Suma actuală este foarte mică și sunt foarte multe cazuri în care familia aduce mâncare de 

acasă pentru cei pe care îi au internați.  

O altă inițiativă pe care am elaborat-o și am depus-o în Parlament alături de colegii mei se referă la modificarea Legii nr. 272 

din 21 iunie 2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului prin majorarea cuantumului raportat la Indicatorul 

Social de Referință. În ceea ce privește asigurarea drepturilor de hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-

sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi bani pentru nevoile personale ale copiilor 

aflați în plasament este nevoie de o actualizare o dată la câțiva ani în raport cu valoarea coșului minim de consum lunar care se 

majorează de la an la an între 2% și 5%. 
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În același timp, vreau să subliniez preocuparea PSD pentru susținerea familiilor cu copii și a persoanelor vârstnice în actualul 

context al creșterii prețurilor și al problemelor economice generate de sancțiunile dispuse împotriva Federației Ruse. PSD a 

considerat că este necesar ca Guvernul să vină cu noi măsuri țintite, pentru sprijinirea categoriile sociale vulnerabile și a 

sectoarelor economice cele mai afectate. Astfel a propus acordarea unor suplimente financiare pentru achiziția alimentelor de 

bază în fiecare lună, a rechizitelor și obiectelor de îmbrăcăminte pentru toți elevii beneficiari ai burselor sociale și nu în ultimul 

rând un sprijin pentru transportatorii afectați de creșterea prețurilor la carburanți. 

Așadar, PSD, atât la nivel parlamentar, cât și guvernamental este interesat ca în această perioadă dificilă din punct de vedere 

economic atât pentru populație, cât și pentru companii, să vină cu soluții rapide și concrete, care pot fi implementate imediat și 

pot asigura menținerea unui nivel de trai decent, care să combată efectele creșterilor de prețuri datorate majorării inflației și 

conflictului din regiune. 

 

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

 

*** 

 

Meditațiile copiilor - Povară majoră pentru veniturile gospodăriei familiilor 

 

Domnule Președinte, 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Stim cu toții că meditaţiile furnizate de profesori elevilor contra cost reprezintă o activitate independentă și că statul se bazează 

pe conduita cadrelor didactice de a depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice (formular 212), în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în vederea declarării 

veniturilor estimate (definitivarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate în condițiile legii, funcție 

de situația fiscală concretă, se realizează în anul fiscal următor, până la termenul limită de depunere a declarației). 

În realitate, lucrurile stau altfel. Meditațiile copiilor au ajuns să fie o povara pentru părinți iar cadrele didactice nu isi declară 

aceste venituri. Practic există o piață neagră netinându-se cont de domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează 

controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii care sunt reglementate prin 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Perioada pandemică a făcut ca numărul elevilor care fac meditații să crească, mai ales în zonele urbane, lucru demonstrat de 

studiul national ”Meditațiile în România: sistem educațional paralel sau complementar?” realizat de Societatea Academică din 

România şi Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES), alături de Friedrich Ebert Stiftung România. 

Principalele rezultate ale studiului au fost: 

• Majoritatea părinților sunt de acord că elevii au nevoie de meditații pentru a dobândi cunoștințe la nivel mediu, iar această 

activitate ar trebui fiscalizată. Sistemul orelor particulare/meditațiilor este accesat în mai mare măsură de către părinții din 

mediul urban, cu studii medii și superioare, care au unul-doi copii în familie, venituri peste medie și care sunt nemulțumiți de 

sistemul public de educație; 

• Unul din trei copii este cuprins în acest sistem al meditațiilor, cu o frecvență mai ridicată în clasele terminale, a VIII-a și a 

XII-a; 

• Plata meditatorului se face pe baza unei înțelegeri și sunt puține cazuri care au drept bază o formă contractuală și/sau bonuri 

fiscale. Costul mediu al unei ședințe de pregătire particulară este între 50-100 de lei, iar o familie plătește lunar, aproximativ 

300 de lei pentru un copil în scopul meditării; 

• Matematica, limba și literatura română precum și limbile străine sunt materiile la care se solicită cel mai frecvent ore de 

pregătire; 

• Unul din trei copii a participat la meditații plătite în anul școlar 2019-2020. Tot atâția au participat și la consultații/ore de 

pregătire gratuită.  În prezent (anul școlar 2020-2021), 19% dintre elevi participă la meditații, iar 20% din părinți au deja în 

plan ca în perioada imediat următoare copilul să ia ore în particular. Dacă se gândesc la următorul an școlar, jumătate dintre 

părinți cred că ai lor copii vor participa vor lua ore în particular; 
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• Meditațiile se derulează în cele mai multe cazuri cu un profesor din altă școală (69%) și mai puțin cu profesorul de la clasă 

(14%); 

În același timp, Consiliul Naţional al Elevilor a solicitat Ministerului Finanţelor, Ministerului Educaţiei, Ministerului 

Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei să ia toate măsurile care se impun pentru a garanta fiscalizarea tuturor meditaţiilor şi 

sancţionarea contravenţională a cadrelor didactice care nu declară aceste surse de venit. 

Stimați colegi, 

Majoritatea avem copii. Toți ne dorim ce este mai bun pentru copiii nostri. În același timp, ar trebui să ne gandim că 

majoritatea parintilor pentru a putea plăti aceste meditații se duc să presteze activități casnice în afara programului de lucru 

pentru a putea plăti aceste meditații pentru ca, copiii lor să țină pasul cu cei care-si permit plata. 

Este normal să reglementăm pentru prestatorul casnic plata impozitului și a contributiei pentru pensii iar în cazul profesorilor 

să închidem ochii și să ne facem că nu știm nimic? 

Este normal să ne dăm copiii la meditații fără a vea un contract? 

Este normal ca Nimeni să nu verifice aceste meditatii? Vorbim despre educatia copiilor. Nu de putine ori au fost cazuri cand 

anumiti profesori au atentat la siguranta copiilor iar altii discutau cu copiii despre altceva în loc despre materia pentru care 

părinții credeau că plătesc. 

Nu credeți că a venit timpul să reglementăm acest fenomen? 

Stimați colegi,  

Fenomenul muncii nedeclarate afectează întreaga Uniune Europeană: un Eurobarometru special comandat de DG EMPL 

(februarie 2020) indică faptul că 1 din 10 europeni declară că au achiziționat bunuri și servicii prezumate a proveni din muncă 

nedeclarată, iar 1 din 3 europeni cunosc în cercul apropiat o persoană care prestează muncă nedeclarată. Cele mai frecvent 

achiziționate bunuri sau servicii provin din sectoarele de reparații/renovări de locuințe (30%), coafor și cosmetică (27%), 

servicii de reparații (19%). Efectele muncii nedeclarate sunt extrem de grave pentru economie și pentru sistemele sociale și 

acestea constau în subminarea sustenabilității fiscale și colectării veniturilor la buget, fiind o formă de evaziune fiscală și de 

diminuare a calității locurilor de muncă și competiției. Deși estimările oficiale sunt greu de realizat în sectorul muncii 

nedeclarate, o evaluare bazată pe Labor Input Method (aportul de forță de muncă nedeclarată) realizată de Comisia Europeană 

în 2017 indică faptul că România, alături de Polonia și Lituania, sunt statele cu cea mai mare valoare estimată a muncii 

nedeclarate din totalul forței de muncă, peste 25% din valoarea brută adăugată generată de tot sectorul privat.  

Ministerul Educației ar trebui să depună eforturi semnificative pentru a reglementa lecțiile private pentru elevi și studenți, 

întrucât lecțiile private au devenit o povară majoră pentru veniturile gospodăriei familiilor. 

 

 

Deputat 

Vasilică Toma 

 

*** 

 

Voucherele de vacanță, sprijin direct pentru industria turistică din România 

 

Așa cum a promis, Partidul Social Democrat a început acordarea voucherelor de vacanță, după o perioadă în care guvernarea 

USR-PNL le-a blocat. Aceste vouchere de vacanță înseamnă un sprijin direct acordat industriei turistice din România, în 

proporție de peste 90% privată și, în cea mai mare parte, dominată de capital românesc. 

În calitate de ministru al Turismului, în 2018, conform programului de guvernare al PSD, am introdus în România voucherele 

de vacanță. La acea vreme, era necesară o astfel de măsură pentru că industria noastră turistică pierdea teren în competiția cu 

turismul din țările vecine și nu numai. 

Mulți români alegeau să-și petreacă vacanțele în alte țări, cheltuind acolo banii produși în România. Prin această măsură, mulți 

români au ales destinația turistică România. Cu alte cuvinte, banii produși în România s-au cheltuit în România, ajutând, astfel, 

industria turistică și, implicit, statul român, care a avut mai multe încasări la buget. 

În perioada 2018-2019, unitățile de cazare au avut grad maxim de ocupare. Asta a însemnat că operatorii economici au angajat 

mai mult personal (bucătari, ospătari, cameriste și alt personal auxiliar necesar desfășurării activităților din turism), fiind un 

câștig important în privința creșterii numărului de locuri de muncă.  
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Totodată, fiind în concurență directă, proprietarii unităților de cazare au făcut investiții, pentru ca locațiile lor să devină cât mai 

atrăgătoare pentru turiști. Au cumpărat mai multe produse alimentare și de curățenie, astfel încât să facă față solicitărilor tot 

mai mari și exigențelor turiștilor. Nu doar industria turistică a fost beneficiarul direct al acestei măsuri, ci și alte ramuri ale 

economiei românești. 

Prin acordarea voucherelor de vacanță, am scos la lumină o bună parte din unitățile de cazare care funcționau în România. În 

2018, am avut o creștere cu 60%, față de 2017, a numărului de licențe de funcționare pentru unitățile de cazare, iar în 2019 o 

creștere de 30% față de 2018. 

Știu că mulți dintre români au fost supărați că aceste vouchere au fost acordate doar bugetarilor, nu și angajaților din sectorul 

privat. Am recurs la această metodă pentru ca voucherele de vacanță să nu fie considerate ajutor de stat și a nu fi sancționați de 

instituțiile europene. Dar, repet, voucherele de vacanță nu au avut un caracter de ajutor social, ci de sprijin, cu bani, al 

industriei turistice din România, aflată în impas. 

Acum, sectorul turistic are nevoie și mai mare nevoie de acest sprijin, după perioada de pandemie în care a avut foarte mult de 

suferit și în contextul războiului de la granițele României. 

Vreau să închei cu un citat al reprezentanților industriei turistice din România: “În 2018 - 2019, voucherele de vacanță au fost 

principalul motor de dezvoltare a industriei turistice din România”.  

PSD a impus această măsură în coaliția de guvernare și iată că, în 2022, vor beneficia de ea atât cetățenii, cât și operatorii de 

turism.  

 

Deputat 

Bogdan Trif 

 

*** 

 

În București, prin votul majoritar al consilierilor generali PNL-USR-PMP, frigul din case va costa mai mult decât 

dublu 

 

Da, s-a scumpit frigul din casele bucureștenilor. Începând cu data de 01.04.2022, Consiliul General al Municipiului București, 

prin votul consilierilor PNL-USR-PMP au votat majorarea  prețului gigacaloriei de la 143 lei la 330 pentru populație, deși la 

populație nu prea ajunge căldura și apa caldă, în primul rând pentru că rețeaua de termoficare este veche de peste 50 de ani. 

Modernizarea rețelei de termoficare a fost de-a lungul anilor subiect de dispută între grupurile politice, subiect de campanie al 

tuturor candidaților la primăria generală și a rămas în continuare principala problemă a bucureștenilor.  

Dintr-un total de 987,34 km de rețea termică principală și 2.964,64 km rețea termică secundară au fost modernizați 

aproximativ 210 km de rețea primară, adică doar 10-12% din totalul rețelei de termoficare, iar pierderile sunt colosale, peste 

2.200.000 l/h.  

În acest context sensibil, instabil economic și politic internațional generat de pandemia Covid-19, continuat cu războiul ruso-

ucrainian de la granița noastră și criza prețurilor la energie, consiliului general al municipiului București împreună cu primarul 

Nicușor Dan le revenea obligația legală și morală să gasească soluții pentru acoperirea diferențelor de cost din subvenții de la 

bugetul local sau național și nicidecum să împovoreze populația cu o majorare de preț al unui produs și serviciu care doar pe 

hârtie mai este un serviciu public pentru că, în realitate, agentul termic nu ajunge la populație.  

În noul București oamenii plătesc pecuniar dublu și triplu incompetența primarilor și consilierilor USR-PNL-PMP, iar cu 

sănătatea costurile sunt incomensurabile. Noul București a oferit locuitorilor săi frig, gunoaie și șobolani la preț dublu,  

transport public în comun și locuri de parcare la prețuri colosale, școli și parcuri lipsite de pază și protecție care au devenit 

total nesigure și dezastrele continuă, continuă pe banii și sănătatea bucureștenilor. 

 

 

Deputat 

Daniel Tudorache 

 

*** 
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Partidul Social Democrat luptă pentru fermierii români 

 

Stimate domnule președinte,  

Doamnelor și domnilor deputați,  

Stimați fermieri, 

 

Pentru Partidul Social Democrat, agricultura a fost întotdeauna un domeniu extrem de important la nivel guvernamental, iar 

miniștri PSD care au gestionat acest capitol și-au demonstrat de fiecare dată profesionalismul prin sprijinul real și contribuția 

pe care au avut-o la elaborarea programelor de dezvoltare agricolă și sunt foarte multe exemple ce pot fi enumerate în acest 

sens. 

Importanța strategică a agriculturii românești și potențialul la nivel european va fi amplificat exponențial, într-un timp foarte 

scurt, de războiul din Ucraina și de criza alimentară generată de invazia rusă asupra uneia dintre țările cu cele mai mari 

producții agricole.  

 Datorită acestui lucru, trebuie să ne conștientizăm responsabilitatea pe care o avem în fața crizei și să acționăm astfel încât să 

redevenim grânarii Europei și să asigurăm un standard ridicat al producției și exporturilor la un nivel care să reușească să pună, 

nu doar o pâine pe fiecare masă, ci să asigure securitatea alimentară a tuturor produselor de bază.  

Doamnelor și domnilor deputați,  

În cadrul declarației mele de astăzi, vreau să trag un semnal de alarmă asupra situației în care se află fabrica de zahăr de la 

Luduș, una dintre cele două fabrici care mai produc zahăr în România, și pe care investitorii sunt pregătiți să o taie pe bucăți și 

să o transfere la fier vechi așa cum s-a întâmplat cu toată industria în perioada post-decembristă. 

Din fericire totuși pentru fermierii afectați, prin profesionalismul ministrului Agriculturii, colegul nostru Adrian Chesnoiu, 

apelul fermierilor către guvernanți de a se implica nu a rămas fără ecou, ba mai mult, s-au făcut pași importanți pentru găsirea 

unei soluții ca unitatea de la Mureș să rămână în funcțiune. 

Concret, ministrul Chesnoiu a purtat deja discuții cu omologul său din Franța, și i-a trimis o solicitare oficială ministrului 

francez al Agriculturii prin care i-a propus menținerea integrității fizice a fabricii de la Luduș în vederea continuării activității 

de către alți potențiali investitori sau direct de către fermierii interesați, având în vedere că în Transilvania sunt peste 500 de 

cultivatori de sfeclă de zahăr înregistrați, un număr important sunt din județul Alba, care au investit masiv în tehnologia 

cultivării și recoltării acesteia.  

Cu o tradiție a peste 60 de ani în cultivarea sfeclei și producerii zahărului, fabrica din Luduș nu doar că trebuie salvată ci 

trebuie sprijinită pentru a-și extinde producția, având în vedere că cererea pentru zahăr se află într-o continuă creștere la nivel 

mondial. 

Stimați fermieri,  

Partidul Social Democrat nu v-a abandonat niciodată și nu o va face nici acum, fie că este vorba despre zahăr, tomate, usturoi, 

cereale sau creșterea animalelor. Atât eu cât și colegii mei, înțelegem pe deplin provocările cu care vă confruntați, dar mai ales 

nevoile pe care le aveți pentru a putea deveni competitivi la nivel european.  

Din acest punct de vedere, așa cum s-a întâmplat și în trecut, în Partidul Social Democrat veți avea mereu un partener și veți 

găsi mereu o ușă deschisă.  

 

Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 

 

*** 

 

Salvarea patrimoniului ucrainean - o prioritate! 

 

La scurt timp după declanșarea agresiunilor militare asupra Ucrainei, din partea Federației Ruse, am semnalat o problemă 

deosebit de importantă pentru cultura și civilizația ucraineană, și nu numai. În calitate de fost ministru al Culturii am făcut un 

apel, în cadrul unei declarații politice anterioare, pentru protejarea elementelor de patrimoniu tangibil de pe teritoriul Ucrainei, 

care se află sub amenințarea unei distrugeri iminente și ireversibile.  

În ciuda faptului că acest subiect nu a fost dezvoltat sau reluat cu insistență - cel puțin nu la noi în țară, societatea civilă din 

Ucraina a dat deja curs unor demersuri absolut necesare pentru conservarea și protejarea unor elemente cruciale de patrimoniu, 
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unele dintre ele fiind incluse și în patrimoniul mondial UNESCO. O organizație neguvernamentală din Liov, care protejează 

clădirile de patrimoniu, a luat decizia de a acoperi vitraliile bisericilor și statuile din exteriorul lăcașelor de cult cu materiale 

speciale, pentru a le feri de distrugere, în cazul unui atac. Întregul Centru istoric al orașului Liov face parte din patrimoniul 

UNESCO, găzduind zeci de clădiri medievale, unele chiar din perioada habsburgică. Necesitatea acordării unei atenții 

deosebite orașului Liov vine și din faptul că 55% dintre monumentele de patrimoniu ale Ucrainei se află în Liov, considerat a 

fi centrul cultural al Ucrainei. Printre cele 2500 de clădiri – monumente istorice, cu valoare locală și cele 300 de clădiri cu 

valoare națională, se regăsește și Biserica Valahă, o ctitorire a domnitorului Alexandru Lăpușneanu, de la 1559 – o clădire cu o 

semnificație importantă atât pentru cultura ucraineană, cât și pentru cultura română. Alături de mărturiile arheologice din zona 

litoralului Mării Negre și a Mării Azov, Biserica Valahă din Liov și Reședința mitropoliților Bucovinei și Dalmației 

(monument UNESCO), de la Cernăuți, se înscriu pe lista elementelor de patrimoniu tangibil de a căror conservare și protejare 

suntem deopotrivă responsabili.  

Așa cum am mai spus, România, ca membru al Uniunii Europene, dar și ca parte a civilizației și moștenirii culturale a etniilor 

care conviețuiesc în zonă, trebuie să promoveze la Bruxelles o inițiativă privind obligația părților de a proteja și apăra 

patrimoniul cultural al regiunilor amenințate de pierderi ireversibile pentru patrimoniul național ucrainean, dar și mondial. Ieri, 

președintele Ucrainei a vorbit în Parlamentul României despre necesitatea sprijinirii Ucrainei și a poporului ucrainean, în fața 

agresiunilor incalificabile din partea Federației Ruse. Fără îndoială, salvarea poporului ucrainean reprezintă prioritatea 

numărul unu! În același timp, sunt lucruri deopotrivă importante despre care se vorbește mai puțin sau deloc în aceste 

momente de criză Ucraina înseamnă mai mult decât simplă viață biologică. Nu putem să pierdem din vedere acele elemente 

care fac din Ucraina mai mult decât o țară, care fac din Ucraina o civilizație și o cultură! Acestea sunt elementele de 

patrimoniu față de care avem o datorie istorică. 

 

Deputat 

Ioan Vulpescu 

 

*** 

 

Independența energetică a României sabotată chiar de parlamentari români! 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 

 

În contextul actualei crize energetice la nivel european, după atâtea drame la care am asistat în urma exploziei prețurilor la 

energia electrică, iată că se petrece un lucru aproape de necrezut: independența energetică a României este sabotată chiar de 

către unii parlamentari români!  

Printr-un demers absurd și antinațional, USR încearcă să împiedice finalizarea unor investiții realizate deja în proporție de 

peste 90%, care ar duce la creșterea capacității României de a produce energie ieftină și curată.    

Atacând la Curtea Constituțională a României (CCR) legea promovată de PSD, prin care s-au creat condițiile de finalizare a 

construcției unor hidrocentrale, USR se dovedește a fi un partid care trădează încrederea pe care i-au acordat-o românii, 

ignorând binele general în favoarea unui grup de interese. Mai mult, USR își dă arama pe față, arătând că dorește o Românie 

dependentă energetic!   

Stimați colegi, a face opoziție parlamentară nu înseamnă să boicotezi cu orice preț proiectele propuse de majoritatea 

parlamentară, ci înseamnă ca, dând dovadă de responsabilitate și maturitate politică, să vii cu soluții realiste care să rezolve 

problemele cetățenilor care te-au trimis să le reprezinți interesele în Parlamentul României.    

