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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 

(săptămâna 15-19 aprilie 2019) 

 
Ședința Camerei Deputaților de luni, 15 aprilie 

 

 

Moțiunea simplă intitulată “S.O.S. sectorul energetic! PSD și ALDE duc România în beznă”, inițiată de 67 deputați 

PNL, a fost analizată luni, 15 aprilie, în plenul Camerei Deputaților. 

 La dezbateri au participat deputații: Laurențiu Nistor (Grupul parlamentar al PSD), Ioan Sorin Bumb, Virgil Daniel 

Popescu și Lucian Nicolae Bode (Grupul parlamentar al PNL), Cristina Mădălina Prună (Grupul parlamentar al USR), Bende 

Sandor (Grupul parlamentar al UDMR), Toma Florin Petcu (Grupul parlamentar al ALDE) și Petru Movilă (Grupul 

parlamentar al PMP). 

Semnatarii moțiunii se declară îngrijorați de creșterea prețului la energie electrică și gaze și de faptul că nu există o 

strategie energetică națională. 

Moțiunea simplă va fi supusă procedurii votului final în ședința plenară de marți, 16 aprilie. 

 

În ședința plenară de luni, s-a anunțat faptul că Petru Marica a părăsit Grupul parlamentar al PSD devenind neafiliat. 

 

*** 

 

Ședința Camerei Deputaților de marți, 16 aprilie 

 

Camera Deputaților a adoptat marți, 16 aprilie, prin vot final, următoarele proiecte de lege și propuneri legislative: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport (Pl-x 92/2019) - lege ordinară – 272 voturi pentru, 1 abținere; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.223 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 224/2019) -

 lege ordinară – 271 voturi pentru; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 192/2019) - lege ordinară  - 184 voturi pentru, 30 împotrivă, 63 abțineri; 

4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare a turismului "Schi în România" (PL-x 172/2018) - lege ordinară – 263 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 

abținere; 

5. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, 

serviciile poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor (PL-x 217/2019) - lege ordinară  - 268 voturi pentru, 1 

abținere; 

6. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe 

acestea şi anumitor activităţi economice autorizate (PL-x 453/2017) - lege ordinară  - 177 voturi pentru, 85 împotrivă, 

9 abțineri; 

7. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile 

navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 672/2018) - lege ordinară  - 268 

voturi pentru; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 728/2018) - lege ordinară  - 231 voturi pentru, 25 împotrivă, 10 abțineri, 

cu raport de respingere din partea Comisiei pentru sănătate și a Comisiei pentru buget; 
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9. Legea pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.584 din 25 septembrie 2018, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1070 din 18 decembrie 2018 (PL-x 340/2018/2019) - lege organică  - 179 

voturi pentru, 89 împotrivă, 5 abțineri; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 

512/2018) - lege organică  - 178 voturi pentru, 27 împotrivă, 66 abțineri; 

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 

parlamentar (PL-x 61/2019) - lege organică – 243 voturi pentru, 20 împotrivă, 3 abțineri; 

12. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PL- x 182/2019) - lege organică – 271 voturi pentru. 

 

Camera Deputaților a respins prin vot moțiunea simplă intitulată “SOS sectorul energetic! PSD și ALDE duc România în 

beznă” (95 voturi pentru, 155 împotrivă, 19 abțineri). 

 

În aceeași zi, a fost acceptată solicitarea Comisiei pentru învățământ cu privire la încadrarea în categoria legilor de 

complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final, de la 45 la 60 de zile, a 

următoarelor propuneri legislative: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 77/2019); 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei (Pl-x 78/2019); 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 79/2019). 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice (Pl-x 467/2018) - lege ordinară -  a fost retrimisă Comisiei pentru apărare în vederea redactării unui raport suplimentar 

în termen de trei săptămâni. 

 

*** 

 

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de miercuri, 17 aprilie 

 

Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, în şedinţa comună de miercuri, 17 aprilie (281 voturi pentru, 11 împotrivă, 

3 abţineri), raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului, precum şi proiectul de Hotărâre 

privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional. 