   

Legea adoptată de Parlament, la inițiativa PSD, urmărește atât interesul național, cât și protejarea mediului înconjurător, pentru 

că, din perspectiva protecției mediului, este preferabil să ai niște structuri finalizate și funcționale, decât unele dezafectate și 

abandonate. Nu în ultimul rând, inițiativa PSD, prin care se înlătură barierele de mediu pentru operaționalizarea acestor 

hidrocentrale aproape finalizate, reprezintă cea mai rapidă cale pentru asigurarea condițiilor ca, în viitor, energia electrică să 

fie produsă în România, la prețuri suportabile atât pentru populație, cât și pentru agenții economici. 

 

Deputat 

Mihai Weber 
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*** 

 

 

➢ Interpelări 
 

Adresată: domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

De către: doamna Mirela-Elena Adomnicăi, deputat 

Obiectul interpelării: Măsurile pe care le-ați luat sau urmează să le implementați pentru a reduce numărul 

accidentelor mortale și a crește siguranța rutieră 

 

Stimate domnule ministru,  

 

În actualul context regional de conflict, Ministerul Afacerilor Interne are o responsabilitate imensă pentru gestionarea fluxului 

mare de refugiați din Ucraina, însă nu putem să nu tratăm cu maximă seriozitate și implicare, războiul de pe șoselele din 

România în care mor 5 oameni pe zi, 25 sunt răniți grav și 70 răniți ușor.   

Nu putem să spunem că suntem obișnuiți cu acest fenomen având în vedere că morţii și victimele de pe şosele sunt o problemă 

naţională. Anual România înregistrează 1800 de morţi, 8000 de răniți grav şi 30.000 de răniţi uşor.  

Datele Comisiei Europene arată că anul trecut s-au înregistrat 19.800 de decese provocate de accidentele rutiere la nivelul 

blocului comunitar. Așadar a fost o creștere cu 1.000 de decese, +5% față de 2020. Din păcate, România continuă să 

înregistreze cel mai mare număr de morți în accidente rutiere, respectiv 93 de decese la un milion de locuitori, în timp ce 

media Uniunii Europene este de 44 de decese rutiere.  

Este obligatoriu să interveniți urgent și să luați măsuri pentru a reduce cât mai mult aceste tragedii.  

Vă rog să conștientizați că avem mari probleme în ceea ce privește educaţia rutieră. La şcoală, nu se mai face nimic, din păcate 

pentru că Ministerul Educației s-a opus foarte mulţi ani la orele de educaţie rutieră.  Nu putem să facem educație rutieră cu 

proiecte pilot, trebuie să avem o instituționalizare la nivel național. Același lucru se întâmplă și la școlile de șoferi, unde 

programa nu prevede nimic despre conducerea defensivă sau despre starea și elementele tehnice ale automobilelor din ziua de 

astăzi.  

Până când nu vom înțelege că accidentele rutiere sunt o problemă de siguranță națională și o vom trata ca atare, nu vom reuși 

să scădem și să combatem acest fenomen care generează mii de morți anual pe întreg teritoriul țării.  

Ce măsuri ați prevăzut pentru a putea atinge obiectivul general al Uniunii Europene,  acela de a înjumătăți numărul de decese 

până în 2030, iar România să nu mai fie prezentă în acest clasament al statelor cu cea mai mare rată a mortalității rezultată din 

accidente rutiere?   

Solicit răspuns în scris.  

  

 

*** 

 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat  

Obiectul interpelării: Distrugerea sectorului energetic din țara noastră 

 

În urmă cu aproape o lună de zile un europarlamentar român a prezentat opiniei publice o analiză detaliată a eforturilor 

anumitor autorități naționale și europene pentru subminarea sectorului energetic din țară noastră, în numele unor iluzorii 

„obiective ambițioase de decarbonizare stabilite la nivel european”, însoțită de o scrisoare a dumneavoastră către Complexul 

Energetic Hunedoară din data de 9 decembrie 2021, în plină criză energetică, prin care cereți ca „în regim de urgență să 

întreprindă toate diligențele pentru închiderea grupurilor energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Mintia”.  

 Acțiunile dumneavoastră sunt calificate ca fiind acte de trădare și subminarea a economiei naționale.  

Considerând că rolul fiecărui ministru în Guvernul României este să manifeste viziune și să lupte pentru apărarea intereselor 

României și ale românilor în domeniul de care răspunde, vă solicit, domnule ministru, să explicați, dacă cele solicitate de 

dumneavoastră prin scrisoarea respectivă sunt în interesul României și al românilor.    
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Solicit răspuns scris si oral.  

 

*** 

 

Adresată: domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat 

Obiectul interpelării: Calitatea de reprezentant pentru DSU a domnului doctor Raed Arafat 

 

Având în vedere situația umilitoare pentru Guvernul României și pentru Ministerul Afacerilor Interne generată de faptul că la 

termenul de judecată din 28.03.2021, în dosarul nr. 5995/2/2021, Curtea de Apel Alba Iulia a admis excepția lipsei calității de 

reprezentant pentru Departamentul pentru Situații de Urgență a domnului doctor Raed Arafat, invocată de reclamanta în dosar 

și în consecință instanța a anulat actele depuse la dosarul sus menționat (întâmpinare și note de ședință), motivând faptul că 

până la momentul termenului de judecată ,,nu rezultă că dl doctor Raed Arafat are calitatea de reprezentant al DSU’’ și 

Constatând reglementarea extrem de confuză a așa-zisului Departament pentru Situații de Urgență prin ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă,  

Vă solicit să prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la această situație și anume, dacă domnul Raed Arafat este 

reprezentantul legal al DSU și care sunt documentele care susțin acest lucru.  

 Solicit răspuns scris si oral.  

            

*** 

 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

De către: doamna Ana-Loredana Predescu, deputat 

Obiectul interpelării: Problematica normării personalului din creșe 

 

Stimate domnule ministru,  

  

Reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ Brașov mi-au supus atenției problematica normării 

personalului didactic, a personalului de specialitate și a personalului nedidactic din creșe cauzată de lipsa Metodologiei de 

organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.   

Neexistând o Metodologie, în practică, după arondarea creșelor la unitățile de învățământ, există presiuni ca normarea 

personalului să NU se facă în raport cu grupele constituite în conformitate cu dispozițiile art. 63 alin (1) lit. a) [educația 

antepreșcolară: grupa mică cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; grupa mijlocie cuprinde în 

medie 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15 și grupa mare cuprinde în medie 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și 

nu mai mult de 20], ci să se repartizeze doar un singur post la 20 de copii, numărul maxim prevăzut de lege doar pentru grupa 

mare.   

Aceste practici generează nemulțumiri în rândul salariaților creșelor, întrucât se ajunge la imposibilitate desfășurării activității 

în condiții de siguranță pentru copii, la reducerea numărului de posturi și, implicit, la pierderea locurilor de muncă.   

Prin urmare, domnule ministru, vă adresez rugămintea de a prezenta punctul de vedere al ministerului pe care îl conduceți cu 

privire la stadiul metodologiei și cu privire la inserarea unor prevederi exprese referitoare la normarea tuturor categoriile de 

personal, având în vedere art. 63 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și anexa nr. 1 a) și nr. 1 b) din H.G. nr. 

1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie 

antepreșcolară, cu dispoziții în acest sens.  

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul oral și în scris.  

Mulțumindu-vă pentru răspuns, vă asigur de deplina mea considerație,  

 

*** 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 10 - 2022  
Săptămâna 4 – 8 aprilie 2022  

 

 

59 

 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat 

Obiectul interpelării: Soluțiile pentru a duce România în topul statelor cu cea mai dezvoltată rețea de energie eoliană   

 

Stimate domnule ministru, 

  

Având în vedere că în perioada 2009-2012, România era percepută la nivel internațional ca fiind a zecea țară din lume în ceea 

ce privește potențialul eolian, care sunt cauzele pentru care nu am reușit să atingem aceste ține și ce soluții avem pentru a reuși 

să recuperăm acest decalaj față de statele din jurul nostru, în special cele din Uniunea Europeană?  

De ce în ultimii ani România nu a reușit să realizeze investiții în domeniul energiei verzi și depindem de curent importat de la 

vecini, având un singur MW montat, în timp ce Germania a montat din 2017 până în prezent 14.000 MW în parcuri eoliene, iar 

Polonia 560 MW.   

Statistica prezentată de Wind Europe, cea mai mare organizație de reprezentare a intereselor industriei eoliene la nivelul 

Uniunii Europene, indică faptul că România a avut anul trecut un parc de proiecte eoliene de 3.029 MW, fără a monta un 

singur MW nou în turbine eoliene.  

Care este motivul pentru care Ministerul Energiei a aprobat scoaterea din funcțiune a capacităților convenționale de producție 

de energie, fără a compensa cu investiții în proiecte de energie solară și eoliană?  

Așa cum știți, în ultimii ani, producția de energie electrică din energie eoliană și din energie solară fotovoltaică a cunoscut o 

creștere impresionantă. Între timp, costul producerii de energie electrică din energie eoliană și din energie solară a devenit din 

ce în ce mai competitiv cu costul energiei electrice obținute prin arderea combustibililor fosili.  

În opinia mea și a colegilor de la PSD, energia eoliană și solară pentru producerea de energie electrică trebuie să devină parte 

din strategia de securitate națională în actualul context internațional privind conflictul dintre Rusia și Ucraina, al sancțiunilor și 

contra sancțiunilor Federației Ruse și a creșterii permanente a prețurilor la gaze și curent electric. În acest sens, la nivel 

legislativ vă stăm la dispoziție pentru a realiza modificări și actualizări a cadrului legal dacă sunt necesare astfel de acțiuni 

pentru a putea atinge obiectivelor asumate de România la nivelul Uniunii Europene în cadrul „Pactului Verde European” și al 

Planului de Redresare și Reziliență.  

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile.  

  

 

*** 

 

Adresată: domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

De către: domnul Vasilică Toma, deputat 

Obiectul interpelării: Sumele colectate de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili 

 

Stimate domnule ministru,   

  

Prin art. 131. Din Hotărârea nr. 816/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, la alin (1) se prevede ca ”În 

subordinea Agenţiei se organizează şi funcţionează Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, instituţie 

publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, prin preluarea atribuţiilor şi a activităţii corespunzătoare din cadrul 

aparatului propriu al Agenţiei.” Această direcție are ca misiune colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor sociale, reducerea 

evaziunii fiscale si a economiei subterane. Organul fiscal central competent în administrarea marilor contribuabili selectaţi 

potrivit legii şi a sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, înfiinţate de marii 

contribuabili, este Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din subordinea Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală.   

Astfel, vă rog să îmi comunicați date cu privire la sumele colectate de la marii contribuabili, defalcat pe unitățile administrativ 

teritoriale, unde aceștia își desfășoară activitățile economice.  

De asemenea, vă rog să îmi comunicați, la nivelul județului Iași, care sunt sumele care intră în bugetul central din partea 

marilor contribuabili de pe raza acestui județ.  
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Totodată, vă rog să îmi transmiteți sumele colectate de către Direcția Generală a marilor contribuabili de la agenții economici 

încadrați în categoria marilor contribuabili pe fiecare comună și oraș de pe raza teritoriului Iași.  

Domnule ministru,  

Ținând cont de faptul că vorbim despre bani publici, este firesc ca aceste date solicitate, prin această interpelare, să fie publice 

si transparente pe site-ul ANAF pentru toți cetățenii. În acest sens, vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile pe care 

intenționați să le adoptați în vederea asigurării dreptului la informare a tuturor cetățenilor plătitori de taxe și impozite   

 

*** 

 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Situația dependenței energetice a României și măsurile dispuse pentru modernizarea sistemului 

energetic românesc și generarea independenței energetice 

 

Domnule ministru,  

 

Sancțiunile împotriva Federației Ruse urmează a fi înăsprite și aplicate în domeniul cel mai important pentru economia 

rusească și anume domeniul energetic. În acest moment, statele membre UE au început un amplu proces de debranșare față de 

dependența energetică generată de gazele naturale și petrolul rusesc. Anumite state au anunțat deja interzicerea importurilor 

energetice din Rusia.   

În acest sens, vă rog să îmi transmiteți valorile lunare, de la începutul anului și până în prezent, de petrol și gaze naturale 

importate de țara noastră din Federația Rusă. De asemenea, vă rog să îmi detaliați și pașii prin care România va deveni 

independentă energetic, ce măsuri ați dispus în acest sens, ce investiții trebuiesc operate în sistemul energetic, care este 

calendarul acestora și când vor demara lucrările de modernizare.   

Vă mulțumesc!  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.   

 

*** 

 

Adresată: domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Recunoașterea drepturilor minorității românești din Ucraina 

 

Domnule ministru,  

 

Este cunoscut faptul că în perioada premergătoare invaziei Federației Ruse în Ucraina, drepturile minorității românești au fost 

îngrădite sau suprimate din foarte multe puncte de vedere, spre exemplu, copiii românilor din zona Cernăuțiului neavând 

dreptul de a studia în limba maternă, iar exemplele pot continua.   

Având în vedere sprijinul oferit de țara noastră față de poporul ucrainean, vă rog să îmi transmiteți dacă aveți în vedere ca după 

finalizarea războiului și începerea procesului de reconstrucție, să demarați împreună cu autoritățile vecine, și un amplu proces 

de recunoaștere și restabilire a drepturilor românilor din Ucraina.   

Vă mulțumesc!  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.   

 

 

*** 
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Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Ghid de bune practici pentru demnitarii statului român și pentru reprezentanții autorităților 

locale 

 

Domnule prim-ministru, 

Traversăm o perioadă cu adevărat provocatoare atât pentru securitatea europeană și globală cât și pentru viața politico-

economică autohtonă, o perioadă în care atât reprezentanții statului, cât și cei ai autorităților locale pot deveni victimele 

războiului hibrid generat, printre altele, de propaganda informațiilor false distribuite de vectorii Federației Ruse. Pe lângă cazul 

nefericit al parlamentarilor care au încercat să exprime un punct de vedere personal la Ambasada Rusiei de la București, v-am 

semnalat în trecut și derapajul primarului Municipiului Alba Iulia care a călcat pragul aceleași ambasade, mânat probabil de 

iresponsabilitate și lipsa unei pregătiri adecvate în domeniul administrativ, precum și cel al afacerilor europene și relațiilor 

internaționale.   

În acest sens, vă rog să îmi transmiteți, stimate domnule Prim-Ministru, dacă ați considera oportună demararea de urgență a 

unui program de scurtă formare a tuturor demnitarilor României, a aleșilor locali, a înalt funcționarilor publici, a funcționarilor 

publici care coordonează și gestionează domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale de la nivelul fiecărei instituții 

și autorități publice locale, cu privire la modul în care ar trebui să se raporteze la propunerile și solicitările autorităților ruse și 

la propaganda acestora.   

Vă mulțumesc!  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.   

 

*** 

 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Reforma nesfârșită a sistemului național de învățământ 

 

Domnule Ministru,  

 

De cel puțin 20 de ani, aproape că nu a existat ministru al educației care să nu își fi pus amprenta asupra învățământului, de 

cele mai multe ori însă, într-un mod negativ. Asemeni predecesorilor, după foarte multe schimbări și reveniri asupra 

schimbărilor, a sosit și rândul dumneavoastră să propuneți modificarea structurii anului școlar. Personal vă dau dreptate. Avem 

nevoie de o reformă substanțială care să adapteze învățământul românesc la realitatea contemporană în care copiii noștri 

trebuie să se adapteze.   

Domnule ministru, profit de oportunitatea acestei interpelări, pentru a vă solicita toate măsurile pe care doriți să le propuneți a 

fi implementate pentru modernizarea învățământului românesc. De asemenea, vă rog să îmi transmiteți ce măsuri propuneți 

pentru modificarea curriculei școlare.   

Vă mulțumesc!  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.   

 

*** 

 

Adresată: domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Situația accesibilizării instituțiilor publice pentru persoanele cu dizabilități 

 

Domnule ministru,  
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La solicitarea mai multor asociații ale persoanelor cu dizabilități, vă rog să îmi răspundeți la următoarele solicitări de 

informații referitoare la Raportul de țară cu privire la accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la serviciile autorităților publice 

locale la nivel național. De asemenea, vă rog să îmi transmiteți o situație (în eventualitatea în care există informații în acest 

sens) referitoare la gradul de accesibilizare a spațiilor locative comune pentru persoanele cu dizabilități, la nivelul orașelor și 

municipiilor. Mai exact, vă rog să mă sprijiniți cu o rată a amplasării rampelor de acces raportat la numărul de blocuri.  

Vă mulțumesc!  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.   

 

*** 

 

Adresată: domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind transmiterea strategiei naționale a turismului românesc 

 

Domnule ministru,  

 

Având în vedere că România beneficiază de un potențial turistic imens, raportat la bogăția formelor de relief, a vieții sălbatice, 

a pădurilor încă virgine, seculare și a zonelor cu o bogată faună sălbatică, precum și datorită moștenirii culturale a românilor, 

vă rog stimate domnule ministru, să îmi transmiteți o copie a strategiei naționale a turismului din România.   

Vă mulțumesc!  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.   

*** 

 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind transmiterea gradului de accesare a fondurilor europene 

 

Domnule ministru,  

 

Apartenența României la Uniunea Europeană a generat în ultimul deceniu posibilități și oportunități incomensurabile în ceea 

ce privește posibilitatea dezvoltării economiei și infrastructurii specifice fiecărui domeniu în parte.   

Pentru o cât mai bună radiografie a performanțelor guvernamentale din perioada post aderare, vă rog să îmi transmiteți care a 

fost gradul de accesare a fondurilor europene și sumele atrase de România, în perioada 2007-2021.   

Vă mulțumesc!  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.   

 

*** 

 

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

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind extinderea programelor pentru amplasarea panourilor fotovoltaice sau a altor 

surse de energie regenerabilă 

 

Domnule ministru, 

  

La solicitarea cetățenilor care au depus dosarele pentru programul Casa Verde privind amplasarea panourilor fotovoltaice pe 

acoperișurile locuințelor vă rog să aveți amabilitatea pentru a-mi răspunde la următoarele întrebări:  

1. Când preconizați că programul va deveni din nou operațional?  
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2. Se poate identifica prin PNRR noi surse de finanțare pentru aceste programe care încurajează populația să acceseze fonduri 

europene pentru extinderea și accesibilizarea soluțiilor de generare a energiei verzi, astfel încât să creștem substanțial numărul 

aplicanților și beneficiarilor?  

Vă mulțumesc!  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat din Camera Deputaților.   

 

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Ce măsuri au fost dispuse la nivelul Guvernului României pentru asigurarea securității 

alimentare, în contextul crizei preconizate 

 

Domnule prim-ministru,  

 

Traversăm o perioadă cu adevărat provocatoare atât pentru securitatea statelor din regiune, dar mai ales pentru securitatea 

alimentară a țării noastre, în contextul secetei din această iarna și mai ales în contextul războiului de la granițele României.   

În acest sens, pentru asigurarea opiniei publice și a populației, vă rog să îmi transmiteți ce măsuri au fost dispuse la nivelul 

Guvernului pentru a se asigura securitatea alimentară a produselor de bază.   

Vă mulțumesc!  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat din Camera Deputaților.   

 

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Ce măsuri au fost dispuse la nivelul Guvernului României pentru gestionarea creșterii prețurilor 

la materialele de construcții 

 

Domnule prim-ministru, 

  

Potrivit statisticilor din domeniul imobiliar, costul materialelor de construcții s-a dublat în ultimul an calendaristic. Între 15% 

şi peste 100% sunt procentele cu care s-au majorat preţurile principalelor materiale de construcţii din martie 2021 până în 

martie 2022, în condiţiile în care şi în primăvara anului trecut aceleaşi materiale trecuseră deja prin câteva runde de scumpiri.   

Cele mai mari scumpiri se văd la plăcile OSB (plus 103% din martie 2021 până în martie anul acesta), la ţeava rectangulară 

(plus 118%) şi la panourile sandwich (plus 121%). Totodată, o cărămidă a ajuns să coste peste 10 lei, faţă de 7,4 lei cu un an în 

urmă, un metru pătrat de pavaj costă 67,1 lei, de la 41,3 lei în primăvara lui 2021, iar un kilogram de fierbeton este acum 6,95 

lei, cu 88% mai scump faţă de martie 2021, iar prețul oțelului este încă într-o continuă creștere din cauza războiului din 

Ucraina.   

Toate aceste date vor atrage scumpiri preconizate de către experți de cel puțin 50% față de nivelul actual, care este deja unul 

extrem de ridicat față de anii precedenți și față de puterea de cumpărare a românilor, în mod special a tinerilor care și-ar dori să 

se stabilească în țara noastră.   

În acest sens, în contextul în care am primit foarte multe întrebări la cabinetul parlamentar, vă rog să îmi transmiteți ce măsuri 

guvernamentale au fost adoptate sau pot fi adoptate pentru gestionarea acestei situații și pentru sprijinirea populației de a-și 

mai permite achiziția unei locuințe.  

Vă mulțumesc!  

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat din Camera Deputaților.   
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*** 

 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

De către: domnul Gabriel-Valer Zetea, deputat 

Obiectul interpelării: Starea precară a drumului DN18B (ieșirea din Municipiul Baia Mare - intrarea în Comuna 

Groși, județul Maramureș) 

 

Domnule ministru,  

 

Satisfacția cetățeanului reprezintă motivația fiecărui ales al poporului, respectiv dorința constantă de a oferi servicii de calitate 

fiecărui român. Ministerul Transporturilor a reușit, sub conducerea Dumneavoastră, să demareze proiecte extrem de 

importante în România, care vin în sprijinul a milioane de cetățeni. Tocmai din acest motiv apelez la Dumneavoastră pentru a 

veni în sprijinul maramureșenilor care merită, în calitate de cetățeni europeni, să circule pe drumuri de calitate. Am 

convingerea că veți arăta întreaga deschidere pentru locuitorii din nordul țării și tocmai de aceea vă rog să mă ajutați cu o 

intervenție pe langă reprezentanții CNAIR, în vederea rezolvării uneia dintre spinoasele probleme ale infracturii rutiere din 

Maramureș.   

Mizez, de asemenea, pe buna credință a reprezentanților CNAIR, respectiv a domnului director general Cristian Ovidiu Cătălin 

Pistol și înclin să cred că nu a fost informat cu privire la o situație revoltătoare prinvind infrastructura rutieră a Maramureșului. 

Constat cu dezamăgire dezinteresul tot mai acut al autorităților față de drumurile județene și naționale din Maramureș și observ 

că, după ce mi-am încheiat mandatul de președinte al Consiliului Județean, în octombrie 2020, nu a fost demarat niciun șantier 

nou în ceea ce privește infrastructura rutieră a județului nostru. Această lipsă de interes față de calitate mă deranjează atât pe 

mine cât și pe cetățenii din Maramureș care au fost obișnuiți cu drumuri superioare calitativ și cu intervenții rapide la 

infrastructura rutieră.   

Doresc să vă aduc la cunoștință, domnule ministru, situația precară a drumului DN18B, în special porțiunea de la ieșirea din 

Municipiul Baia Mare (benzinăria Rompetrol) și intrarea în comuna Groși (până la Uzina Electrică), care este sub orice critică. 

Drumul este brăzdat pe diferite porțiuni, iar atunci când șoferii încearcă să ocolească aceste zone se regăsesc în situația 

frustrantă de a-și lovi mașina în craterele aflate pe sensul opus. Am primit sesizări de la numeroși cetățeni -dar există o 

mulțime de plângeri și pe pagina de Facebook la următoarea entitate: „Pagina grupului Radare Maramureș” (adresa electronica 

a postării la care fac referire https://www.facebook.com/photo?fbid=642981896742520&set=a.553471615693549) - că, de la o 

săptămână la alta, starea de degradare a drumului s-a accentuat, intervenția autorităților a lipsit cu desăvârșire iar nemulțumirea 

și indignarea șoferilor a crescut. Sunt sigur că autoritatea și buna dumneavoastră credință sunt suficiente pentru a cere 

reprezentanților CNAIR să remedieze cu celeritate această situație extrem de neplăcută care provoacă pagube consistente 

șoferilor ce trebuie să traverseze zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi această porțiune rutieră degradată.      

Vă rog, domnule ministru să cereți CNAIR să răspundeți la câteva întrebări care să lămurească cetățenii județului Maramureș 

cu privire la următoarele aspecte:   

1. Drumul Național DN18B, - porțiunea de drum din județul Maramureș - este inclus într-un plan amplu de reparare sau 

modernizare? Dacă răspunsul este DA, vă rog să îmi comunicați când vor începe aceste lucrări și care este termenul de 

execuție.  

2. Cum va fi remediată problema reclamată pe porțiunea DN18B, ieșirea din Municipiul Baia Mare și intrarea în comuna 

Groși, care provoacă un disconfort continuu celor care circulă prin această zonă și, implicit, aduce avarii însemnate mașinilor? 

Vă rog să îmi comunicați când va fi adus drumul la starea inițială, pentru ca cei care folosesc zilnic această porțiune să nu își 

pună mașinile și viața în pericol în fiecare moment.  

Am convingerea, domnule ministru, că veți trata interpelarea mea cu maximă seriozitate și veți cere CNAIR să comunice, în 

termenul cel mai scurt, măsurile implementate la nivelul județului pe care îl reprezent în Parlamentul României, pentru ca 

maramureșenii să se bucure cu adevărat de o infrastructură rutieră de calitate, așa cum este normal în cazul unor cetățeni 

europeni.  

Solicit răspuns scris și oral.   

  

*** 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=642981896742520&set=a.553471615693549
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Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Gabriel-Valer Zetea, deputat 

Obiectul interpelării: Prețuri decente la energia electrică, gaz și carburanți pentru români 

 

Domnule ministru,  

 

Fiecare cetățean își dorește o Românie mai bună, mai prosperă și mai bogată. Indiferent de ideologia sau de cultura politică pe 

care o urmăm, în funcțiile de conducere în care am fost trimiși, interesul cetățeanului trebuie să fie politica de căpătâi a 

fiecăruia dintre noi. Sunt sigur că și dumneavoastră puneți binele românilor în prim plan și consider că măsurile adoptate de 

Guvernul României trebuie să aducă bunăstare, optimism și predictibilitate. Astăzi, însă, lucrurile stau complet diferit iar 

nesiguranța, incertitudinea și spaima că mâine nu își vor putea achita facturile sunt principalele griji ale cetățenilor care au 

creditat PNL cu încrederea lor la alegerile parlamentare.   

La fiecare oprire la pompă pentru a cumpăra combustibil achit o sumă tot mai mai mare pe litrul de motorină/benzină față de 

alimentarea precedentă. Deși prețul barilulului de petrol a scăzut, această scădere nu se resimte deloc în prețul afișat de la 

pompă. Pentru românii care neau acordat încrederea, domnule-ministru, să se deplaseze dintr-un punct în altul devine tot mai 

scump și mult mai dificil decât în urmă cu o lună. Toți cetățenii care alimentează în stațiile PECO din țara noastră resimt 

aceste majorări, iar problema este că le resimt în buzunarul lor greu încercat de creșterea uriașă a facturilor la energie și gaze, 

de creșterea constantă a prețurilor la alimente.   

Maramureșenii, aflați la mai puțin de 70 de km de granița cu Ungaria, se întreabă de ce maghiarii vând benzina și motorina cu 

6,30-6,48 LEI/litru, iar în România prețurile se apropie de 9 lei/litru? V-am urmărit în desele ieșiri publice, domnule-ministru, 

în care ați afirmat că românii nu trebuie să se isterizeze, că prețurile nu vor crește nejustificat și că cei care nu respectă 

legislația vor fi amendați.   

Vă întreb așadar, domnule ministru, ce măsuri va lua Ministerul Energiei pentru a scădea prețul de la pompă și pentru a vă 

respecta cuvântul dat în fața românilor?   

Nemulțumiri multiple și sesizări am primit și de la cei care activează în domeniul transporturilor, unde situația este și mai 

critică iar dezamăgirea a ajuns la cote maxime. Transporatorii maghiari de marfă fac mai multe curse pentru că achiziționează 

combustibilul la un preț cu aproape 2 lei mai mic decât în România, ceea ce îi face automat mult mai competitivi.   

Transporatorii de persoane de pe plan intern se plâng atât de faptul că prețul combustibilului a crescut, cât și că majorarea 

prețurilor la bilete i-a lăsat fără clienți. În aceste condiții, clienții preferă să facă autostopul pentru că prețurile practicate li se 

par nejustificate.   

Aceeași problemă apare și în cazul facturilor la gaz și curent. Începând din luna octombrie 2021prețul a crescut rapid și 

constant, desi ați afirmat în repetate rânduri că liberalizarea pieței va însemna facturi mai mici pentru români. Persoanele fizice 

se plâng că deși Ministerul Energiei a plafonat prețurile la energie nu există predictibilitate pentru iarna următoare. Mai mult, 

prețurile plafonate sunt duble față de nivelul înregistrat în septembrie 2021, cel puțin în cazul gazului, iar energia electrică este 

plafonată doar în cazul unui consum stabilit la 300 kwh/lună.   

Persoanele juridice se plâng, domnule ministru, că nici după un an de la depunerea documentelor nu s-a depășit faza 

contestațiilor pentru programul Electric-Up.   

Vă întreb așadar, domnule ministru:   

1. Când vor primi banii firmele solicitante pe programul Electric-Up, pentru a-și monta panouri fotovoltaice?   

2. Ce alte proiecte și programe aveți pentru a veni în sprijinul persoanelor juridice, pentru a-și putea micșora cheltuielile uriașe 

cu energie electrică?   

3. Ce scheme de ajutor vor fi adoptate pentru susținerea persoanelor juridice afectate de creșterile uriașe la energie și 

combustibil din ultimele luni?    

4. Când vor fi prețurile convenabile pentru combustibil și în România așa cum sunt în statul vecin, Ungaria?   

5. În cât timp vom vedea primele efecte ale măsurilor pe care le-ați clamat și care ați afirmat că vor duce la scăderea prețului 

carburanților la pompă?  

6. Ce se va întâmpla iarna viitoare cu facturile la energie și gaze naturale ale românilor?   

7. Ce măsuri va lua Ministerul Energiei pentru a reduce prețul la gaz și la curent?   

8. Când vor fi aceste măsuri luate și și când va fi resimțit efectul lor benefic și de către români?  

Am convingerea că veți trata interpelarea mea cu maximă seriozitate și aștept să îmi comunicați, în termenul cel mai scurt, 

măsurile pe care le veți lua pentru ca românii să se poată bucura de #siguranțaunuitraimaibun.  
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Solicit răspuns scris și oral.   

  

*** 

 
➢ Întrebări 

 

Adresată domnului Raed Arafat, secretar de stat în ministerul Afacerilor Interne 

 

Decontarea serviciilor hoteliere pentru cazarea refugiaților din Ucraina 

 

Stimate domnule ministru, 

  

În calitate de deputat de Suceava, județul care a preluat cel mai mare număr de refugiați din Ucraina, am primit mai multe 

semnale îngrijorătoare de la proprietarii de hoteluri sau pensiuni care sprijinit acțiunile guvernului în criza refugiaților și au 

găzduit cetățenii ucraineni care au fost nevoiți să își părăsească țara din cauza agresiunii militare desfășurate de Federația 

Rusă.   

După cum știți, Guvernul s-a angajat față de acești furnizori privați să deconteze serviciile prestate pentru acești refugiați. 

Angajamentul s-a concretizat prin adoptarea OUG nr. 15 din 27 februarie 2022 și prin HG nr. 315 din 5 martie 2022, prin care 

s-a reglementat ca decontările către furnizorii privați să fie în valoare de 100 de lei/zi pentru o singură persoană sau de 230 de 

lei/zi în cazul mai multor persoane cazate în aceeași cameră.  

Ulterior, OUG 15/2022 a fost modificată prin OUG 28 din 23 martie 202, care introducea o nouă valoare pentru persoana 

cazată, respectiv 50 lei/zi, la care se adaugă încă de 20 lei/zi pentru cota de hrană.  

Proprietarii de hoteluri sau pensiuni care au luat în gazdă refugiați au fost îndrumați să se înscrie pe platforma guvernamentală 

realizată sub coordonarea departamentului pe care îl conduceți. Însă această platformă nu poate reprezenta nici o evidență și 

nici o condiție pentru decontarea serviciilor prestate.   

Conform semnalelor primite din circumscripția pe care o reprezint în Parlament, au fost agenți privați care au cazat refugiați 

încă din primele momente, când guvernul încă nu amenajase niciun loc de cazare în zonă și până la adoptarea OUG 28/2022, 

dar cărora li s-a spus că li se poate deconta doar valoarea de 50 de lei/zi, deși în perioada în care găzduiseră refugiați erau 

aplicabile prevederile OUG 15/2022, cu valorile stabilite prin HG 315/2022.  

În aceste condiții vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care este valoarea decontată de ISU către agenții privați pentru refugiații găzduiți perioada 24 februarie - 23 martie?  

2. Câte decontări au fost realizate de către ISU, în conformitate cu prevederile HG 315/2022 (câte locuri individuale la 

valoarea de 100 lei/zi și câte camere la valoarea de 230 lei/zi?  

Solicit răspuns în scris. 

   

 

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

 

*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Măsuri pentru creșterea capacităților de producție de energie 

 

Stimate domnule ministru,  

Criza generată în sectorul energetic a evidențiat, din nou, cât este de importantă creșterea capacităților de producție, astfel încât 

țara noastră să obțină independența energetică. Potrivit mai multor specialiști din domeniul energetic, creșterea capacităților de 

producție energetică proprii ale României este nu doar viabilă, ci și posibilă.   
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Pentru a putea pune capăt actualei crize cu care ne confruntăm avem nevoie de soluții pe termen scurt, mediu și lung, astfel 

încât să ne putem asigura stabilitatea, dar și pentru a ne putea continua dezvoltarea.   

Domnule ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi comunicați următoarele:  

1. Care sunt măsurile cu caracter imediat pe care le aveți în vedere pentru creșterea capacităților de producție energetică ale 

României?  

2. Care sunt măsurile pe care le-ați adoptat până acum pentru obținerea independenței energetice a României?  

3. Care este planul de acțiune pentru ca România să poată obține independența energetică?  

Solicit răspunsul în scris.  

  

  

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei 

 

Integrarea absolvenţilor de învăţământ superior pe piaţa forţei de muncă 

 

Stimate domnule ministru,  

  

 Mai puţin de o treime dintre absolvenţii de studii universitare folosesc ce au învăţat în facultate la locul de muncă, conform 

unui studiu al Autorității Naţionale pentru Calificări. În viziunea angajatorilor, este prea multă teorie în facultăți, iar diplomele 

nu au greutate.  Vă întreb cu respect:  

1. Este necesar un sistem operaţional al calificărilor din învăţământului superior românesc?   

2. Răspunde învăţământul superior acestor provocări prin oferta de studii pe care o pune la dispoziţia studenţilor?  

3. Aveţi în vedere să impuneţi universităţilor adaptarea ofertei lor educaţionale la cerinţele forţei de muncă?  

4. Care este gradul de absorbţie al absolvenţilor promoţiilor din ultimii ani universitari pe piaţa forţei de muncă?  

Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 

Cristina-Elena Dinu 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Dezvoltarea industriei alimentare 

 

Domnule ministru,  

 

O întrebare pe care o aud tot mai des din partea românilor este ,,Ce trebuie să facem ca să ne asigurăm mâncarea din producția 

locală?”. Oricât de paradoxal ar suna, România este în statistici o putere agricolă, în 2021 am fost pe primele locuri în Europa, 

dar uleiul, zahărul, carnea de porc sau roşiile se importă în cantități foarte mari. Mai mult, România importă până şi pâine sau 

biscuiți, aproximativ 70% din mâncarea de bază, conform Institutului Național de Statistică (INS).  

Este clar că nu avem industrie alimentară foarte dezvoltată. Cu alte cuvinte, nu avem capacitatea prelucrării producției 

agricole. De aici pierdem foarte mult, importăm foarte mult și depindem de alte țări.   

De aceea, domnule ministru, vă rog să-mi spuneți:  

1. Dacă luați în calcul să lansați un program de susținere a românilor care vor să deschidă fabrici de ulei vegetal și de 

panificație cu linii foarte moderne!  
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2. Ce noi programe care să creeze o legătură funcțională între producția agricolă și industria alimentară intenționați să lansați și 

în ce ramuri!  

Solicit răspuns în scris.  

  

 

Deputat 

Nicolae Georgescu 

 

*** 

 

Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

Operaționalizarea cloud-ului guvernamental 

 

Stimate domnule ministru,  

  

Având în vedere criticile prezentate în spațiul public de către reprezentanții Asociației Patronale a Industriei de Software 

(ANIS) la proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al cloud-ului guvernamental, 

o investiție majoră din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care ar trebui să asigure transformarea digitală a 

României, vă rog să lămuriți următoarele aspecte:   

• În ce măsură, SRI și/sau STS vor avea un control asupra soft-ului tuturor instituțiilor publice și datelor tuturor cetățenilor din 

România?  

• Care este capacitatea instituției pentru a asigura această operațiune complexă de digitalizare a statului român?  

• Câte sugestii și opinii cu valoare de recomandare au fost fi transmise în perioada de transparență decizională și ce au vizat 

acestea? Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Ioan Mang 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 

 

Criteriile de eligibilitate privind acordarea finanțării pentru federațiile sportive 

 

Domnule ministru,  

 

Ministerul Sportului a finalizat procedurile de finanțare a federațiilor sportive și procesul de informare a acestora privind 

sumele aferente pentru acest an din bugetul de stat. Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2022, aprobată prin 

Legea Bugetului de stat la titlul 59.20 - Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept 

privat - Federaţii sportive naţionale (credite bugetare), este de 127,116 mii lei. Această sumă este repartizată pe următoarele 

programe pentru promovarea sportului de performanţă, respectiv pentru cel privind întreținerea şi funcționarea bazelor 

sportive, pentru cel privind sportul pentru toţi, pentru redescoperirea oinei, pentru cel de excelenţă și pentru cel consacrat 

”generaţiei 28”.  

Vă rog să-mi menționați care sunt sumele alocate pentru fiecare federație sportivă care a încheiat sau urmează să încheie 

contracte de finanțare cu Ministerul Sportului, câți bani vor primi Comitetul Olimpic și Comitetul Național Paralimpic, care au 

fost criteriile de eligibilitate, dar și care este punctajul oferit fiecărei entități sportive.  

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Ștefan Mușoiu 
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*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

De ce nu se folosește România de oportunitățile actuale pentru a deveni dependentă din punct de vedere energetic, iar 

apoi exportatoare de gaze naturale și energie verde? 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Având în vedere că în ultimii cinci ani în România nu s-a mai montat nicio turbină eoliană, producția de gaze a României a 

scăzut cu 20%, țara noastră devenind importator net de energie în ultimii trei ani, care sunt motivele pentru care nu se 

urgentează cadrul legal și rezolvarea aspectelor tehnice pentru realizare de investiții concrete care să conducă la independența 

energetică a țării noastre și în următorii ani la dezvoltarea unor capacități de producție și export a resurselor de gaze, energie 

electrică și energie verde?  

Ați pregătit o strategie concretă și care poate fi implementată în cel mai scurt timp, astfel încât România să joace un rol 

important la nivel european, acela de producător semnificativ de gaze naturale. Așa cum știți în contextul tranziției energetice, 

fenomen accelerat chiar de războiul de la graniță, gazul va juca un rol cheie în domenii precum hidrogenul sau producerea de 

energie electrică cu emisii reduse de carbon, unde la fel România are foarte multe oportunități pe care trebuie să le fructifice 

cât mai repede posibil.  

În urma consultării mai multor analize de specialitate am constatat că proiectele de energie verde care pot fi implementate în 

următoarea perioadă însumează peste 10 miliarde de euro, companiile din domeniu fiind pregătite să intre pe această piață. 

Însă, este datoria statului român prin Ministerul Energiei de a genera politici publice care să corecteze dezechilibrele actuale 

din piața energiei prin investiții în infrastructura de transport și prin cadrul normativ care să permită extinderea surselor de 

energie regenerabilă, care este energia cea mai ieftină, curată și cu potențial nelimitat.   

Ce proiecte și planuri concrete ați pregătit pentru următorii doi ani în vederea creșterii investițiilor în energia verde, care este 

după gaz, al doilea segment energetic cu potențial uriaș de dezvoltare pe care România îl are la îndemână pentru a-și echilibra 

deficitul de producție și pentru a redeveni exportator de energie în regiune?  

Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Școli profesionale din Județul Brașov 

 

Stimate domnule ministru, 

 

România se confruntă cu un decalaj major pe piața forței de muncă instruită și calificată. Lucrătorii calificați, cu experiență în 

diverse domenii, s-au orientat spre locuri de muncă în vestul Europei datorită salariilor motivante cu care România nu poate 

concura. 

Acest lucru mi-a fost confirmat și de către reprezentanții industriei ospitalității din Județul Brașov, care sunt obligați de aceste 

împrejurări să caute forță de muncă în țări din Asia, cum ar fi Filipine, India, Nepal ș.a.m.d. 

O potențială soluție la problema lipsei forței de muncă instruită și calificată o poate reprezenta învățământul profesional și 

tehnic. Investițiile și sprijinirea dezvoltării acestei forme de învățământ pot readuce prestigiul școlilor profesionale devenind 

astfel atractive pentru tinerii care vor să învețe o meserie. 

Domnule ministru, mă prevalez de această oportunitate pentru a vă adresa o serie de întrebări privind învățământul profesional 

și tehnic: 
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1. Care este viziunea ministerului pe care îl conduceți cu privire la situația actuală a școlilor din învățământul profesional și 

tehnic și care este strategia pentru dezvoltarea acestei forme de învățământ? 