Parlamentul avizează favorabil iniţierea de către preşedintele României a unui referendum naţional consultativ cu 

privire la următoarele probleme de interes naţional: interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie şi 

interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării 

judiciare, corelată cu dreptul altor autorităţi constituţionale de a sesiza direct Curtea Constituţională cu privire la ordonanţe, 

prevede textul adoptat. 

In aceeaşi zi, Parlamentul a adoptat, de asemenea, următoarele proiecte legislative: 

1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2017 privind constituirea 

Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana (239 voturi 

pentru, 1 împotrivă); 

2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.32/2018 privind instituirea 

Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de 

Conturi (237 voturi pentru, 1 împotrivă); 

3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2017 privind aprobarea 

componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei (237 voturi pentru, 1 împotrivă). 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea  februarie – iunie 2019 
 (Situaţia cuprinde datele la 19 aprilie 2019) 

 

Totalul iniţiativelor legislative 1218    

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2018 986 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019 232 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 85 
114 

– votate  

 

 

 

d 

 

112 

             din care: - înaintate la Senat      25 

                            - în procedura de promulgare 46 

                            - promulgate* 23 

                            - respinse definitiv 18 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1119 

a) pe ordinea de zi 479 

b) la comisii  

 

618 

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

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

vedere Guvern 

3 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 13 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12 

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

 

     Cele 112 iniţiative legislative votate privesc: 

                           43 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                                din care: 

       18  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                          6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                        19 proiecte de legi  

                           69 propuneri legislative 

 

          
    * În anul 2019 au fost promulgate 68 de legi, dintre care 23 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune, 

iar 45 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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     C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
 

Săptămâna 15 – 19 aprilie 2019      

 

 

 

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

 

 

1.  Pl-x 92/2019 - Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport  

 

2.  PL-x 172/2018 - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"  

 

3.  PL-x 61/2019 - Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 

public parlamentar  

 

4.  PL-x 340/2018/2019 - Lege pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

 

Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.584 din 25 septembrie 2018, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1070 din 18 decembrie 2018  

 

5.  PL-x 192/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii 

  

6.  PL-x 217/2019 - Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

comunicaţiilor electronice, serviciile poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor  

 

7.  PL-x 453/2017 - Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 

construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate  

8.  Pl-x 672/2018 - Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul 

maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

9.  PL- x 182/2019 - Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative  

 

10.  PL-x 224/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea art.223 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011  

 

11.  PL-x 512/2018 -  Lege  pentru  modificarea  alin.(1) al art.35 din Legea nr.165/2013 privind         

măsurile         pentru         finalizarea       procesului        de        restituire,   în   natură sau   prin   

echivalent,  a  imobilelor  preluate  în    mod    abuziv    în    perioada    regimului comunist în 

România 
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 

 

1. Pl-x 28/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale  

 

(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată) 

 

 

 

 III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă  a încetat: 

 

 

1. PL-x 728/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  

Camera Deputaţilor 
( la data de 19 aprilie 2019 ) 

 

 

I.  În perioada   15 – 19 aprilie 2019  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 30 rapoarte.  

 

     Comisiile permanente au depus 76 avize. 

 

Cele 30 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    

 rapoarte de respingere 

 16 

 14   

 

Rapoartele elaborate se referă la: 

 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         

 ordonanţe ale Guvernului: 

 proiecte de legi şi propuneri legislative: 

 alte documente, la solicitarea BP şi BPR:                     

4 

2     

23 

1    

 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 622 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 85 pentru raport suplimentar.  

 

 

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1876 de rapoarte, din care: 

 

 

Rapoarte 

În anul 

2017 

În anul 

2018 

 

În anul 

2019 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
648 751 175 

 rapoarte suplimentare 
115 67 23 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 11 

TOTAL 818 849 209 
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PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 

în perioada  15 - 19 aprilie 2019 

 

I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

PLx.120/20

19 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private – raport comun cu comisia pentru 

buget 

3 

parlam. 