2. Câte școli din învățământul profesional și tehnic își mai desfășoară activitatea în Județul Brașov, inclusiv cele din 

învățământul dual? 

3. Câți elevi urmează cursurile școlilor din învățământul profesional și tehnic în județul Brașov, și care sunt domeniile tehnice 

la care sunt înscriși? 

Vă mulțumesc anticipat și vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris, în termen de 15 zile. 

 

Deputat 

Ana-Loredana Predescu 

 

*** 

 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

 

Referitor la Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesioniști 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

În România, soldații și gradații profesioniști constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de contract încheiat 

pe perioadă determinată și situat la baza ierarhiei militare, activitatea lor fiind reglementată de un act normativ distinct.  

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat efectiv începând din anul 2007, ca urmare a adoptării Legii nr. 395/2005 privind 

suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat.  

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști a creat cadrul legal necesar înfiinţării unei noi structuri 

militare şi anume corpul soldaților și gradaților profesioniști.  

Din acel moment, corpul militarilor din România funcţionează după două legi diferite: Legea nr. 80/1995 privind statutul 

cadrelor militare şi Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști.  

În acest mod, s-a ajuns la situaţia paradoxală ca baza ierarhiei militare să funcţioneze după un statut distinct de cel al cadrelor 

militare. Acest lucru a dus inevitabil şi la crearea unor discrepanţe de formă, dar şi de fond între cele două categorii militare.  

În acelaşi timp, militarii coexistă cu ideea că soldaţii şi gradaţii profesionişti nu alcătuiesc un corp comun cu cel al cadrelor 

militare, ceea ce poate afecta esenţial comunicarea şi implicit eficienţa în acţiune a întregii structuri militare.   

În acest context, aş dori să cunosc punctul Dumneavoastră de vedere în legătură cu oportunitatea cuprinderii ambelor categorii 

de personal militar, într-un singur Statut comun.   

Vă mulţumesc.  

Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Viorel Salan 

 

*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Măsurile imediate de folosire a oportunităților de finanțare oferite prin Cadrul temporar de criză pentru a sprijini 

economia în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Așa cum știți, pe data de 23 martie a.c., Comisia Europeană a adoptat Cadrul temporar de criză pentru a sprijini economia în 

contextul invaziei Ucrainei de către Rusia, care se aplică până la data de 31 decembrie 2022. 
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Astfel, acest Cadru permite statelor membre să utilizeze flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat și 

prevede prevede trei tipuri de ajutoare: 

1. Cuantumuri limitate ale ajutoarelor; 

2. Sprijin pentru lichidități sub formă de garanții de stat și de împrumuturi subvenționate; 

3. Ajutor pentru a despăgubi întreprinderile pentru prețurile ridicate la energie. 

De asemenea, Cadrul temporar de criză include o serie de garanții, precum o metodologie proporțională, condiții de 

eligibilitate și cerințe în materie de durabilitate. 

Având în vedere cele de mai sus și importanța acestui nou Cadru pentru susținerea economiei și a agenților economici români 

din diverse domenii cheie ale statului, vă rog, stimate domnule Minnistru, să îmi comunicați care este calendarul de 

implementare a măsurilor de finanțare prin acest Cadru temporar, defalcat pe tipuri și forme de ajutor de stat. 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Vasilică Toma 

 

*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Precizări asupra apelului de proiecte pentru producție de energie din surse regenerabile (eolian și solar) 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Pe data de 30 martie 2022, Ministerul Energiei a lansat apelul de proiecte pentru producție de energie din surse regenerabile 

(eolian și solar), cu un buget de 457.700.000 de euro, cu finanțare din PNRR. 

Astfel, Ghidul Specific are ca obiect sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, cu termen de finalizare a proiectelor, 

respectiv conectare la rețea - luna iunie 2024. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați care a fost modalitatea de stabilire a 

punctajului pentru entitățile eligibile și cum, prin aceasta, s-a luat în calcul sprijinirea la stabilirea punctajului a entităților care 

doresc să facă investiții mai mari și, prin urmare, au nevoie de finanțări mai mari. 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Vasilică Toma 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 

Modificarea lățimii benzii de circulatie auto la drumurile nationale care tranzitează municipiile resedinta de judet de la 

3,5m la 3metri 

 

Stimate domnule ministru,  

  

Avand in vedere nevoia stringenta de fluidizare a traficului rutier in interiorul municipiilor si faptul ca la nivelul studiilor de 

trafic auto s-a degajat ideea modificării lățimii benzii de circulatie auto la drumurile nationale care tranzitează municipiile 

resedinta de judet de la 3,5m la 3metri, pe porțiunile din interiorul acestora, va rog sa imi precizați punctul Dvs. de vedere si 

daca considerați oportun să interveniți în acest sens cu o modificare legislativa.  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!   
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Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii  

 

Restaurarea operelor lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu 

 

Operele marelui sculptor Constantin Brâncuși, de la Târgu Jiu, au nevoie de restaurare urgentă,   ca urmare a stării de 

degradare în care se află. Atât trecerea vremii, cât și acțiunile vizitatorilor asupra operelor expuse în aer liber, au adus unele 

dintre cele mai importante opere lăsate ca moștenire de Constantin Brâncuși într-o stare de deteriorare accentuată.   

Reamintesc faptul că ultima intervenție de restaurare la ”Coloana Infinitului” a avut loc în 2000, iar la obiectivele ”Poarta 

sărutului” și ”Masa tăcerii” în anul 2013.  În acest sens, la Institutul Național de Patrimoniu a fost depus un proiect de 

restaurare a operelor, despre care nu se știe dacă a primit finanțare sau nu.   

Importanța acestor obiective pentru patrimoniul cultural național este fundamentală. Ansamblul monumental ”Calea Eroilor” 

din Târgu Jiu  cuprinde unele dintre cele mai remarcabile opere sculptate de Constantin Brâncuși, expuse în aer liber: Coloana 

infinitului, Masa tăcerii, Aleea scaunelor și Poarta sărutului. Din punctul meu de vedere, modernizarea obiectivului ”Calea 

Eroilor” și, totodată, restaurarea capodoperelor realizate de  Brâncuși,  stau la baza dezvoltării Municipiului Târgu Jiu și a 

județului Gorj.   

Este, așadar, o obligație pe care o avem față de titanul de la Hobița, dar și o datorie în fața gorjenilor, pe care trebuie să o 

îndeplinim: aceea de a păstra în cea mai bună stare moștenirea primită de la cel supranumit părintele sculpturii moderne.   

Având în vedere aceste aspecte, vă rog, domnule ministru, să precizați dacă Ministerul Culturii are în atenție proiectul de 

restaurare a operelor lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu și care este suma alocată acestui proiect.   

Solicit răspuns în scris!  

Vă mulțumesc!    

                                                                              

                                                                                                            

Deputat 

Mihai Weber 

 

*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 

 

➢ Declarații politice 

 

Masacrul de la Bucha și sângele de pe mâinile armatei ruse 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

 

   Se spune că o imagine exprimă 1000 de cuvinte. Ceea ce președintele Volodimir Zelenski ne-a arătat în preambulul 

alocuțiunii sale nu exprimă 1000 de cuvinte, ci generază o liniște asurzitoare. Orice cuvânt este de prisos, orice frază este 

inadecvată pentru a descrie crima comisă de armată rusă în localitatea ucraineană Bucha. În momentul în care legi civili cu 

mâinile la spate și îi execuți cu un glonț în ceafă, nu mai ești soldat, fie și implicat într-un război de agresiune, ești un asasin cu 

sânge rece. Când violezi și ucizi femei, masacrezi copii și bătrâni, nu ești soldat, ești o brută criminală și lașă, care se folosește 

de privilegiul purtării unei arme pentru a ucide oameni fără apărare. Războiul, deși un eveniment catastrofal, care scoate la 

iveală tot ceea ce există mai rău în ființa umană, se supune unor reguli. Ori, nicio rațiune militară nu poate justifica genocidul 

comis împotriva unei populații civile. Nu există scuză pentru așa ceva. Faptele de arme ale soldatului rus sunt de o cruzime pe 

care nu credeam și nu doream să o mai vedem pe continentul european, pătat de prea multe ori cu sânge nevinovat din cauza 

ifoselor unor conducători autoritari sau totalitari.  

 Aș vrea să întreb trompetele regimului putinist de la noi: asta înseamnă operațiunea de de-nazificare? Când 

bombardezi monumente care comemorează victimele Reichului german și execuți civili discreționar? Când tragi cu rachete în 

clădiri de locuință și ucizi supraviețuitori ai Holocaustului? Eu cred că este foarte clar cine sunt naziștii în toată această 

ecuație. Oricine caută scuze regimului criminal de la Moscova sau relativizează genocidul declanșat de armata rusă în 24 

februarie se descalifică ca ființă umană și devine părtaș indirect la atrocitățile de pe teritoriul Ucrainei. Nimeni nu are dreptul 

să nege crimele împotriva umanității petrecute la doar câteva sute de kilometri de țara noastră. Rusia, începând cu Vladimir 

Putin, trebuie să răspundă pentru acțiunile reprobabile pe care le întrepinde chiar la această oră.  

 Mă rog pentru poporul ucrainean și sper să își găsească în continuare ambiția și determinarea de a rezista în fața 

acestei opresiuni. Istoria ne-a arătat, de foarte multe ori, că în cele din urmă Lumina va învinge Întunericul, iar Libertatea va 

învinge Tirania. Chiar dacă cei responsabili de acest război ilegitim și neprovocat nu vor apuca ziua în care o instanță 

internațională îi va condamna pentru crima comisă, Istoria nu va uita și nu va ierta. Oricâte armate va trimite Vladimir Putin să 

semene teamă și oroare, el trebuie să știe că are în față oameni liberi, înarmați cu hotărârea de a-și apăra pământul și națiunea, 

ajutați necondiționat de către țările UE și NATO în lupta lor pentru suveranitate și independență. România va rămâne un 

prieten pe care Ucraina se poate baza. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a oferi asistență celor care fug din calea 

războiului și pentru a ne asigura că Rusia plătește pentru această nebunie criminală.  

 

Deputat 

Gabriel-Ioan Avrămescu 

 

*** 

 

Sistemul național de sănătate trebuie susținut de servicii publice de calitate, la prețuri rezonabile și accesibile tuturor 

 

Pandemia a reamintit întregii lumi că vaccinurile funcționează, iar un procent cât mai însemnat al populației vaccinate 

înseamnă șanse exponențial mai mari la viață. Cu toate că Europa este lider în ceea ce privește vaccinarea, responsabilii din 

domeniul sănătății susțin că trebuie dinamizate, în continuare, campaniile de imunizare, inclusiv la nivelul României. 
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Este foarte important ca românii să înțeleagă că nu este vorba doar de solidaritate, ci și de sănătatea publică. Nimeni 

nu va fi în siguranță, până când toată lumea nu va fi în siguranță. Îmbunătățirea răspunsului internațional la pandemie, 

precum și a rezistenței populației, necesită o distribuție echitabilă a medicamentelor, echipamentelor și instruirii, iar Uniunea 

Europeană și-a exprimat disponibilitatea de a deschide calea pentru o reformă sustenabilă a guvernanței globale a sănătății. 

Este limpede că pentru a păstra modelul social european și de coeziune socială, avem responsabilitatea de a ne 

asigura că sistemul autohton de sănătate este bine dotat, susținut de servicii publice de calitate, la prețuri rezonabile și 

accesibile tuturor.  

Acest deziderat îl are și Guvernul Nicolae Ciucă, ca toți românii să beneficieze în mod egal și nediscriminatoriu de 

progresele medicinei, pentru a garanta astfel atât viața sănătoasă a oamenilor, dar și a de ne imuniza societatea împotriva 

inegalităților și a nedreptăților. 

Pe termen lung, eliminarea inegalităților înseamnă, de asemenea, adoptarea unei abordări preventive pentru combaterea 

factorilor multipli care afectează sănătatea, care, din nefericire, afectează predominant categoriile vulnerabile ale populației.  

Gospodăriile cu venituri mai mici și grupurile marginalizate se confruntă adesea cu condiții de muncă și standarde de 

viață precare. Îndeletnicirile manuale intense, orele mai lungi de muncă și expunerea la substanțe chimice nocive, în special în 

sectorul curățeniei, care este predominant feminin, sunt tot atâtea cauze de îmbolnăviri și accidentări. Locuințele 

necorespunzătoare au, totodată, un important impact negativ. Supraaglomerarea, ventilația deficitară și sărăcia energetică sunt, 

de regulă, asociate cu o stare de sănătate precară, atât mentală, cât și fizică. 

Un alt motiv care bulversează starea generală de sănătate a populației este poluarea aerului, care provoacă 400.000 de 

decese premature pe an numai în Europa. În țara noastră, cartierele mai sărace, situate mai aproape de drumurile principale și 

în zonele industriale, se confruntă cu cele mai mari concentrații de poluanți. În ciuda sistemelor de protecție a consumatorilor 

existente, substanțele chimice nocive care provoacă cancer, tulburări endocrine și alte afecțiuni cronice continuă să-și găsească 

calea în bunurile de uz casnic, ceea ce aduce prejudicii considerabile procesului de prevenție.  

În concluzie, promovarea egalității, prin îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a românilor, va contribui 

esențial la o sănătate mai bună, dar și invers, oferind tuturor șansa de a se dezvolta armonios și a-și îmbunătăți calitatea vieții 

de zi cu zi. 

 

Deputat 

Cristina Burciu 

 

*** 

 

 

În anul 2022 trebuie să avem record de investiții în agricultură! 

 

Domnule Președinte, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

 

Agresiunea Federației Ruse asupra poporului ucrainean a determinat probleme importante pe lanțurile de 

aprovizionare cu produse agro-alimentare. Din fericire, economia agricolă a Uniunii Europene este foarte performantă și va 

putea să facă față provocărilor apărute pe continent. De asemenea, România are asigurate stocurile necesare de produse 

agricole, motiv pentru care populația nu trebuie să-și facă niciun moment griji că ar putea să apară vreo penurie în țara noastră.  

Cu toate acestea, nu putem să nu remarcăm faptul că la rafturile magazinelor prețurile nu mai sunt cele din urmă cu un 

an. Din cauza scumpirii produselor energetice și a carburanților, unele produse alimentare de bază au înregistrat creșteri de 

prețuri și cu peste 30%, ceea ce va pune în reală dificultate puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici. 

Stimați colegi, 

România are unul dintre cele mai roditoare soluri și printre cei mai harnici fermieri din Europa. Însă, agricultura 

românească nu poate să ajungă la maximum de potențial din motive bine cunoscute, dar ignorate în ultimele 3 decenii: sisteme 

de irigații puține și slab performante, utilaje agricole învechite, acces restrâns la semințe de bună calitate și la îngrășăminte 

chimice, slabă capacitate de procesare și de adăugare a valorii. Ori, fără aceste elemente, nici nu mai contează cât de harnici 

sunt fermierii români pentru că aceștia nu vor putea egala producțiile fermierilor francezi sau germani. 

Stimați colegi, 
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Agricultura românească are, începând cu anul 2022, șansa istorică de a finanța toate acele investiții amânate în ultimii 

ani din cauza lipsei resurselor financiare. Miliarde de euro sunt disponibile pentru investiții în infrastructura agricolă 

românească atât prin mecanismul european de redresare și reziliență, cât și prin bugetul multianual al Uniunii Europene. 

Irigații pentru anii secetoși, tractoare noi care să consume puțin carburant, pompe eficiente, sisteme de depozitare moderne 

sunt doar câteva dintre așteptările majore ale fermierilor români, care-și doresc condiții asemănătoare cu cele ale fermierilor 

din Uniunea Europeană.  

Îmi doresc cu toată puterea ca la încheierea acestui an calendaristic să tragem linie și să exclamăm cu satisfacție că 

anul 2022 a fost anul investițiilor în agricultură! 

 

 

Deputat 

Dumitru Rujan 

 

*** 

 

Digitalizarea României. Nu dacă, ci cât de repede o vom face! 

 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

  Faptul că avem o generație de tineri extrem de iscusiți în domeniul creației și producției de software, nu este numai o 

laudă de sine, ci o recunoaștere internațională pentru țara noastră. În cele mai recente evaluări privind competitivitatea, 

Comisia Europeană așeza România pe o poziție de top în ceea ce privește industria românească a tehnologiei informației.  

O altă confirmare vine și din partea celor mai puternice companii din lume, care și-au găsit un cămin cald și profitabil 

pe meleagurile noastre, unde tinerii sunt foarte creativi, foarte harnici și nu au pretențiile financiare ale specialiștilor din 

Silicon Valley. După o asemenea descriere, ne-am aștepta ca în România să nu deschidem o ușă fără să vedem un computer 

pus la muncă în avantajul oamenilor: școli digitalizate; administrații interconectate; transport în comun gestionat de 

instrumentele informatice. Din păcate, știm cu toții că lucruri nu stau deloc așa, iar în țara IT-iștilor, digitalizarea se face lent, 

parțial și nefuncțional.  

 Ia ștampila, dă ștampila, mai trebuie a cincea copie xerox, lipsește dosarul cu șină, mai veniți mâine și luați coada de la 

capăt și lista durerilor de cap pe care le avem în relația cu orice autoritate a statului român pare nesfârșită. Nu există șef de 

instituție publică din țara noastră care să nu cunoască faptul că digitalizarea scade costurile, creștere productivitatea muncii, 

reduce timpul de lucru și elimină disprețul față de cetățeanul care plătește din buzunarul său funcționarea statului.   

Stimați colegi, 

 Astăzi, sub presiunea angajamentelor și a reformelor pe care ni le-am asumat în cadrul Uniunii Europene, nu se mai 

pune problema dacă România va duce sau nu procesul de digitalizare la capăt, ci cât de repede. Este esențial pentru români să 

realizăm această reformă structurală, atâta vreme cât digitalizarea înseamnă imparțialitate, înseamnă termene precise, costuri 

mici, înseamnă viteză în soluționarea cererilor și desființează ”atențiile” din instituțiile publice. Mai mult decât atât, 

digitalizarea generează transparență în sectorul public din România, cu efecte benefice asupra activității tuturor instituțiilor. 

 Știm că digitalizarea costă! Însă, acum, cu ajutorul fondurilor disponibile prin PNRR și bugetul multianual al Uniunii 

Europene avem asigurate resursele financiare pentru informatizarea școlilor și universităților, a spitalelor, a administrațiilor 

locale, a instituțiilor care lucrează cu cetățenii. Mai mult decât atât, procesul de digitalizare este condus de un ministru care are 

o experiență foarte bogată în implementarea proiectelor europene și acest lucru ne dă speranțe că România digitală va deveni 

realitate în scurt timp.  

 

Deputat 

Ioan Balan 

*** 
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Răspuns de solidaritate extraordinar al României în domeniul educației  

în contextul crizei din Ucraina 

 

Statul român s-a mobilizat extraordinar pentru a face față efectelor nefaste ale invaziei armate a Rusiei în Ucraina, pe 

toate palierele. Un aspect extrem de important al arhitecturii integrate a țărilor Uniunii Europene, privind combaterea și 

gestionarea situațiilor delicate apărute în prima lună a acestui război fără sens, îl constituie educația. 

Astfel, țara noastră a reacționat ferm și fără echivoc la răspunsul european de solidaritate coordonat în domeniul 

educației, în contextul crizei din Ucraina, care a consfințit prioritățile țărilor membre UE în acest domeniu. La  nivel european, 

s-a ajuns la un consens deplin, conform căruia deciziile imediate vizează asigurarea stabilității procesului educațional și 

crearea unui mediu sigur pentru educație. 

România a fost, încă din primele zile ale războiului, purtătoarea mesajelor de condamnare a agresiunii militare 

premeditate a Rusiei împotriva Ucrainei. Deplângem pierderea de vieți omenești nevinovate și ne exprimam compasiunea și 

tristețea profundă pentru suferința poporului ucrainean.  

Este remarcabil că țara noastră și-a reiterat, prin fapte, angajamentul total, în acordarea asistenței și sprijinului 

umanitar necesar populației refugiate. De asemenea, este excepțional că toate resursele umane din educație s-au mobilizat și 

implicat într-o manieră entuziasmantă, pentru a spriji pe toate planurile oamenii care au ajuns în România, alungați 

de ororile acestui război nimicitor. 

Din nefericire, gravitatea crizei umanitare a fost una considerabilă, context în care Executivul de la București a fost 

nevoit să adopte rapid modificări, precum și noi măsurile legislative, administrative și financiare. Acestea au fost adoptate cu 

celeritate de către statul român, pentru a asigura tuturor copiilor ucrainieni accesul în unitățile de învățământ din România, în 

aceleași condiții cu copiii noștri.  

Având în vedere numărul mare de copii și tineri refugiați ucrainieni ajunși în prezent în România, s-a luat decizia ca 

universitățile românești să își schimbe regulamentele de înmatriculare a solicitanților. Studenții ucrainieni au fost astfel înscriși 

în regim de urgență în anul universitar, și, mai mult, primesc burse de sprijin din partea Ministerului Educației. 

Salut și apreciez la superlativ eforturile statului român, materializate atât prin deciziile Guvernului Nicolae Ciucă, cât 

și prin acțiunile societății civile, dar și a școlilor și universităților românești, care au reacționat cu promptitudine și au oferit 

refugiaților din Ucraina cazare în căminele lor, hrană, asistență și consiliere psihologică.  

 

Deputat 

Ervin Molnar 

 

*** 

 

PNRR este cheia dezvoltării României și a recuperării decalajelor economice 

 

Cele doua obiective majore a perioadei postdecembriste, aderarea la NAO si aderarea la Uniunea Europeană, de la 

care tocmai am sărbătorit 15 ani, ne garantează faptul că nu mai reprezentăm o periferie, cu suntem parte a celei mai 

importante și de succes organizații politico-economice pe care omenirea o cunoaște în momentul de față. Că românii pot 

călători, lucra sau desfășura activități economice în mod liber pe teritoriul oricăruia dintre celelalte 26 de state membre. Că 

oricare dintre cetățenii sau agenții economici ai oricăruia dintre celelalte 26 state membre pot veni aici să creeze plusvaloare de 

care să ne bucurăm cu toții. Câ împreună, noi, cei 27, obținem de la ceilalți actori internaționali înțelegeri în condiții mult mai 

avantajoase decât am putea să o facem în mod individual. Că de bunăstarea pe care o creăm noi, cei 27, ne bucurăm cu toții. 

Și, nu în ultimul rând, că libertatea, democrația și statul de drept sunt ireversibile! Ceea ce, oricât ar putea părea de banal 

astăzi, nu a fost niciodată garantat până la momentul dobândirii efective a calității de stat membru. 

Aceste obiective duse la bun sfârșit au cel puțin un lucru în comun: bazele îndeplinirii lor s-au pus în timpul unor 

guvernări din care PNL a făcut parte. Cu alte cuvinte, direcția fundamentală a orientării politice a României a fost schimbată 

sau stabilită de guvernări care au avut în prim-planul lor Partidul Național Liberal. 

Desigur, îndeplinirea unor asemenea obiective nu a fost ușoară, însă nici momentele pe care le traversăm astăzi nu 

sunt. Aceasta deoarece pandemia aflată în curs de încheiere a reprezentat, pentru economiile unor state precum România o 

provocare greu de depășit și o presiune poate fără precedent atât pe umerii agenților economici, cât și ai consumatorilor, în 

egală măsură. Totuși, nu trebuie să uităm nici un moment că, dincolo de necesitatea de a depăși cu bine această perioadă și a 
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relansa economia românească, obiectivul fundamental la a cărei îndeplinire ne-am angajat din prima zi a aderării la Uniunea 

Europeană a fost și este acela al recuperării decalajelor de dezvoltare care ne separă de țările cele mai avansate ale Uniunii. 

Locul României nu este la marginea Europei și, în general, la marginea nici unui sistem politico-economic, ci acolo 

sus, în rând cu toate națiunile civilizate. Dar pentru a ajunge acolo trebuie să reașezăm sistemul economic și politic în care 

funcționăm pe baze solide, durabile și eficiente. Or, printr-un instrument precum Planul Național de Redresare și Reziliență, 

exact acest lucru îl realizăm. 

De aceea, PNRR este vital pentru a depăși, pentru totdeauna, starea de înapoiere până acum endemică. Însă, pentru ca 

acest instrument să-și demonstreze întreaga eficacitate, trebuie să urmăm intocmai fiecare pas dintre cei conveniți cu Uniunea 

Europeană. Obiectivele pe care le-am avut de îndeplinit în anul 2021 n-au fost nici ușoare, nici lipsite de complexitate, și nu au 

vizat un singur domeniu, ci spectrul lor a cuprins ansamblul domeniilor vieții economico-sociale. Am avut de îndeplinit 

obiective care țin de mediu (cum ar fi aspecte legate de alimentarea cu apă), de sustenabilitatea rețelei de transporturi (în 

special în ceea ce privește strategia pentru dezvoltarea transportului feroviar), de digitalizare (fără de care nu ne putem numi o 

economie și o societate modernă și competitivă), de reforma fiscală și a sistemului de pensii, de sprijinirea mediului de afaceri, 

de investițiile în sănătate, de consolidarea bunei guvernări, de educație și nu numai. În total, 21 de obiective pentru anul 2021. 

Cu toate ca nu a fost ușor, în ciuda plecării de la guvernare a foștilor noștri parteneri iresponsabili și a crizei care a 

urmat, am reusit sa îndeplinim pana in prezent obiectivele din calendarul asumat. Mai mult, România a instituit și un sistem 

informatic destinat tocmai monitorizării îndeplinirii obiectivelor Planului Național de Redresare și Reziliență, in 

concordanta cu cerintele specifice. 

Sunt 22 de obiective, pe care trebuie să le atingem până în la final de martie (anul acesta), pe cât de provocatoare, pe 

atât de vitale pentru dezvoltarea României pe termen mediu și lung. 

Dotarea școlilor cu echipamente IT, întrucât educația viitorului nu poate fi decât digitală, iar copiii care nu dețin sau 

nu pot utiliza competențe digitale nu beneficiază, în viață, de șanse egale cu cei care au acces la așa ceva. 

La fel de importante sunt și legea privind tichetele de muncă pentru lucrătorii casnici, mai ales în contextul în care 

pandemia a scos în evidență ca niciodată importanța acestora, și cea privind protecția avertizorilor de integritate, un pas înainte 

pentru protejarea resurselor publice prin reperarea și pedepsirea corupției. 

Exista pasi importanti in planul legii achizițiilor publice, în sensul operativizării, fluidizării procedurilor, dar și cea a 

sistemului Pilonului II de pensii, întrucât un sistem de pensii publice nefuncțional drenează resurse bugetare fără a atinge 

obiectivul esențial al oricărui sistem de pensii, adică asigurarea unui venit de înlocuire cât mai apropiat de cel avut în viața 

activă. 

Vom face pași înainte și în ceea ce privește schema de ajutor pentru digitalizarea IMM-uri, pentru a le face 

competitive pe piața unională, dar și în ceea ce privește operationalizarea organizațiilor de management al destinației și 

cartografierea zonelor obține de destinație turistică, domeniul turismului reprezentând, pentru multe comunități, șansa de a 

prospera într-o lume tot mai dinamică. 

În aceeași idee se înscrie și planul de acțiune pentru utilizarea patrimoniului cultural ca factor de creștere a 

competitivității sectorului turistic. România a fost înzestrată, prin eforturile și creativitatea generațiilor trecute, cu un 

patrimoniu cultural a cărui punere în valoare constituie atât o datorie, cât și o imensă șansă a generațiilor actuale. 

Tot în domeniul turismului, vom veni și cu un plan concret de promovare a 12 rute turistice și culturale, precum și a 

obiectivelor de pe parcursul acestora, ceea ce va fi în beneficiul direct al celor implicați în exploatarea lor, adică micii 

întreprinzători dinamici și ambițioși care țin în viață comunitățile locale de pe întinsul României. Și, nu în ultimul rând, vom 

crea cadrul necesar dezvoltării cicloturismului în România, ca parte a tendințelor turistice ale viitorului. 

Însă toate măsurile adoptate își pot atinge eficiența dorită doar în prezența mecanismelor unei guvernări eficiente, 

motiv pentru care planul de reformă a guvernanței se numără printre obiectivele acestui trimestru. Vor intra, de asemenea, în 

vigoare și metodologiile și procedurile de îmbunătățire a raționamentului în materie de politici publice și a planificării și 

simplificării administrative, întrucât este bine cunoscut și acceptat de către liberali faptul că simplificarea administrativă 

reduce obstacolele din calea inițiativei private și descătușează energiile latente ale întreprinzătorilor dintr-o societate. 

Tot în același scop vom operaționaliza structura ce se va ocupa de controlul calității în materie de reglementare, pentru 

că reglementarea nu este o chestiune de cantitate, ci de calitate, iar suprareglementarea este la fel de periculoasă sau chiar mai 

nocivă decât reglementarea incorectă. În paralel, vom adopta și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar, un sistem judiciar 

eficient fiind esențial pentru un mediu de afaceri predictibil și prietenos cu investitorii. 

Acestea, însă, sunt măsuri care din perspectiva mediului de afaceri, pot părea pasive. Avem și o serie importantă dr 

măsuri active, cum ar instrumentele financiare destinate digitalizarea, acțiunii climatice, producției de energie regenerabile și 
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nu numai. Vom lansa și cererea de granturi pentru sprijinirea IMM-ului în scopul formării de competențe digitale. Dar, în 

paralel, vom lansa și cadrul legal pentru înrolarea obligatorie în SPV a persoanelor juridice și vom operationaliza planul de 

măsuri pentru prevenirea și limitarea evaziunii fiscale și a muncii la negru. Însă, de efortul de digitalizare nu vor scăpa nici 

instituțiile statului, pentru că vom demara procesul de analiză a opțiunilor privind cloud-ul guvernamental. 

Îndeplinirea obiectivelor de până acum, capacitatea de monitorizare transparentă a îndeplinirii lor și capacitatea de a 

îndeplini obiectivele acestui trimestru subliniaza capacitatea Partidului Național Liberal de a fi o data in plus în avangarda 

reformelor și dezvoltării României. Marturisesc increderea în faptul că nu vom rata acest moment. Că nu vom rata trenul care 

ne va duce acolo unde merităm să fim, adică printre economiile dezvoltate ale lumii și îmi doresc să ne revedem cu toții ca 

pasageri ai acestui tren. 

 

Deputat 

Olivia-Diana Morar 

 

*** 

 

PNL are soluții pentru asigurarea energetică a țării noastre pe termen lung 

 

Zilele trecute, ministrul PNL al energiei a anunțat lansarea apelului de proiecte pentru producția de energie din surse 

regenerabile - eolian și solar -, având la dispoziție un buget de aproximativ 457.000.000 euro, prin intermediul Planului 

Național de Redresare și Reziliență. Este important de menționat că această schemă de ajutor de stat, bazată pe procedură de 

ofertare concurențială, se adresează microîntreprinderilor, întrepriderilor mici şi mijlocii, cât şi întreprinderilor mari, inclusiv 

întreprinderi nou înfiinţate, care au ca activitate producerea de energie electrică. De asemenea, trebuie precizat că ajutorul 

maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii este de 15.000.000 euro/ pe întreprindere. 

 

Salut, pe această cale, inițiativa colegului meu Virgil Popescu care, iată, că vine cu soluții concrete de sprijin pentru 

acest sector în contextul în care ne confruntăm cu o criză de proporții pe piața energetică.  Așa cum am mai spus în repetate 

rânduri, asigurarea securității energetice reprezintă obiectivul esențial al țării noastre, iar PNL este conștient că doar prin 

sprijinirea mediului economic vom putea depăși mult mai ușor provocările majore cu care ne confruntăm la nivel mondial. 

 

Încurajarea investițiilor în domeniul energiilor curate reprezintă viitorul, iar actualul Guvern și-a luat angajamentul că 

va facilita absorbția fondurilor europene pentru realizarea investițiilor în sectorul producerii de energie eoliană onshore și 

offshore și de energie solară, având ca scop decarbonarea și eficiența energetică pe tot lanțul valoric, de la producție, transport 

până la consum. Ne propunem, astfel, prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul acestei scheme de ajutor să obținem o 

creştere cu aproximativ 950 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile. 

 

Partidul Național Liberal are, așadar, soluții viabile pentru a compensa creșterile uriașe de prețuri la energie, iar 

lansarea acestui program de investiții va conduce în timp la costuri mai mici la facturile de energie și va contribui, totodată, la 

consolidarea independenței energetice a României! 

 

Prin noi înșine pentru România! 

Deputat 

Alexandru Popa 

 

*** 

 

Trei fraze cheie din discursul președintelui Zelensky în Parlamentul României. 

Și un final pe măsura vremurilor 

 

Într-o zi istorică pentru Parlamentul României și într-o perioadă în care se scrie o istorie a eroilor din Ucraina, 

președintele Volodimir Zelensky și-a început discursul adresat românilor cu imagini din vremurile pe care le trăim. Cadavre pe 

străzi, trupuri carbonizate, oameni legați, gropi comune. Orori pe care nimeni nu le mai credea posibile în secolul 21. Aceste 
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imagini nu vor dispărea prea curând de pe retina noastră. Și niciodată din mintea președintelui care a găsit curajul să vorbească 

despre reconstrucție la doar câteva ore după ce a vizitat Bucha, orașul-martir de lângă Kiev unde rușii au arătat de ce sunt 

capabili. 

Vizibil marcat de atrocitățile comise, pe care le văzuse cu ochii lui cu doar câteva ore în urmă, Zelensky ne-a dat încă 

o lecție de leadership, demnitate și curaj. A vorbit pentru români despre reconstrucție, parteneriat și drepturile minorităților și 

ne-a dus cu gândul la regimul comunist. Discursul său va fi analizat în multe articole, postări și emisiuni. Vreau doar să 

semnalez trei fraze cheie în această declarație politică. Pentru și despre trecut, prezent, viitor. 

 

Poporul român s-a ridicat și s-a apărat, doborând un regim 

„Poporul român s-a ridicat și s-a apărat, doborând un regim.  

Ceaușescu, soția lui și anturajul lor nu puteau fi convinși de nimic, la fel cum în Rusia nu pot fi convinși de nimic cei care dau 

ordine criminale, cei care elaborează planuri pentru distrugerea Ucrainei. Ei sunt dispuși să sacrifice milioane de vieți pentru a-

și implementa ideile nebunești. Ei sunt convinși că liderii europeni nu vor reuși să îi oprească” 

Sunt convins că România va participa la refacerea Ucrainei după război 

„Sunt convins că România și firmele românești vor participa la programele de refacere a Ucrainei după război. Potențialul 

nostru intern e mare, dar avem nevoie de susținere pentru a reface viața în Ucraina. Mulțumesc întregului popor pentru ajutorul 

acordat refugiaților din Ucraina”. 

 

Viitorul nostru este împreună, într-o familie europeană 

„Când situația va permite, vreau să încep un dialog cu România pentru protecția minorității românești din Ucraina și a celei 

ucrainene din România și să asigurăm toată susținerea, pentru că viitorul nostru este împreună, într-o familie europeană”. 

 

Zelensky vorbește despre reconstrucție, într-o perioadă cumplită pentru țara lui. Vorbește despre viitor, în vremuri în 

care prezentul pare tare fragil. Despre victorie, într-un moment când lupta este tot mai aprigă.  

La Stanford, acum 17 ani, am avut șansa să-l cunosc pe marele profesor Larry Diamond, renumit pentru studiul 

sistemelor democratice din întreaga lume. Am absolvit cursul lui cu calificativ maxim, apoi mi-a făcut onoarea de a fi 

asistentul său pentru cartea „Spiritul democrației”. Iată ce ne spune Larry Diamond, supranumit “Mr. Democracy”, despre 

vremurile pe care le trăim: „Am încredere în perspectivele pe termen lung ale democrației, pentru că este un sistem superior 

din punct de vedere moral și pentru că s-a dovedit de-a lungul timpului a fi mai eficient în satisfacerea nevoilor umane, 

creșterea economiilor, protejarea mediului, respectarea drepturilor omului și controlul corupției. În plus, este natura umană să 

caute autonomie personală, demnitate și autodeterminare. Dar nu este nimic inevitabil în triumful democrației. Pot 

democrațiile lumii să-și gestioneze diferențele și să își adune forțele pentru a face față provocării reprezentate de renașterea 

autoritarismului?”. În aceste vremuri vom afla răspunsul? 

„Destinul nostru (al României și Ucrainei) este să fim apărătorii libertății în regiune”. O frază pe care prea puțini 

traducători au preluat-o în discursul istoric al lui Zelensky, deși este esența ultimei luni, a ultimilor ani și a ultimelor decenii. 

Ba chiar a ultimelor secole. Suntem aici, de strajă, împreună.  

Glorie României. Glorie Ucrainei. Glorie Europei. 

 

Deputat 

Sebastian Burduja 

 

*** 

 

România se îndreaptă cu pași siguri spre independența energetică. 

Mai avem și alte atu-uri! 

 

Situația României în privința dependenței de gazul rusesc este una dintre cele mai bune din întreaga Europă. Suntem 

una dintre puținele țări de pe continent care, cu politici coerente și investiții bine realizate, își poate asigura independența 

energetică pentru multe decenii de  înainte.  
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Importurile de gaz rusesc pe care astăzi continuăm să le realizăm au drept cauză întârzierea exploatării unor resurse pe 

care le avem în Marea Neagră și în zona Buzăului. Astăzi România ar fi putut fi un exportator de gaze naturale pentru întreaga 

noastră regiune.  

Guvernarea actuală a făcut, în premieră, pașii necesari pentru ca, începând de la anul, să beneficiem de gazul românesc 

din noi exploatări, astfel încât să ne îndreptăm spre independența energetică. Există un calendar precis și procedurile 

birocratice nu mai constituie o piedică. În Parlament suntem deciși să venim și să votăm toată legislația necesară care să 

susțină acest efort. 

Din păcate, cei care ne-am pus bețe în roate, ca în atâtea alte domenii, am fost tot noi, românii. Cu o Românie prinsă în 

scandaluri politice sterile sau jucând de-a dreptul la ruletă acte normative precum Legea offshore, precum liderul de tristă 

amintire Dragnea (care spera să-și tranzacționeze libertatea în schimbul licențelor de exploatare a gazului de la Marea Neagră), 

am întârziat să ne bucurăm de ceea ce este al nostru. 

Atingerea independenței energetice nu este singurul atu al României, așa cum am mai spus-o, inclusiv independența 

alimentară este posibilă cu investiții masive și sprijin în domeniul agricol și zootehnic. Nu ar fi trebuit să ajungem în situația 

de a realiza toate aceste lucruri abia când ne-am trezit cu războiul la granițe! În ceasul al 11-lea, avem majoritatea politică 

necesară și Guvernul potrivit pentru a face ceea ce trebuie pentru toți românii. Aceasta începe să se vadă atunci când ai o 

guvernare stabilă, orientată spre cetățean, iar nu spre certuri sterile de coaliție. 

 

Deputat 

George Șișcu 

 

*** 

 

Este nevoie de un nou PNRR? 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

    

 Țările Uniunii Europene au convenit în 2020 să împrumute în comun 800 de miliarde de euro pentru reconstrucţia 

economiilor lor, ce au avut de suferit în urma pandemiei de COVID-19. 

 Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene și NextGenerationEU – instrumentul temporar conceput pentru a stimula 

redresarea, formează cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată în Europa.  

 Un buget de 2018 miliarde EUR va ajuta la reconstruirea Europei în perioada de după pandemie, prin care Europa să 

devină mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă. 

 Noul buget pe termen lung va consolida mecanismele de flexibilitate, pentru a garanta că poate răspunde unor nevoi 

neprevăzute. A fost proiectat în așa fel încât să răspundă nu numai realităților actuale, ci și incertitudinilor viitoare. 

Însă Europa a fost nevoită să-și schimbe prioritățile după invazia rusă în Ucraina. 

Guvernele europene și-au reorganizat bugetele, punând un accent mai mare pe echipamentele militare, agricultură, 

energie și acordarea de ajutoare umanitare, pentru a putea face față noilor provocări. 

Comisia Europeană și-a propus reducerea importurilor de gaze din Rusia până la finalul acestui an, obiectiv ce necesită 

modernizarea rapidă a terminalelor portuare pentru gaz lichefiat, precum și realizarea mai multor conexiuni între statele membre 

ale UE.  

 Statele membre cheltuiesc foarte mult pentru ajutoarele umanitare pentru cei aproximativ 3,7 milioane de refugiați 

ucraineni, potrivit ultimelor cifre ale Națiunilor Unite.  

 Conform analizelor efectuate, se estimează că sunt necesare până la 27 de miliarde de euro pentru acoperirea costurilor 

cu cazarea, transportul și hrana refugiaților, suma fiind raportată doar pentru primul an și privește fiecare stat separat. 

 Costul găzduirii și al integrării sociale a refugiaților necesită costuri și mai mari. Unele țări cu fluxuri mari de 

refugiați, cum ar fi țara noastră și Polonia, au extins accesul refugiaților și la servicii sociale, de educație și sănătate. 

 În timp ce Franţa este pentru contractarea unor noi datorii, Germania, Olanda, Austria şi alte state membre se opun 

unor noi împrumuturi, argumentând că impactul economic al războiului din Ucraina este încă neclar. 

 Conform comisarului european pentru economie, Comisia Europeană urmează să evalueze în câteva săptămâni dacă 

trebuie să împrumute mai mulţi bani ca răspuns la provocările create de război. 
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Sunt multe ramuri care în țara noastră au nevoie de reformă și investiții, însă contextul actual ne -a dovedit că 

domenii precum energia, agricultura sau reziliența în situații de criză sunt prioritare. 

 

Deputat 

Maria Stoian 

 

*** 

 

Fabricat în România. Produsele românești sunt apreciate și căutate în UE! 