16.04.20

19 

Raport de 

respingere 

(166/R din 

17.04.2019) 

 

II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

PLx.728/20

18 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru 

sănătate 

81 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de 

respingere 

(150/R din 

16.04.2019) 

2 

 

 

PLx.722/20

18 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene – raport comun cu comisia 

pentru muncă 

Guvern 

adoptat 

de 

Senat 

12.03.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(151/R din 

16.04.2019) 
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3 

 

 

Plx.680/20

18 

Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanţa de 

urgenţă nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, cu modificările şi completările ulterioare – raport comun 

cu comisia pentru muncă 

19 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

12.03.20

19 

Raport de 

respingere 

(152/R din 

16.04.2019) 

4 

 

PLx.348/20

17/2019 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

Guvern 

adoptat 

de 

Senat 

09.04.20

19 

Raport de adoptare  

(153/R din 

16.04.2019) 

5 

 

PLx.453/20

17 

Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 

aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi 

anumitor activităţi economice autorizate – raport comun cu 

comisiile pentru administrație și juridică 

1 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(158/R din 

16.04.2019) 

6 

 

 

PLx.80/201

9 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a 

crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie – raport 

comun cu comisia pentru agricultură 

Guvern 
15.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(165/R din 

17.04.2019) 

7 

 

PLx.120/20

19 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private – raport comun cu comisia 

economică 

3 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

09.04.20

19 

Raport de 

respingere 

(166/R din 

17.04.2019) 

8 

 

PLx.215/20

19 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 

Guvern 

adoptat 

de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de adoptare  

(173/R din 

18.04.2019) 

9 

 

Plx.173/20

19 
Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 

din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 

52 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de 

respingere  
(174/R din 

18.04.2019) 
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III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

PLx.182/20

19 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative – raport comun cu 

comisiile pentru administrație și juridică 

65 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(159/R din 

16.04.2019) 

2 

 

PLx.209/20

19 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 

din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii – raport comun cu comisiile pentru administrație și 

juridică 

12 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(160/R din 

16.04.2019) 

3 

 

PLx.421/20

17 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice – raport comun cu comisiile pentru transporturi și 

juridică 

Guvern 

adoptat 

de 

Senat 

19.02.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(684/RS din 

17.04.2019) 

 

 

IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

PLx.421/20

17 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice – raport comun cu comisiile pentru industrii și juridică 

Guvern 

adoptat 

de 

Senat 

26.02.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(684/RS din 

17.04.2019) 

 



11 

 

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

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

 

Plx.19/201

9 

Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 – 

raport comun cu comisia pentru mediu 

3 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

02.04.20

19 

Raport de 

respingere 
(164/R din 

17.04.2019) 

2 

 

 

PLx.80/201

9 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a 

crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie – raport 

comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
26.03.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(165/R din 

17.04.2019) 

 

VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

PLx.453/20

17 

Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 

aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi 

anumitor activităţi economice autorizate – raport comun cu 

comisiile pentru buget și juridică 

1 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(158/R din 

16.04.2019) 

2 

 

PLx.182/20

19 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative – raport comun cu 

comisiile pentru industrii și juridică 

65 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(159/R din 

16.04.2019) 



12 

 

3 

 

PLx.209/20

19 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 

din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii – raport comun cu comisiile pentru industrii și juridică 

12 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(160/R din 

16.04.2019) 

4 

 

Plx.200/20

19 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii 

nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 

România – raport comun cu comisia pentru apărare 

17 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

09.04.20

19 

Raport de 

respingere 
(175/R din 

18.04.2019) 

VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

 

Plx.19/201

9 

Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 – 

raport comun cu comisia pentru agricultură 

3 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

26.02.20

19 

Raport de 

respingere 
(164/R din 

17.04.2019) 

 

VIII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

 

PLx.722/20

18 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene – raport comun cu comisia 

pentru buget 

Guvern 

adoptat 

de 

Senat 

09.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(151/R din 

16.04.2019) 



13 

 

2 

 

 

Plx.680/20

18 

Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanţa de 

urgenţă nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, cu modificările şi completările ulterioare – raport comun 

cu comisia pentru buget 

19 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

09.04.20

19 

Raport de 

respingere 

(152/R din 

16.04.2019) 