 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor, 

Ca deputat reprezentând românii din comunitățile din diaspora, vă mărturisesc că simt o deosebită emoție atunci când 

în magazinele din Italia, Franța, Spania găsesc în rafturi produse pe care scrie ”fabricat în România”. Cred că mare parte dintre 

dumneavoastră cunoașteți că majoritatea consumatorilor europeni sunt extrem de exigenți, însă când este vorba să cumpere 

produse românești, cei mai mulți au încredere și nu au nici o ezitare să le achiziționeze. Mierea, vinul, conservele de legume și 

fructe produse în țara noastră sunt la mare căutare pentru calitatea lor superioară și gustul imbatabil. Din păcate, însă, trebuie 

să recunoaștem că prezența produselor românești este modestă, nu pentru că nu ar avea loc pe rafturile magazinelor, ci pentru 

că în România producem mult prea puțin pentru a furniza cantități consistente și către export.  

Stimați colegi, 

Ne plângem singuri de milă când vine vorba despre deficitul balanței comerciale și facem cu toții declarații spumoase 

despre faptul că, o țară cu un asemenea potențial agricol, a ajuns să importe mai bine de jumătate din produsele  alimentare 

necesare. Oare ce s-a făcut în ultimele decenii ca să se schimbe lucrurile? Nu mare lucru. Continuăm să exportăm grâu ca 

materie primă și să importăm paste făinoase sau biscuiți. Așa nu vom prospera niciodată! Vă spun, cu onestitate, că statele 

dezvoltate din Uniunea Europeană s-au străduit și au reușit să genereze unități de procesare a produselor agricole în apropierea 

punctelor de producție, iar de la fermă nu mai pleacă lapte crud, ci brânzeturi, specialități și alte produse cu valoare adăugată 

mare. 

Stimați colegi, 

Fabricat în România trebuie să fie obiectivul urmărit de toate politicile și programele care vor finanța în viitor 

înființarea sau dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din țara noastră. Poate să fie chiar un criteriu de acordare a 

finanțărilor. Fondurile europene nerambursabile trebuie canalizate nu numai către unități de procesare și producție în domeniul 

agro-alimentar, ci și către produse textile finite românești, către produse ale industriei ușoare care să poată fi valorificate în 

străinătate sub emblema produsului românesc fabricat în România. Am convigerea că dacă vom reuși să producem mai mult și 

la standardele de calitate la care noi, românii, excelăm în mai multe domenii, atunci vom însănătoși și echilibrele externe ale 

țării, dar vom genera prosperitate reală pentru antreprenorii și angajații români. 

 

   

Deputat  

Valentin-Ilie Făgărășian 

 

*** 
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➢ Interpelare  

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale 

De către: deputat PNL Cluj, Cristina Burciu  

Obiectul interpelării: Aplicarea neunitară a Legii nr. 235/2020 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Vă supun atenției, spre analiză și rezolvare, situația de neaplicare, sau, altfel spus, aplicare defectuoasă, a Legii nr. 

235/2020 pentru modificarea art. 65, alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Concret, legea prevede că persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluare din Turda și 

Câmpia Turzii să fie incluse în rândul beneficiarilor de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, listă care cuprinde 

numeroase alte localități din țară. 

Art.3 din Legea pensiilor,  la lit.v definește vârsta standard de pensionare ca fiind „vârsta stabilită de prezenta lege, 

pentru bărbaţi şi femei, la care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se 

operează reducerile prevăzute de lege”. 

Potrivit acestor definiții legale, reducerea cu doi ani a vârstei standard de pensionare conduce automat la reducerea cu 

doi ani a vârstei de la care persoana  este îndreptățită să primească pensie pentru LIMITĂ DE VÂRSTĂ și nu pentru 

PENSIE ANTICIPATA PARȚIALĂ. Aceasta este, de altfel, și vârsta de la care, tot conform definiției, trebuie să se opereze 

reducerile prevăzute de lege.  

Pe de altă parte, nu vorbim despre o dublare a beneficiilor, deoarece situațiile descrise la art.65 alin.5, pentru care se 

acordă această reducere a vârstei de pensionare, sunt diferite față de cele expuse în definițiile condițiilor deosebite de muncă și 

a celor speciale de muncă. 

Din informațiile pe care le dețin, această lege nu este aplicată unitar în județele țării, sau, în unele cazuri nu este 

aplicată deloc, în funcție de interpretările conducerilor Caselor de Pensii județene.  

Acest fapt aduce grave prejudicii potențialilor beneficiari, deoarece ei sunt astfel în imposibilitatea de a se pensiona cu 

doi ani înaintea limitei legale de vârstă, în cazul în care beneficiază și de alte deduceri pentru că au lucrat în grupe de muncă, 

conform legii.  

În prezent, în județul Cluj, nicio persoană care are grupa I sau II de muncă nu beneficiaza de prevederile Legii 

235/2020. În județul Alba, pot cumula reducerea cu doi ani persoanele care au grupa a II-a de muncă, dar nu și cei care au 

grupa I, iar în județul Hunedoara se pot cumula prevederile acestui articol și pentru cei care au grupa I sau II de muncă.  

La nivelul municipiului Turda, în sistemul informatic al Casei de Pensii nu pot fi introduse adeverințele care atestă cei 

30 de ani locuiți sau munciți în localitate, deoarece platforma nu este actualizata. Pentru prelucrarea acestor date, trebuie să fie 

selectată o altă localitate beneficiară a Legii 235/2020, spre exemplu Copșa Mică, care există în sistem. 

Consider că nu este corect ca, la aproape doi ani de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, oamenii să nu se poată 

bucura de prevederile legii, în condițiile în care acestea sunt extrem de clare, neechivoce și dau posibilitatea celor care 

cumulează grupele de muncă cu art. 65, alin. (5) din Legea 235/2020 să se pensioneze mai repede cu doi ani.  

Concret, această lege nu se aplică, deoarece normele de aplicare ale Legii 235/2020 lipsesc cu desăvârșire, având în 

vedere interpretările diferite, de la județ la județ, la latitudinea Caselor județene de pensii, fapt care este, de asemenea, nefiresc 

și injust. 

Având în vedere situația prezentată, vă rog să îmi prezentați punctul de vedere al conducerii MMSS, în vederea 

rezolvării acestor deficiențe. De asemenea, vă rog să îmi spuneți când vor fi emise normele de aplicare ale Legii 235/2020, 

pentru a fi corectate cazurile de discriminare apărute până acum în județe țării. 

Solicit răspuns scris. 
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➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Evaluarea refugiaților din Ucraina din punctul de vedere al sănătății 

 

Stimate domnule ministru, 

 

La nivelul populației României există temerea că refugiații ajunși la noi din Ucraina pot aduce cu ei anumite afecțiuni 

care nu mai există decât izolat pe teritoriul nostru. Îngrijorarea oamenilor este motivată de apariția unor cazuri de poliomielită 

sau difterie, de care ar putea suferi cetățenii ucrainieni refugiați în România, pe fondul lipsei vaccinurilor aferente din țara 

vecină. 

Vă rog să îmi răspundeți: 

1. Care este rezultatul monitorizării și evaluării refugiaților ucrianieni din punctul de vedere al stării de sănătate? 

2. Ce cazuri mai deosebite de îmbolnăviri au fost constatate și cum au fost acestea tratate? 

3. În ce mod puteți liniști populația României în ceea ce privește temerile că s-ar putea îmbolnăvi din cauza refugiaților? 

- Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Ervin Molnar 

 

*** 

 

Adresată domnuluiAttila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Administrarea serviciilor publice locale cu impact direct asupra calităţii vieţii românilor 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Instituțiile de specialitate și ONG-urile de profil avertizează asupra situaţiei falimentare a serviciilor de termoficare 

gestionat de primăriile de municipii, în contextul în care tot mai mulţi români aleg să se debranşeze de la reţeaua publică. 

Doar 30% din populaţia din mediul urban mai este branşată la reţeaua de termoficare centralizată, arată o cercetare pe 

acest subiect asupra parametrilor de cost şi calitate în furnizarea serviciilor publice locale.  

În privinţa alimentării cu apă/canalizare, procentul populaţiei din România cu acces la serviciu este în continuare 

foarte mic, în raport cu cel al altor state membre al Uniunii Europene. Astfel, datele arată că 55% dintre români au acces la 

sistemul de alimentare cu apă şi 45% la canalizare, deşi au fost contractate până în prezent miliarde de euro pentru proiectele 

de alimentare cu apă/canalizare.  

Vă întreb respectuos: 

1. Când veți prezenta un proiect legislativ conţinând viziunea Guvernului despre dezvoltarea regională viitoare, din care să 

rezulte modul cum să se administreze serviciile publice locale cu impact direct asupra calităţii vieţii românilor? 

2. Care este situația actuală a sistemelor de termoficare gestionate de Primării, atât la nivel național, cât și în județul Mureș? 

3. Care sunt investițiile aflate în prezent în derulare privind sistemele de apă și canalizare, în țară și, punctual, în județul 

Mureș? 

Solicit răspuns scris. 

Deputat 

Ervin Molnar 

 

*** 
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Precizări privind tratarea necorespunzătoare a cetățenilor români de către personalul misiunilor diplomatice 

 

 Stimate domnule ministru, 

 

În ultima perioadă mi-au fost aduse la cunoștință reclamații privind comportarea necorespunzătoare manifestată de 

personalul misiunilor diplomatice ale României față de cetățenii români care li se adresează, sau încearcă să li se adreseze, în 

diferite probleme de natură consulară. Mai concret, mi-a fost adusă în vedere apelarea de către cetățeni români a numerelor de 

telefon ale ambasadelor României, alocate pentru oferirea de informații consulare sau de urgență, cărora însă nu li s-a răspuns.  

 Având în vedere caracterul îngrijorător al acestui aspect, doresc să vă întreb, domnule ministru, următoarele: 

1. I-au fost parvenite Ministerului Afacerilor Externe reclamații privind comportamentul defectuos al personalului misiunilor 

diplomatice în relație cu cetățenii români? 

2. Dacă răspunsul la întrebarea precedentă este afirmativ, cu coroborarea celor semnalate de mine în preambulul întrebării, 

doresc să vă întreb care sunt soluțiile/măsurile pe care le veți dispune pentru remedierea acestei situații nedorite? 

Menționez că doresc răspuns scris! 

Deputat  

Florin Claudiu Roman 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 

 

Precizări privind termenul de dare în folosință a lotului 2 din autostrada Lugoj-Deva 

 

 Stimate domnule ministru, 

Conform planului de proiectare și execuție pentru autostrada Lugoj-Deva Lot 2, lucrările au fost demarate în 

noiembrie 2013, cu o perioadă de execuție de 30 de luni. Nici până la această dată lucrările la Lotul 2 nu au fost finalizate, iar 

deschiderea pentru circulație rutieră integrală este perpetuu amânată. Prin urmare, doresc să vă întreb, domnule ministru, ce 

termen estimați pentru darea în folosință completă a Lotului 2 din autostrada Lugoj-Deva? 

 Menționez că doresc răspuns scris! 

 

Deputat 

Florin Claudiu Roman 

 

*** 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Solicitări de asistență din partea cetățenilor români din Ucraina 

  

Războiul declanșat de Federația Rusă a provocat o tragedie umanitară cu care Europa nu s-a mai confruntat de la al 

Doilea Război Mondial încoace. Potrivit ambasadei României în Ucraina, comunitatea românească ar reprezenta a treia etnie 

ca pondere din Ucraina, după ucraineni şi ruşi, dacă nu ar fi divizată artificial în români (151.000 persoane) şi „moldoveni” 

(258.600 persoane). Având în vedere tragedia cauzată de agresiunea armată rusă, precum și datoria sacrosanctă a statului 

român de a-și proteja cetățenii, doresc să vă întreb, domnule ministru, câți cetățeni români domiciliază sau au domiciliat pe 

teritoriul Ucrainei, și câți dintre aceștia au solicitat asistența statului român, prin ambasadă sau consulate, pentru a trece granița 

în România?  

Solicit răspuns scris. 

Deputat 

Vetuța Stănescu 
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*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

   

Solicitări de azil ale cetățenilor ucraineni 

 

 Războiul declanșat de Federația Rusă a provocat o tragedie umanitară cu care Europa nu s-a mai confruntat de la al 

Doilea Război Mondial încoace. La puțin mai mult de o lună de la debutul agresiunii militare rusești, peste 630.000 de cetățeni 

ucraineni au trecut granița în România, în căutare de refugiu din calea gloanțelor și bombelor. 

Având în vedere numărul mare de refugiați ajunși în țara noastră, dar și faptul că foarte mulți se află doar în tranzit, 

doresc să vă întreb, domnule ministru, câte cereri în care s-a solicitat protecția statului român, exprimate în scris sau oral, au 

fost adresate de cetățenii ucraineni ajunși în țara noastră după 24 februarie? 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Vetuța Stănescu 

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

Grupul parlamentar al Uniunii  

Democrate Maghiare din România 

 

 

 

 

 

➢ Întrebare 

 

 

Adresată Ministerului Sănătății 

 

 

De ce suprascrie prevederile Ordinului nr. 15/2018 prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate?  

 

Stimate domnule ministru, 

 În urma audiențelor din cadrul biroului meu parlamentar am aflat o situație destul de îngrijorătoare care creează 

numeroase situații discriminatorii în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.  

 Mai exact, o persoană angajată în același timp la mai multe școli gimnaziale, care îndeplinește atribuțiile cu bun simț 

ar trebui să aibă dreptul de a beneficia de concediu medical și indemnizația aferentă, așadar fiecare angajator are obligația 

corelativă de a acorda acest drept. 

 OUG nr. 158/2005 prevede clar la art. 7 următoarele:  
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“Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de 6 luni realizate în 

ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.” 

 În acest caz vorbim despre o persoană, profesoară, care la data de 01.10.2021 a solicitat concediul medical – 08- 

sarcină și lăuzie, dar nu poate să beneficieze de dreptul ei deoarece nu are 6 luni consecutive într-o școală conform Ordinului 

nr. 15/2018 care prevede normele metodologice la art. 58: 

“(1)Pentru persoana care se află în două sau mai multe situaţii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după 

caz, de fiecare angajator, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplineşte condiţia privind stagiul de asigurare, precum şi 

pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 Din acest punct de vedere putem afirma că, în practică, prevederile Ordonanței sunt prescrise de Ordin, deoarece în 

Ordonanță este prevăzută perioada de 6 luni, fără a fi specificat că trebuie să fie consecutiv, cum prevede Ordinul. 

 În ierarhia normelor din România, Constituția ocupă primul loc, legea fundamentală a statului român, urmată de Legile 

Organice și de Legile Ordinare după care urmează Ordonanțele Guvernului. Hotărârile Guvernului reprezintă al cincilea tip de 

norme din ierarhia juridică; acte normative emise de administrația publică centrală (ordine) și de autoritățile administrative 

autonome reprezintă al șaselea tip de norme din ierarhia juridică. 

 Acte normative emise de administrația publică centrală (ordine și instrucțiuni) se emit numai pe baza și în executarea 

legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului. 

 Normele metodologice sau normele de aplicare sunt texte emise de către ministere, care dau exemple și care detaliază 

pas cu pas modul în care o anume lege trebuie să fie aplicată. În general orice lege emisă de parlament este urmată de norme 

metodologice de aplicare a legii care detaliază/clarifică aspectele de interpretare a paragrafelor legale în cauză. 

 Ținând cont de această definiție putem trage concluzia că în mod normal Normele sunt acte administrative care au 

rolul de a clarifica și detalia dispozițiile actelor normative pentru care au fost emise. Din păcate, în practica actuală, s-au 

observat numeroase situații în care normele nu sunt în concordanță cu actul normativ, sau adaugă la lege, cum este și situația 

actuală. 

 Ordinul nr. 15/2018 adaugă nepermis la legea sus menționată peste textul normativ și schimbă în totalitate aplicarea 

legii. 

 

Întrebare: 

1. Vă rog să îmi precizați care este motivul pentru care prevederile Ordinului nr. 15/2018 se impun față de 

prevederile OUG nr. 158/2005 și sunt puse în practică creând astfel discriminare în rândul oamenilor? 

2. Vă rog să luați măsuri urgente în privința punerii în concordanță a Ordinului cu Ordonanța și să eliminați toate 

prevederile din Ordin care adaugă în plus la Ordonanță, astfel modificând esența legii. 

 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat UDMR 

Szabó Ödön 
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Grupul parlamentar al Alianţei  

pentru Unirea Românilor 

➢  Întrebări 

 

 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 

 

Situația Societății Naționale Nuclearelectrica din perspectiva surselor de aprovizionare cu combustibil nuclear 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 Cu ocazia dezbaterii și avizării în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Proiectului de  Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de 

uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în 

administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 193/2018 pentru 

reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, 

prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala 

Nuclearelectrica de la Cernavodă (PL-x nr.389/2021) am solicitat răspuns scris la  o serie de întrebări. 

 Acestea au fost puse în prezența  domnului Akos Derzsi, secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei . 

 Având în vedere că nu am primit nici un  răspuns până la această dată, revin cu următoarele: 

 Ce cantitatea de uraniu se găsește la dispoziția Societății  Naționale Nuclearelectrica S.A. și care este situația 

minelor de uraniu din România. Totodată, doresc să știu dacă se intenționează deschiderea de noi orizonturi de 

exploatare, iar în caz contrar, care vor fi sursele de aprovizionare cu concentrat de uraniu în vederea rafinării și 

transformării în  pulberi stabile de dioxid de uraniu ( UO2) pentru a asigura fabricarea fasciculelor de combustibil 

nuclear la FCN-PITEȘTI  și ce rol are, în acest caz,  firma Cameco Inc. din Canada ?    

 Solicit răspuns scris si oral. 

 

Deputat 

Chelaru Mircia 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

 

Angajați români afectați de sancțiunile impuse de Guvernul României  

asupra companiilor rusești 

 

Stimate domnule prim-ministru, 

 

 Partidul AUR a primit o sesizare în solidar de la angajații companiei TMK Artrom care sunt afectați de sancțiunile pe 

care Guvernul României le-a dat acestei companii pentru a sancționa agresivitatea Rusiei asupra Ucrainei. Din păcate un 
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număr de 2500 angajați români ce lucrează în siderurgie și au conturile blocate. Dânșii reclamă faptul că filialele companiei 

TMK din Cehia și Germania nu au fost sancționate în această măsură iar angajații din acele țări nu sunt afectați.  

Vă atașez în continuare petiția primită.  

Astfel vă rog să îmi precizați ce măsuri puteți lua pentru protejarea angajaților români care nu au nici o implicare în acest 

conflict internațional. De asemenea vă rog să precizați de ce este această diferență de abordare a sancțiunilor în România față 

de Cehia sau Germania. 

Solicit răspuns scris.   

Deputat AUR Sibiu 

Sebastian-Ilie Suciu 

 

*** 

 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 

 

Posibil atentat la siguranța națională prin listarea la bursă a acțiunilor companiei Hidroelectrica 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 Prezentat cu surle și trâmbițe drept instrumentul care va scoate România din sărăcie și prin intermediul căruia se va 

realiza tot ce nu s-a realizat în ultimii 32 de ani și mai mult decât atât, Planul Național de Redresare și Reziliență pare a fi mai 

degrabă un măr otrăvit care va avea ca deznodământ pierderea brumei de suveranitate neatinse de interesele străine. 

 Mă refer, în primul rând, la listarea pe bursă a companiei Hidroelectrica, „liderul în producția de energie electrică și 

principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național, o companie vitală pentru un sector 

strategic, cu implicații în siguranța națională”, am încheiat citatul din descrierea ce se regăsește pe site-ul companiei. 

 După zeci de ani de vânzare a avuției naționale, de cele mai multe la ori prețuri derizorii de către trădătorii de neam și 

țară care s-au perindat la conducerea statului român, se pare că a venit și momentul companiilor și domeniilor care, până acum, 

„au scăpat” printre degetele celor interesați să vadă România în genunchi. De la alegerile parlamentare din anul 2020, un lucru 

pare să fie clar pentru alianțele succesive de guvernare, PNL-USR-UDMR și PSD-UDMR-PNL: totul trebuie vândut, ce mai 

este al nostru trebuie să devină al altora. 

Stimate domnule ministru, 

De ce ați vinde acțiunile unei companii naționale vitale pentru economia României, de ce ați da unui străin acces direct 

în inima sectorului energetic românesc, de ce ați facilita un posibil atentat la siguranța națională prin vânzarea acțiunilor 

Hidroelectrica unei companii care ar putea avea interese ostile țării noastre, iată câteva întrebări la care vă invit să răspundeți 

public. 

Și vă mai invit să ne spuneți ce alte companii cu capital majoritar sau integral de stat vor fi vândute prin listarea lor la 

bursă în următorii ani. 

Solicit răspuns scris. 