3 

 

PLx.192/20

19 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun 

cu comisia pentru sănătate 

32 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(156/R din 

16.04.2019) 

4 

 

Plx.713/20

18 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului – raport comun cu 

comisia juridică 

1 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

09.04.20

19 

Raport de 

respingere 
(170/R din 

17.04.2019) 

5 

 

PLx.110/20

19 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale 

restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei – 

raport comun cu comisia juridică 

Guvern 

adoptat 

de 

Senat 

26.03.20

19 

Raport de adoptare 

(171/R din 

17.04.2019) 

IX. Comisia pentru sănătate şi familie 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

Plx.541/20

18 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea şi efectelor consumului produselor din 

tutun 

26 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de 

respingere 

(148/R din 

15.04.2019) 

2 

 

PLx.728/20

18 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru 

buget 

81 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de 

respingere 

(150/R din 

16.04.2019) 



14 

 

3 

 

PLx.192/20

19 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun 

cu comisia pentru muncă 

32 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

09.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(156/R din 

16.04.2019) 

4 

 

Plx.164/20

19 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din 

Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului 

99 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(163/R din 

17.04.2019) 

 

X. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

PLx.224/20

19 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 223 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

2 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

08.04.20

19 

Raport de adoptare 

(149/R din 

15.04.2019) 

 

 

XI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

PLx.512/20

18 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România 

23 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(154/R din 

16.04.2019) 



15 

 

2 

 

PLx.552/20

18 

Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la 

persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor – raport comun cu comisia pentru 

apărare 

111 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

02.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(155/R din 

16.04.2019) 

3 

 

PLx.217/20

19 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor 

poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor – raport comun cu 

comisia IT 

10 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(157/R din 

16.04.2019) 

4 

 

PLx.453/20

17 

Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 

aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi 

anumitor activităţi economice autorizate – raport comun cu 

comisiile pentru buget și administrație 

1 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(158/R din 

16.04.2019) 

5 

 

PLx.182/20

19 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative – raport comun cu 

comisiile pentru administrație și industrii 

65 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(159/R din 

16.04.2019) 

6 

 RAPORT COMUN și PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind 

scrisoarea domnului Klaus-Werner Iohannis, Președintele 

României, prin care solicit consultarea Parlamentului cu privire la 

organizarea unui referendum național referitor la problem de interes 

național 

 
16.04.20

19 

Raport de adoptare 

(11/RC din 

16.04.2019) 

7 

 

PLx.209/20

19 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 

din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii – raport comun cu comisiile pentru administrație și 

industrii 

12 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(160/R din 

16.04.2019) 

8 

 

PLx.421/20

17 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice – raport comun cu comisiile pentru transporturi și 

industrii 

Guvern 

adoptat 

de 

Senat 

09.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(684/RS din 

17.04.2019) 



16 

 

9 

 

PLx.483/20

16/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 

44 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de adoptare 

(167/R din 

17.04.2019) 

1

0 

 

PLx.112/20

16/2017 
Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor 

normative 

17 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de 

respingere 
(168/R din 

17.04.2019) 

1

1 

 

PLx.220/20

17 

Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 

şi alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 

în România 

14 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de 

respingere 
(169/R din 

17.04.2019) 

1

2 

 

Plx.713/20

18 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului – raport comun cu 

comisia pentru muncă 

1 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

11.12.20

18 

Raport de 

respingere 
(170/R din 

17.04.2019) 

1

3 

 

PLx.110/20

19 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale 

restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei – 

raport comun cu comisia pentru muncă 

Guvern 

adoptat 

de 

Senat 

09.04.20

19 

Raport de adoptare 

(171/R din 

17.04.2019) 

1

4 

 

PLx.212/20

19 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea 

nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României 

2 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 
(172/R din 

17.04.2019) 

 

XII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 



17 

 

1 

 

PLx.552/20

18 

Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la 

persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor – raport comun cu comisia juridică 

111 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

10.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(155/R din 

16.04.2019) 

2 

 

Plx.147/20

19 

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 

23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice 

32 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de 

respingere 
(161/R din 

17.04.2019) 

3 

 

Plx.174/20

19 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.67 din 

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

protecţia persoanelor 

19 

parlam. 

respins

ă de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de 

respingere 
(162/R din 

17.04.2019) 

4 

 

Plx.200/20

19 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii 

nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 

România – raport comun cu comisia pentru administrație 

17 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

16.04.20

19 

Raport de 

respingere 
(175/R din 

18.04.2019) 

 

 

 

 

XIII. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

N

r. 

c

rt

. 

Nr. 

iniţiativă 

legislativă 

Denumirea proiectului 
Iniţiato

r 

Data 

dezbater

ii 

Observaţii 

1 

 

PLx.217/20

19 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor 

poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor – raport comun cu 

comisia juridică 

10 

parlam. 

adoptat 

de 

Senat 

15.04.20

19 

Raport de adoptare 

cu amendamente 

(157/R din 

16.04.2019) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN CAMERA 

DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Social Democrat 

 

 

 
 

 Declarații politice 

 

Campania „Informare acasă! Siguranţă în lume!” a ajuns la Tulcea  

 

Stimaţi colegi, 

 

Săptămâna trecută, campania naţională „Informare acasă! Siguranţă în lume! a ajuns şi la Tulcea, în cadrul unui turneu 

de promovare şi informare a cetăţenilor, din partea Ministerului pentru românii de pretutindeni a participat doamna Lilla 

Debelka, secretar de stat. 

Am participat la acest eveniment alături de colega mea Mirela Furtună, de Dumitru Mergeani, vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Tulcea, precum şi de reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate în gestionarea campaniei.  

Campania, gestionată de Ministerul pentru românii de pretutindeni, a fost lansată în 2018 cu scopul de a preveni și 

combate factorii de risc la care se expun românii, care aleg să plece peste hotare și, totodată, de a susține procesul de 

integrare a românilor în țările unde aceștia trăiesc, studiază sau muncesc, precum și reinserția și reintegrarea socială, o dată 

cu decizia de a reveni în țară. 

În sensul atingerii scopului propus ministerul de resort, alături de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul 

Tineretului şi Sportului, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, 

a eleborat o bruşură care conţine foarte multe elemente informative necesare persoanelor care se gândesc să plece din ţară 

sau a celor care doresc să se întoarcă. 

Broşura cuprinde informaţii cu privire la modalitatea de a căuta în siguranţă un loc de muncă în străinătate, la 

modalitatea de echivalare a studiilor efectuate în străinătate, la programul „Diaspora  START-UP”, dedicat persoanelor 

care doresc să se întoarcă în România pentru a deschide o afacere, precum şi foarte multe recomandări cu privire la 

drepturile pe care le ai şi la autorităţile care trebuie să fie contactate în cazul în care nu sunt respectate aceste drepturi. 

Salut această campanie de informare, care a avut deja rezultate remarcabile. De exemplu, din datele Autorităţii 

Naţionale Împotriva Traficului de Persoane s-a constatat o scădere cu aproximativ 25% a  a numărului victimelor traficului 

de persoane, identificate în 2018, față de anul precedent, iar agenția estimează că această scădere se datorează campaniilor 

de informare derulate în țară și peste hotare. 

Statul român are obligaţia de a proteja drepturile cetăţenilor români aflaţi în afara ţării, problema e că foarte multe 

persoane care pleacă în străinătate nu îşi cunosc drepturile şi nici nu ştiu cui trebuie să se adreseze. 

Promovarea acestui proiect de către Guvernul PSD ajută la creşterea numărului de persoane informate şi la prevenirea 

şi reducerea factorilor de risc, fiind primul program de acest fel implementat în România. 
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Felicit Ministerul pentru românii de pretutindeni pentru această campanie şi le urez mult succes!  

 

Deputat 

Anișoara Radu 

 

*** 

 

Guvernul PSD încurajează performanța-Elevii olimpici vor fi sprijiniți pentru a-și continua studiile în țară 

 

Inegalabilul Mihai Eminescu spunea, extrem de sugestiv, că „Școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi 

stat”. Pornind de la această realitate, Guvernul și majoritatea parlamentară PSD demonstrează cu prisosință că ”statul este stat” 

exact prin politicile publice și strategiile adoptate pentru învățământul românesc. Unica unitate de măsură a veridicității acestei 

aserțiuni este dată de faptele concrete petrecute în educația românească.  