  

Deputat AUR Constanța 

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

   

Comemorarea românilor asasinați în pădurea Varnița 

 

Stimate domnule ministru, 

Data de 1 aprilie a intrat în conștiința publică drept Katyn-ul românesc. Este ziua în care aproximativ 4.000 de români pașnici 

au fost asasinați cu sânge rece de armata sovietică în pădurea Varnița, de lângă satul Fântâna Albă, localitate aflată atunci pe 

teritoriul Uniunii Sovietice, astăzi pe cel al Ucrainei.  
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Românii din satele de pe valea sovietizată a Siretului nu doreau altceva decât reunirea cu familiile din România, de 

care fuseseră brutal despărțiți prin efectele pactului Ribbentrop-Molotov.  

 În anul 1941, în prima zi în care toată suflarea creștin-ortodoxă celebra Învierea Domnului, o coloană alcătuită din 

bătrâni, tineri, femei și copii s-a îndreptat cântând „Hristos a înviat din morți cu moartea pre moarte călcând și celor din 

morminte viață dăruindu-le” către noua graniță dintre Uniunea Sovietică și România, care secționase Bucovina până la sânge. 

Influențați de zvonistica planificată și implementată de agenții NKVD, din care rezulta că militarii ruși îi vor lăsa să treacă în 

liniște și pace, românii noștri din Bucovina sovietică au pornit pe drumul reunirii cu familiile din Bucovina românească, fără să 

bănuiască în vreo secundă că acesta va fi ultimul lor drum. 

 Când au ajuns în bătaia mitralierelor, mai întâi au fost secerați de o ploaie de gloanțe. Cine a scăpat de gloanțe, a fost 

tăiat de sabie, iar toți, morți și răniți, au fost aruncați într-o groapă comună. Martorii oculari susțin că pământul a gemut și s-a 

mișcat două zile, apoi s-a așternut tăcerea. 

 Domnule ministru, 

 Vă solicit să îmi comunicați cum ați comemorat în cursul acestui an împlinirea a 81 de ani de la Masacrul de la 

Fântâna Albă, dar și cum ați reacționat în urmă cu un an de zile la manipularea dezgustătoare și jignitoare a Administrației 

Regionale de Stat Cernăuți care, printr-un filmuleț postat pe Facebook, a redus miile de români asasinați cu sânge rece la 

câteva zeci și a mistificat acțiunea criminală a armatei sovietice drept o provocare conștient planificată de serviciile secrete 

române, împotriva locuitorilor Bucovinei. 

 Vă solicit ferm să îmi răspundeți cum ați reacționat în urmă cu un an de zile întrucât astăzi, întreaga Românie este 

solidară cu o țară al cărei regim a ridiculizat unul dintre cele mai negre momente din istoria românilor de pretutindeni. 

 Solicit răspuns scris. 

 

Deputat AUR Constanța 

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

             

Impunerea educației de gen prin UEFISCDI în rândul instituțiilor de cercetare 

  

        Stimate domnule ministru, 

    Având în vedere Art. 202 din Regulamentul  Camerei Deputaților cu privire la drepturile parlamentarilor de a dresa 

interpelări conducătorilorde instituții ale administrației publice locale sau centrale, precum și în virtutea  Legii 544/2001 cu 

privire la liberul acces la informații de interes public, vă voi adresa în continuare câteva întrebări. 

În mod concret, situația și faptele care au dus la adresarea întrebării sunt următoarele: 

• UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării) este o 

instituție aflată în componența Ministerului Educației, realizează studii ce fundamentează procesul de repartizare a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru universități, coordonează programe și sub-programe din Planul Național 

de Cercetare, Dezvoltare, Inovare.  

• Practic și teoretic, UEFISCDI decide ce și cum se finanțează învățământul superior, cercetarea și inovarea la nivel 

național. 

• În cadrul UEFISCDI funcționează Unitatea Horizon Europe NCP, care gestionează programul Horizon Europe al UE 

la nivel național. Acest program constituie programul de finanțare pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene 

pentru perioada 2021-2027, cu un buget de peste 95 miliarde de euro. 

• Fiecare universitate și unitate publică sau privată de cercetare din România a primit un raport cu un așa-zis caracter 

informativ, în fapt, un act prin care fiecare universitate și entitate publică sau privată de cercetare-inovare trebuie să 

adopte un Plan de Egalitate de Gen (GEP), care constituie un criteriu de eligibilitate (!) pentru toate aplicațiile și 

propunerile de finanțare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare de către programul UE Orizont Europa. 

• Deci toate organismele publice, cum ar fi organismele de finanțare a cercetării, ministerele naționale sau alte autorități 

publice, inclusiv universități și institute de cercetare. 
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• GEP propus depășește cu mult legislația în privința egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea 

eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieții publice din România, 

aspecte reglementate în mod mai mult decât necesar prin Legea 202/2002. 

• Prin PEG/GEP Unitatea Horizon Europe a UEFISCDI impune ideologia politică de gen în universități și institute de 

cercetare-dezvoltare într-o formă dintre cele mai dure. 

o înlocuiește conceptul de sex biologic cu cel de gen 

o dorește să distrugă așa-zise stereotipuri de gen false: 

▪ să distrugă rolul esențial al femeii în creșterea copiii și educația copiilor. E cel mai măreț rol, de ce 

este privit ca un stereotip? 

▪ Impune o egalitate (mai degrabă o superioritate) numerică forțată și nocivă între femei și bărbați în 

toate sectoarele educaționale și economice. Un scop fals, nociv, deoarece sunt domenii de activitate 

specifice unui anumit sex. Nimeni nu privește ca ceva nociv faptul că femeile reprezintă majoritatea 

personalului din învățământ (în special cel preșcolar și preuniversitar) și din sistemul de sănătate.  

• Impune protocoale de recrutare care vizează egalitatea de gen. 

• Este impusă desemnarea unui ofițer responsabil cu GEP la nivelul fiecărei facultăți și a unui responsabil cu GEP la 

nivelul fiecărui departament. Asistăm la o politizare structurală a instituțiilor de învățământ superior, la desemnarea 

unor ofițeri politici până la ultima unitate organizatorică a universităților și inst. de cercetare. 

• În esență se promovează o construcție artificială, așa-zis culturală, cu puternică încărcătură de ideologie politică de 

natură neo-marxistă, în contradicție cu realitatea, cu biologia și cu logica. 

• Se promovează la nivel de învățământ și cercetare-inovare o politică absurdă, nocivă, specifică regresismului neo-

marxist, care duce la bulversarea relațiilor sociale, la hipersexualizarea copiilor, la distrugerea societății fundamentate 

valorile esențiale: pe credință, pe familia tradițională, pe respect față de trecut și reperele lui morale, șamd. 

 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să îmi răspundeți în oral și în scris la următoarele întrebări: 

1. De ce se impune un model de GEP/PEG care încalcă lege educației naționale, mai exact Art. 7, alin. (1) prin care se 

interzic în instituțiile de învățământ orice activitate de natură politică și prozelitismul religios? 

2. De ce este introdus și extins conceptul de egalitate de șanse cu o înțelegere care ține de ideologia politică neo-

marxistă? 

3. Sunteți conștient de implicațiile legale, sociale și educaționale promovate de acest GEP/PEG? 

4. Vor avea dreptul studenții de a-și alege sexul și de a fi tratați ca atare? 

5. Veți apăra autonomia universitară împotriva unor amestecuri de ideologie politică neo-marxistă, care sunt impuse 

universitățile împotriva oricăror reglementări legislative naționale? 

6. Cine răspunde pentru acest GEP/PEG? 

7. Veți lua măsuri împotriva acestui abuz și a celor care au generat acest abuz? 

8. Cine este responsabil pentru acest raport abuziv? 

Menționez  că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin(3) și Art. 199, alin(2), 

aveți obligația de a răspunde la întrebările deputaților în termen  de maximum 15 zile  calendaristice. Aș  aprecia  

suplimentar  disponibilitatea  și  efortul  Dvs  și  v-aș  rămâne  îndatorat dacă mi-ați răspunde la întrebările de mai sus într-un 

timp mai scurt. 

 În speranța unei bune colaborări în folosul cetățenilor aștept răspunsul     dumneavoastră oral, dar și în  scris pe adresa 

de email alin.colesa@cdep.ro 

 

Deputat 

Ilie-Alin Coleșa 

 

*** 
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Adresată doamnei Adela Cojan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

 

Procedura de decontare a unei facturi aferente serviciilor medicale în urma unei internări a unui pacient român cu 

Covid, la un spital din Germania 

 

 

Doamnă președinte, 

 

 În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, 

deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 

 Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi 

aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 

serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

 În procedura audienței parlamentare, un cetățean român ne-a adus la cunoștință că a fost vaccinat anti-Covid, cu doza 

inițială, la data de 10.03.2021, având Adeverință de vaccinare emisă de Ministerul Sănătății și un Certificat provizoriu de 

înlocuire pentru Cardul european de asigurări de sănătate valabil în perioada 01/03/2021 la 11/05/2021, emisă de o Casă 

județeană de asigurări de sănătate din România.  

 Totodată, pentru perioada 09/09/2020 – 08/09/2021, petentul a avut valabilă o Poliță de asigurare pentru călătorii în 

străinătate, emisă de o societate de asigurări românească, condusă printr-un sistem dualist, având felul asigurării: individuală, 

valabilă pentru zona Europa, scopul călătoriei: șofer profesionist, printre riscurile acoperite numărându-se medicamente și 

spitalizare, suma asigurată fiind 30.000 Euro. 

 În perioada de valabilitate, la data de 22.03.2021, petentul a susținut că s-a aflat în cursă ca șofer profesionist de 

camion (TIR) în Germania, ca angajat al unei societăți românești de transport când, aflându-se într-o parcare pe autostradă, i s-

a făcut rău, în stare foarte gravă, fiind testat POZITIV Covid și preluat prin Serviciul de urgență ”112”.  

 A fost transferat și apoi internat în perioada 22/03/2021 – 06/04/2021 la o clinică din Germania și externat în urma 

unei testări negative. După externare, clinica germană a emis pe numele petentului român o factură de servicii în valoare totală 

de aproximativ 7.800 Euro, ulterior, această sumă a fost ușor majorată cu penalități de întârziere. 

 Petentul și-a dovedit afirmațiile prin: Cartea de identitate, Certificatul provizoriu de înlocuire pentru Cardul european 

de asigurări de sănătate, Factura de spitalizare, Factura actualizată, copia Cardului european de asigurări de sănătate, 

desfășurătorul după Fișa de spitalizare – scrisoarea spitalizării perioadei în care a fost internat. 

 Petentul a susținut că dorește ca factura emisă de clinica din Germania să fie plătită în baza asigurării, de asemenea, 

este interesat de eventuale despăgubiri individuale, în baza calității de asigurat, conform asigurării. 

 Față de aceste aspecte mai sus arătate, vă adresăm următoarele întrebări:  

 

1. Care este procedura de decontare a unei facturi aferente serviciilor medicale în urma unei internări a unui pacient 

român testat pozitiv cu Covid, la un spital din Germania? 

 

2. Cui se poate adresa petentul pentru a iniția procedura plății efective? 

 

3. Care sunt drepturile sale efective în urma situației mai sus descrise?  

4. Poate beneficia și de o despăgubire individuală din partea sistemului de asigurare public sau a celui privat în afara 

decontării cheltuielilor propriu-zise de spitalizare ? 

 

Solicit răspuns scris și oral. 

 

Deputat 

Ringo Dămureanu 

 

*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Aplicația pentru depunerea cererilor de finanțare prin PNRR 

 

 

Stimate domnule ministru, 

 

La data de 31.03.2022, MIPE a anunțat lansarea aplicației pentru depunerea cererilor de finanțare prin PNRR - 

https://proiecte.pnrr.gov.ro. 

În condițiile în care pentru depunerea proiectelor de investiții pentru Componenta C5 – Valul Renovării, gestionată de 

MLPDA, a fost lansată o altă platformă de depunere a cererilor de finanțare, https://pnrr.mdlpa.ro/, care a fost operabilă la data 

de 01.04.2022, vă rog să îmi răspundeți în scris la următoarele întrebări:  

1. Dacă realizarea platformei de către MIPE a presupus costuri, care este valoarea contractului de achiziție publică și 

care a fost societatea contractată ? 

2. Cum a fost împărțită responsabilitatea realizării platformelor de depunere a proiectelor prin PNRR, în condițiile în 

care până în prezent au fost realizate deja 2 astfel de platforme.  

 

Deputat  

Dan Tanasă 

 

*** 

 

Adresată domnului Florin-Gheorghe Cîrciu, secretar de stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 

 

Implicarea statului în susținerea comunităților de români din Serbia 

  

Stimate domnule secretar de stat, 

 

 Am luat act, cu profundă indignare, de faptul că românii din Serbia sunt mai mult uitați, decât sunt susținuți de către 

statul român. 

 Ieri a fost un moment crucial pentru cei peste 300.000 de frați de sânge, cuget și simțire, chemați la urne atât în cadrul 

alegerilor prezidențiale și parlamentare, precum și în cadrul alegerilor locale din 14 localități sârbești, dintre care, în cel puțin 

trei locuiesc comunități importante de români. 

 Din păcate, ajutorul autorităților de la București în susținerea candidaților români în Parlament, precum și în Consiliile 

locale, a lăsat de dorit. 

 Astfel, în orașul Bor, românii au sesizat Poliția cu privire la prezența suspectă a mai multor mașini fără număr de 

înmatriculare, un fapt care se repetă în perioada alegerilor locale și care este asociat cu suspiciuni de fraudă electorală 

împotriva partidelor românești. 

 De asemenea, românii din Valea Timocului au reclamat arestarea abuzivă a bătrânului Alexandru Rădoi, în vârstă de 

79 de ani din satul Criveli, pe motiv că nu ar fi deținut buletinul de identitate, fapt care poate fi asimilat cu o tentativă de 

intimidare a tuturor etnicilor români care vor să iasă la vot pentru candidații de același sânge. 

 Având în vedere cele de mai sus, vă solicit, stimate domnule secretar de stat, să îmi comunicați cum s-a implicat statul 

român în susținerea candidaților partidelor românești la alegerile parlamentare și locale din cele 14 localități sârbești, ce 

nereguli în procesul de votare cu impact negativ asupra candidaților români au fost reclamate Ambasadei României la Belgrad 

și Ministerului Afacerilor Externe la București și ce măsuri ați întreprins a preîntâmpina eventualele abuzuri ale autorităților și 

pentru a proteja dreptul la vot al tuturor cetățenilor români de pe teritoriul Serbiei.  

Solicit răspuns scris. 

  

Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
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*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

   

Revenire asupra întrebării parlamentare nr. 4092A/08.03.2022 

Statistici la zi privind cetățenii români cu domiciliul peste hotare (deținători de pașapoarte CRDS) 

  

Stimate domnule ministru, 

 

Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răsunsului la întrebarea nr. 4092A, pe care am trimis-o domnului 

ministru al Afacerilor Interne, în data de 08.03.2022, cu termen de primire a răspunsului 30.03.2022, referitor la Statistici 

la zi privind cetățenii români cu domiciliul peste hotare (deținători de pașapoarte CRDS), nu a fost respectat, o 

reiterez prin prezenta și vă rog, încă o dată, să îmi răspundeți în scris. 

 

Deputat  

George-Nicolae Simion 

 

 

*** 

 

 

➢ Declarații politice 

 

 

Jandarmeria Română 

 

Stimate domnule președinte,  

 

Stimați colegi, declarația mea politică se numește "Jandarmeria Română!" și vizează un subiect extrem de important. 

Dragi colegi deputați – Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost 3 aprilie 1850 când, printr-

un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obștesc, semnând "Legiuirea pentru 

reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi".  

Prin această lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei şi i s-au stabilit principiile de organizare şi funcționare. Ca 

urmare, legea prevedea că Regimentul de jandarmi din Moldova se împarte în două subdiviziuni, fiecare având zona de 

responsabilitate formată din câte șase ținuturi (județe).  

La fiecare ținut era repartizată câte o companie de jandarmi, la care se adăuga cât o companie la Isprăvnicia Iașului şi 

la Poliția Capitalei (Iași). În total, 14 companii de jandarmi ce totalizau un efectiv de 1433 jandarmi călări şi pedeștri. 

Totodată, în această lege se stabilea Jandarmeriei următoarele misiuni: privegherea siguranței publice, ținerea unei bune 

orânduieli şi ducerea la îndeplinire a legilor. În ceea ce privește executarea serviciului, se prevedea că Jandarmeria execută un 

serviciu ordinar, care se realizează zilnic, pe baza regulamentelor sale şi un serviciu extraordinar, pe care îl execută la 

solicitarea autorităților. De asemenea, se prevedea pentru executarea serviciului extraordinar, constituirea de subunități mobile. 

Transformarea societății românești inaugurată prin Revoluția din Decembrie 1989 şi reașezarea instituțiilor de stat pe 

temelii democratice de drept au favorizat în mod decisiv atât remodelarea instituției Jandarmeriei, cât şi elaborarea unei 

concepții noi cu privire la locul şi rolul forțelor de ordine internă, la sfârșitul secolului XX şi începutul secolului XXI.  

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.0749 din 5 iulie 1990 cu privire la creșterea capacității de acțiune şi 

îmbunătățirea structurii organizatorice a Ministerului de Interne, Comandamentul trupelor de Pază şi Ordine s-a transformat în 

Comandamentul Trupelor de Jandarmi; ulterior, prin Legea nr.40 din 18 decembrie 1990, s-au legiferat structura şi atribuțiile 

trupelor de jandarmi, instruite pentru a veghea la executarea legilor, la supravegherea şi informarea organelor superioare 

asupra stării de fapt în situații în care se amenință siguranța şi ordinea publică în caz de tulburări interne pentru intervenția în 

scopul restabilirii ei. 
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Un moment important în construcția edificiului României democratice îl reprezintă promulgarea Legii nr.116 din 18 

iunie 1998 privind organizarea şi funcționarea Jandarmeriei Române. Prin acest act legislativ se poate considera că s-a marcat 

un moment decisiv în procesul remodelării Armei noastre şi pe plan mai larg, al stabilizării României pe coordonate statului de 

drept.  

Actul normativ va fi în vigoare până în anul 2004 când intră în vigoare Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind 

organizarea şi funcționarea Jandarmeriei Române prin care se stabilește statutul, atribuțiile şi competențele instituției, 

organizarea şi conducerea, drepturile şi obligațiile personalului instituției. 

Prin acceptarea ca membru cu drepturi depline în Asociația Polițiilor şi Jandarmeriilor Europene şi Mediteraneene cu 

statut militar, Arma noastră capătă vocație europeană, iar misiunile îndeplinite peste hotare, în spațiul ex-Iugoslav, sub egida 

O.N.U., sunt cea mai palpabilă dovadă a profesionalismului jandarmilor, instruiți şi educați să fie furnizori, garanți şi apărători 

de liniște, ordine de drept şi acumulări democratice. 

 Cadrul normativ actual stabilește Jandarmeriei Române atribuții în cazul dezastrelor, pe două mari paliere: 

• participă la limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe; 

• asigură măsuri de ordine şi de protecție a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor 

incendii, explozii ori a altor situații de urgență ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile 

acestora. 

Intervenția pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență se realizează pe niveluri diferite, conform 

gradului de operabilitate al structurilor Jandarmeriei Române, în primă urgență fiind asigurată de către subunitățile de 

intervenție ale Inspectoratelor de Jandarmi Județene, ulterior, în funcție de amploarea și evoluția situației operative, 

creșterea capacității de intervenție fiind asigurată de Grupările de Jandarmi Mobile competente teritorial, ultimul nivel de 

intervenție fiind asigurat de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. 

Pentru îndeplinirea funcțiilor principale și de sprijin, în situații de urgență, Jandarmeria Română: 

- asigură măsurile de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice; 

- asigură planificarea judicioasă a resurselor la dispoziție în vederea îndeplinirii misiunilor specifice; 

- participă la planificarea și asigurarea capacităților operaționale necesare deblocării căilor de acces în zona afectată de 

o situație de urgență, în scopul salvării vieții omenești și facilitării accesului structurilor de urgență în locațiile afectate; 

- participă la acțiuni de căutare și salvare a persoanelor; 

- asigură măsurile de protecție a zonelor în care există pericolul iminent de producere a unor situații de urgență și în 

cele de evacuare a populației; 

- asigură securizarea și supravegherea zonelor afectate/evacuate; 

- participă, atunci când situația o impune, la transportul unor categorii de forțe și mijloace de intervenție, al 

persoanelor evacuate și al altor resurse, precum și la distribuirea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau 

evacuate; 

- aplică măsurile de asigurare a ordinii publice și de protecție a zonelor în care s-au produs sau există pericolul iminent 

de producere a unor situații de urgență și restabilirea ordinii publice în zona afectată și în imediata vecinătate a acesteia; 

- participă la asigurarea protecției transporturilor cu ajutoare umanitare și la distribuirea acestora; 

- asigură paza pe timpul realizării misiunilor de evacuare a populației și a bunurilor materiale; 

- asigură securitatea și paza perimetrului zonelor de intervenție/carantină; 

- asigură securitatea și paza zonelor evacuate; 

- sprijină acțiunea de evacuare a persoanelor, animalelor și bunurilor și realizarea taberelor/locurilor destinate 

evacuaților/sinistraților; 

- participă, în sprijinul inspectoratelor pentru situații de urgență, cu forțe și mijloace la asigurarea reacției și înlăturarea 

efectelor produse de situația de urgență; 

- asigură recunoașterea, cercetarea, evaluarea în teren și raportarea primară a consecințelor situațiilor de urgență; 

- asigură monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice; 

- participă la stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate; 

- asigură legături de comunicații și informatică pentru structurile proprii. 

Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Romane, cu personalitate juridică şi competență 

teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor din subordine, 

asigură colaborarea cu celelalte instituții ale statului, organizații guvernamentale şi neguvernamentale din țară şi din 

străinătate. 
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Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în această funcție de ministrul afacerilor interne.  

Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuțiilor sale de un prim-adjunct şi șef al 

statului major şi de adjuncți numiți în funcție, la propunerea sa, de către ministrul afacerilor interne. 

„Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor 

Interne, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la: apărarea ordinii şi liniștii publice, a drepturilor şi 

libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracțiunilor şi a altor 

încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecția instituțiilor fundamentale ale statului…” (Legea nr. 550/2004 privind 

organizarea şi funcționarea Jandarmeriei Române).  

 

Deputat AUR de Arad 

Vasile Nagy 

 

*** 

 

Criza energetică în Europa 

 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

 

Europa parcurge astăzi un moment în care trebuie să își reconsidere politica în domeniul energetic. Realitatea este dată 

de cifre elocvente: în 2020, Rusia a furnizat 43,4% din gazul UE, Norvegia 20%, Algeria 12%, iar în anul 2021 prețul gazului 

a crescut de cinci ori. Energia eoliană/solară este extrem de volatilă, depinzând foarte mult de condițiile meteo. Iată cum, 

sursele de energie stabilă (nuclear, gaz, cărbune) devin din nou foarte importante. Să avem în vedere exemplul Poloniei: cu 

toate că prețul gazului a crescut foarte mult, Polonia a ajuns să aibă cele mai mici prețuri la energie în UE, chiar și cu costurile 

mari ale certificatelor de emisii pentru centralele sale de cărbune. Aceasta pentru că depindea cel mai puțin de gaz, iar 

electricitatea obținută din cărbune este mult mai ieftină. 

Da, GREENDEAL a fost conceput ca un proiect ambițios, revoluționar, salvator pentru mediu, dar iată că ne aflăm 

într-un moment în care trebui să ne gândim cum rezolvăm deficitul de gaz rusesc generat de realitățile geopolitice recente. 

Instalarea crizei energetice pe piața europeană va încetini considerabil dezideratul privind electrificarea parcului auto, 

iar termenele de implementare a GREENDEAL și Fit for 55 cu siguranță vor suporta modificări. Într-o oarecare măsură 

decizia de adoptare a tehnologiilor verzi, nepoluante, la scară europeană nu a ținut cont de specificul fiecărui Stat Membru și 

de posibilitățile fiecărei țări de conversie. Această politică ar fi trebuit gândită pe o perioadă mult mai lungă, poate de ordinul 

deceniilor și fără a se renunța total și brusc la vechea sursă - cărbunele.  

În plan european România ocupă un loc fruntaș la producția de energie, locul II după Norvegia. Până 1989 producția 

excedentară era destinată exportului. Trebuie să fim conștienți de faptul că dispunem de rezerve de cărbune, gaz și petrol 

pentru care este nevoie doar de un guvern responsabil și cu voință de a decide exploatarea lor.  

Nici până în prezent, cu toate turbulențele de pe piața de energie declanșată în toamna anului trecut, nici măcar după 

escaladarea conflictului din Ucraina care a generat majorarea prețurilor la gaz și petrol, Guvernul României nu a venit cu o 

strategie clară în domeniu. 

Consider că România trebuie să elaboreze de urgență o strategie de redeschidere a sondelor și declanșarea unor 

proiecte noi de forare și exploatare a rezervelor naturale de care dispune, care să ne scoată din situația de criză. Aceste măsuri 

sunt necesar a fi luate cât mai repede. Criza este abia la început. Pericolul afectării sectorului privat este real, cu tot ceea ce 

înseamnă el: închiderea unor firme cu capital românesc, pierderea locurilor de muncă și presiunea care se va exercita asupra 

sistemului de asistență socială, precum și practicile anticoncurențiale și monopoliste cum a fost creșterea bruscă și exagerată a 

prețului la carburant de la începutul lunii Martie 2022, care a generat o creștere în lanț a prețurilor la servicii și produse.  

În opinia mea, cei care au generat astfel de creșteri artificiale trebuie trași la răspundere. Mă întreb dacă România mai 

are Minister al Energiei... Sau dacă mai are Guvern...Cum este posibil să lași piața energiei, atât de sensibilă în aceste vremuri, 

la mâna unor speculanți? Ne amintim în ce mod au fost adoptate legile privind consumatorul vulnerabil și a compensării 

prețului la energie. Pe repede înainte, fără un studiu de impact serios astfel încât într-un timp foarte scurt de la adoptare a 

necesitat modificări. Nici nu e de mirare că la un moment dat era un adevărat haos legislativ, iar unele companii au profitat de 

aceasta și eu emis facturi aberante.  
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Solicit Guvernului României să ia măsuri urgente în următoarele direcții: tragerea la răspundere a speculanților, 

repunerea în funcțiune a capacităților de producție electrice, inclusiv a celor pe cărbune, finalizarea investițiilor începute în 

capacitățile de producție, deschiderea exploatărilor de gaze naturale în perimetre noi, crearea cadrului de exploatare a gazului 

din Marea Neagră și renegocierea PNRR astfel încât niciun Stat Membru să nu mai poată fi șantajat de interese externe și 

interne.  

  

Deputat  

Lilian Scripnic 

 

*** 

 

Abramburirea Educației Naționale prin reformă continuă 

 

Stimați colegi, din 1990 încoace, învățământul românesc a fost supus permanent unor șocuri de așa-zisă reformă, 

fiecare nou ministru al Educației încercând, aproape invariabil, să-și aducă contribuția la această acțiune de „abramburire”, 

termen derivat din porecla dată unui fost ministru al Educației, o doamnă de la PSD, care și-a făcut un titlu de glorie din 

bulversarea sistemului de învățământ românesc. Nu a fost nici prima și, după cum se vede, nici ultima, căci, iată, actualul  

ministru al Educației, domnul Sorin Câmpeanu, dorind să-și lase numele în eternitate, a venit cu propriile sale modificări. 

Domnia sa consideră că problemele grave ale sistemului de educație românesc se pot rezolva prin abordarea a două aspecte: 

structura anului școlar și metoda de evaluare. 

Astfel, domnul ministru nu mai dorește o împărțire pe semestre, ci preferă o structurare a anului școlar în 5 module, 

separate de vacanțe scurte. Domnia sa consideră, probabil, că elevii au nevoie de pauze mai dese, preferând, în schimb, să 

devanseze cu o săptămână începerea anului școlar. Poate că domnul ministru ar trebui să se gândească dacă nu era mai 

potrivită structura anului școlar din timpul lui Spiru Haret și a urmașilor acestuia care, la cârma Ministerului Educației, au 

făcut din învățământul românesc unul dintre cele mai performante din Europa timpului.  

De ce ar fi nevoie de vacanțe atât de dese când, spre deosebire de timpurile amintite, sunt deja două zile libere pe 

săptămână - în loc de una? Oare întreruperea cursurilor nu va afecta capacitatea de concentrare a elevilor? Elevii nu au avut 

suficientă pauză în timpul epidemiei de Covid? Devansarea începerii anului școlar nu va afecta și ea câștigurile sectorului 

HORECA, și așa afectat de cei doi ani de pandemie? Nu au fost suficient de bulversați elevii din cauza învățământului online? 

Mai au nevoie acum de încă o schimbare? 

Renunțarea la semestre conduce și la modificarea sistemului de evaluare prin înlocuirea tezelor semestriale cu teste 

evaluative la începutul și la sfârșitul anului școlar. Ce să facă elevii în timpul vacanței de vară? Să se pregătească pentru primul 

test? Exista și până acum testul inițial, însă acesta nu figura ca notă în catalog, fiind doar o metodă prin care profesorul putea 

determina nivelul de cunoștințe al elevului, putând lua apoi măsurile care se impuneau pentru consolidarea cunoștințelor deja 

dobândite. Iar, în lipsa evaluării periodice în timpul anului școlar, ce rezultate credeți că pot să arate testele de la sfârșit de an? 

Faptul că aceste două teste vor fi corectate de alți profesori decât cei de la clasă nu reprezintă o modalitate de subminare a 

autorității profesorului de la clasă, considerându-se că acesta nu este capabil să evalueze obiectiv elevii cărora le-a predat un an 

de zile? 

Domnule ministru, vreți să stricați și ceea ce mai funcționează încă în învățământul românesc? Dacă sunteți plin de 

energie, aplecați-vă asupra problemelor din sistem care necesită cu adevărat măsuri reparatorii. V-aș putea sugera să vă 

gândiți, de exemplu, la reducerea de la 300 la 100 a numărului minim necesar de elevi dintr-o școală din mediul rural pentru ca 

această școală să-și păstreze personalitatea juridică. S-ar evita, astfel, situația de acum, când, în multe sate, școlile au fost 

comasate pierzându-și personalitatea juridică și obligând părinții să meargă kilometri întregi până la școala „de centru” pentru 

a obține o adeverință sau pentru a duce o scutire medicală. 

 

Deputat 

Mihail Albișteanu 

 

*** 
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Sărăcirea României, un obiectiv al guvernului? 

  

Stimate domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi,  

 

Constatăm zi de zi că românii o duc din ce în ce mai greu, iar prețurile au luat-o razna, iar guvernul are altă treabă. 

Populismul și lupta pentru imagine e una ce nu aduce beneficii reale cetățenilor, facturile tot imense sunt, dar s-a găsit o soluție 

așa-zisă ideală: vouchere de 50 de euro sau 100 o data pe luna sau la doua luni. Stimați decidenți, vă aduc aminte că facturile 

vin lunar iar hrana e necesară zi de zi pe mesele oamenilor.  

Astăzi, situația e și mai grea în contextul crizei economice provocată de războiul de lângă noi. Însă noi avem propriul 

război, care nu dă vreo siguranță pentru ziua de mâine, războiul zilnic cu prețurile și cu imposibilitatea plății facturilor. 

Creșterea prețului carburanților în ciuda promisiunilor guvernului duce implicit la creșterea costului vieții. De peste o lună 

auzim declarații conform cărora vor fi luate măsuri pentru scăderea prețului combustibililor prin scăderea accizei. Pe plan 

mondial petrolul a înregistrat scăderi, dar parcă în România a luat-o razna acciza, iar prețul la pompă se urcă pe culmi din ce în 

ce mai înalte. 

Românii au plătit sute de milioane de euro pentru vaccinuri pe care România nu le-a utilizat și au ajuns ori donații către 

alte țări, ori la gunoi. Plătim zilnic facturi de consultanță, studii de fezabilitate și proiecte tehnice pentru investiții ce nu s-au 

făcut și nu se vor realiza vreodată în România, ba chiar aceste sume sunt prinse în PNRR. Să ne aducem aminte că în acest 

PNRR nu a fost menționat vreun ajutor, vreo investiție în agricultură, un domeniu care poate asigura nu doar hrana necesară 

României, ci și venituri masive din exporturi. Să nu uităm că detaliile din PNRR le-ați ținut ascunse domnilor, departe de ochii 

noștri, oricât am cerut să le faceți publice. 

Stimați colegi ce faceți parte din arcul guvernamental, ați blocat înființarea comisiei pentru investigarea achizițiilor din 

pandemie, iar motivul îl cunoașteți doar dumneavoastră. 

Domnilor guvernanți, românii, după câte se vede, plătesc mereu greșelile dumneavoastră, plătesc din greu pentru ca unii 

să acumuleze averi, să se achite facturi nejustificate și care nu aduc absolut nimic bun pentru cetățenii țării. Cât credeți că mai 

puteți continua în acest fel, care e pragul la care vreți să îi duceți pe oameni? 

Sărăcirea romanilor duce implicit la sărăcirea României. Asta vă doriți? Vă întreb pentru că doar asta simțim! 

 

Deputat AUR Ilfov 

Gianina Șerban 

 

*** 

 

Ministerul Educației și „tactica sistemului de învățământ pârjolit” 

 

Încă din luna februarie 2022, ministrul Cîmpeanu a propus o nouă structură a anului școlar 2022-2023, anume 

împărțirea acestuia în trimestre, prin renunțarea la semestrele școlare. Între timp, ministrul s-a răzgândit, venind cu soluția 

structurării anului școlar în 5  module de învățare de 6-7-8 săptămâni. Deși spune că la baza acestei decizii s-a luat în calcul 

analiza unor experți din educație, tocmai cercetările din acest domeniu vin sa-l contrazică. Fragmentarea anului școlar va 

continua lungul șir de măsuri care creează instabilitate și impredictibilitate în învățământ, fără să aibă vreun impact asupra 

reducerii gradului de analfabetism funcțional. Profesorii, elevii și părinții au nevoie de stabilitate, și orice schimbare vine cu 

costuri enorme asupra funcționării sistemului de învățământ. 

Planul de așa-zise reforme anunțat de Minister  mai cuprinde și măsuri care să ducă, chipurile, la optimizarea 

evaluării prin eliminarea tezelor,  deci a evaluării intermediare, formative, și înlocuirea acestora cu o evaluare standardizată 

digitalizată, bazată doar pe evaluarea inițială și sumativă, în care corectarea să nu se mai facă de către profesorii cu care elevul 

lucrează tot anul, ci să fie distribuită electronic  de către doi evaluatori care nu se cunosc între ei. Dar oare cine poate evalua 

mai bine  munca unor elevi decât cel care le-a urmărit evoluția de-a lungul anului? Există vreun studiu care să arate că nu sunt 

bune tezele?  

Potrivit celor spuse de ministrul Educației, aceste evaluări vor fi concepute de o companie specializată, deci o firmă 

privată, care să gândească subiectele evaluării standardizate naționale la început și sfârșit de an. Astfel, statul român renunță la 

monopolul subiectelor de examen si la crearea propriului curriculum. Va avea loc o externalizare a serviciilor educaționale 
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oferite de Minister către astfel de firme. Câtă vreme acești specialiști nu sunt ai Ministerului Educației și nu au un jurământ de 

onestitate în fața acestei țări, ce anume garantează că nu vor modifica  încetul cu încetul conținutul învățării și nu vor fi 

introduse în școală și în mintea elevilor și a profesorilor informații bazate pe ideologie, nu pe știință? 

Tot prin acest plan „măreț” de reforme, alături de săptămâna „Școala Altfel” se va introduce săptămâna „Verde”, astfel 

că pe altarul ideologiei radicale, elevii vor fi învățați că vinovați pentru poluarea planetei sunt părinții lor care continuă să 

mănânce carne și să se încălzească folosind lemne de foc. 

Pe această cale facem un apel către Ministerul Educației pentru a opri continuarea destructurării învățământului 

românesc prin măsuri sugerate de așa-ziși experți, parteneri sociali sau de ONG-uri cu agendă radical- progresistă, fără 

reprezentativitate în societate. Militați pentru o Românie instruită și educată, prin reforme care să asigure protejarea 

continuităților structurale, a liniilor de forță culturale ale societății, cu scopul realizării suveranității educaționale a națiunii 

române. 

 

Deputat 

Cristian-Daniel Ivănuță 

 

*** 

 

Zvonuri, bârfe și știri false. 

 

Stimate domnule președinte,  

Stimați colegi,  

 

Nu-i secret pentru nimeni faptul că în România zilelor de astăzi, la putere sunt zvonurile și știrile false. Românul de 

rând preferă să se bazeze mai degrabă pe instincte, decât să aibă încredere în organele statului și difuzoarele acestuia.    

 Așa zisa presă liberă este preocupată cu execuția comenzilor politice care-i oferă avantaje economice. Despre ce fel 

de obiectivism, etică și deontologie profesională putem vorbi în acest context?  În consecință, despre ce încredere si confidență 

a populației poate fi vorba în raport cu presa?  

Vreau să vă atenționez pe această cale că situația în care ne aflăm, analizată strict în culoarul informațional și anume 

această poluare informațională contemporană, este de o similitudine – ceva de speriat cu cea din perioada de apus a regimului 

ceaușist. Vă amintesc că în acea perioadă românii aveau mai multă încredere în Europa Liberă (interzisă atunci) decât în 

sursele de informare oficiale (ale statului), iar zvonurile guvernau rapoartele sociale, exact aceeași situație o putem observa și 

acum în Romania. Încrederea populației în organele statului de atunci și de acum nu este la fel, dar nici radical diferită nu este, 

aș spune, chiar similară. 

  Vreau pe această cale să vă atrag atenția, stimați colegi, că în acest moment nevoia esențială a acestui popor este 

redobândirea încrederii în organele statului, altfel similitudinile cu regimul ceaușist pot căpăta un caracter fatidic pentru 

România actuală, iar încrederea, după cum bine știți, are o proprietate de neocolit și anume - foarte greu se construiește și 

foarte ușor se dărâmă.  

 

Deputat  

Sebastian Suciu 

 

*** 

 

Corupția - pata neagră pe obrazul României 

 

Indicele de Percepție al Corupției (IPC) 2021, comunicat de către  Transparency International, arată că România, 

alături de Ungaria și Bulgaria, rămâne una dintre cele mai corupte trei națiuni din Uniunea Europeană. 

Sistemele interne anticorupție deficitare ale României au fost unul dintre motivele pentru care aceasta nu a aderat la 

UE în 2004. În cele din urmă a fost admisă în 2007, dar numai cu condiția de a consolida statul de drept, cadrul legislativ 

anticorupție și independența sistemului judiciar. 
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În realitate, țara noastră are același scor ca în 2012. Țările care obțin rezultate bune în acest clasament investesc mai 

mult în sistemul de sănătate, sunt mai bine echipate pentru a furniza asistență medicală și sunt mai puțin susceptibile de a 

încălca standardele democratice și instituționale sau statul de drept. 

Societatea românească a pierdut multă încredere în sancționarea corupției și a lipsei de moralitate, iar acest lucru s-a 

repercutat, ca o plagă, într-un mod foarte organizat, în toate sectoarele de activitate și, în ultimă instanță, în viața cotidiană. 

Corupția aduce României pierderi de 38,6 miliarde de euro în fiecare an. Această sumă reprezintă aproximativ 15,6% 

din PIB-ul țării. Românii sunt profund afectați de corupție în viața lor de zi cu zi, mulți dintre ei declarând că li s-a cerut sau s-

a așteptat să plătească mită pentru un serviciu public de care au avut nevoie la un moment dat. 

Pentru adoptarea unor decizii care pun sub semnul întrebării transparența și asumarea răspunderii în spațiul public si 

pentru ineficiența politicilor anticorupție aplicate în România, noi, împreună cu cei din diaspora, suportăm aceste consecințe pe 

termen lung.   

Comisia Europeană a amenințat România cu acțiuni în justiție, dacă guvernul român nu va lua măsuri pentru a apăra 

statul de drept. Aceasta a subliniat mai multe moduri în care statul de drept este distrus în România și a avertizat că va activa 

Cadrul privind statul de drept dacă aceste tendințe nu sunt inversate. 

Acesta este doar începutul. Poporul român se confruntă în continuare cu mai multe probleme, multe dintre acestea 

fiind agravate de corupție. Rapoartele privind mita, care erau uluitoare în urmă cu zece ani, sunt la fel de prezente și astăzi. 

Așadar, dacă nu aveți finanțele necesare pentru a vă completa tratamentul, nu veți putea beneficia de toate serviciile iar 

sănătatea unui nou-născut este determinată de mita pe care o viitoare mamă este obligată să o plătească. 

 

Toți cei din societate, cu rolurile și atribuțiile lor, de la clasa politică, la instituțiile publice, la sectorul comercial și 

inclusiv cetățenii României, trebuie să se implice permanent în lupta împotriva corupției, dar numai în termeni de utilitate și 

corectitudine, prin care societatea civilă poate monitoriza investițiile publice, pentru asigurarea transparenței, eficienței şi 

tratamentului egal. 

Dar, corupția selectivă, pe criterii de putere și interese externe mi se pare marea corupție politică inventată în Romania 

de politicienii ajunși la putere. Marii autori ai corupției romanești sunt și rafinații ei dirijori. Așa se face că, pe de o parte, a fost 

declamat un așa zis succes în combaterea corupției, dar în fapt, cei care ar fi trebuit sa lupte anticorupție au fost cei mai abili 

beneficiari ai acesteia. 

 „Corupția – o boală cronică și incurabilă a oricărui aparat de stat din toate timpurile și toate popoarele” 

 

Deputat 

Raisa Enachi 

 

 

 

 

 