Ultima decizie este cea ca absolvenții de liceu cu rezultate remarcabile la olimpiadele naționale și internaționale să fie 

sprijiniți de Guvern cu sume anuale de până la 4.000 de euro. Această hotărâre a Executivului este o nouă măsură pozitivă 

adoptată de PSD pentru dezvoltarea și modernizarea educației naționale și susținerea tinerei generații, în conformitate cu 

prevederile Programului de guvernare. 

 În acest sens, Guvernul a modificat Programul de granturi de care pot beneficia tinerii absolvenți de liceu cu rezultate 

deosebite, laureaţi la olimpiadele naționale și internaționale, care a devenit astfel mult mai atractiv și mai simplu de accesat. 

Acordarea de sume de până la 4.000 de euro pe an, pe toată perioada studiilor universitare, inclusiv a studiilor de masterat și 

doctorat, va da posibilitatea tinerilor noștri merituoși să își continue activitățile de cercetare în instituții de învățământ 

superior acreditate din România, inclusiv după finalizarea studiilor.  

Sprijinirea olimpicilor este doar una dintre măsurile stimulative luate în ultimii doi ani de Guvernul și majoritatea 

parlamentară PSD, în scopul susținerii copiilor și tinerilor. Reamintesc că Parlamentul a adoptat o lege prin care anul 2019 

este instituit ca „Anul Cărţii” în România. Actul normativ îşi propune iniţierea unor activităţi stimulative, mai ales în rândul 

elevilor, în scopul îndreptării atenţiei acestora spre a citi şi a se documenta cu ajutorul cărţilor.  

Au mai fost inițiate o serie de alte stimulente sociale și financiare îndreptate spre copii și reprezentanții tinerei 

generații, care pot acum să participe activ la procesul de învățământ, pentru ca mai târziu să demareze o carieră de succes în 

România, în majoritatea domeniilor de activitate. Între acestea, amintesc alocarea sumei de 200 de euro copiilor proveniți din 

familiile cu venituri reduse pentru achiziționarea de calculatoare, susținerea financiară a participării copiilor din provinciile 

istorice și din diaspora în tabere gratuite, acces la internet pentru 4.500 de școli, asigurarea de burse din fonduri europene 

pentru elevii liceelor profesionale. De asemenea, copiii beneficiază din acest an de Contul de economii Junior Centenar, care 

dă posibilitatea părinților să constituie un cont special de economisire sub formă de depozit, pentru orice copil de până la 18 

ani, la care statul va contribui anual cu o sumă fixă, de 600 de lei.  

 

Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 

 

*** 

 

Agricultura românească merită mai mult, românii merită mai mult! 

 

Încă din 2016, PSD a venit în sprijinul cultivatorilor de roșii, dezvoltând programul de subvenții „Tomate”, iar rezultatele 

vorbesc de la sine. Anul trecut, 151 milioane de lei au ajuns la 16.000 de fermieri din întreaga țară, dintre care, 757 au 

fost tineri care s-au întors din străinătate ca să-și facă un rost aici. Cu acești bani, au fost cultivate 65.000 de tone de roșii 

românești, proaspete și sănătoase. Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații 

protejate va continua şi în anul 2019. Mai mult, Guvernul a reabilitat și extins infrastructura de irigații. 

Să nu uităm că țara noastră are un potențial agricol imens, având cea mai mare suprafață agricolă utilizată dintre țările membre 

UE. Astfel că, nu este deloc întâmplător faptul că în anul 2018 România a exportat produse agricole în valoare de peste 4 

miliarde de euro, agricultura rămânând unul dintre sectoarele care a contribuit din plin la obținerea unor venituri 

substanțiale de către țara noastră.  
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Românii merită să mănânce mai sănătos, iar pentru asta fermierii români trebuie sprijiniți în continuare să se dezvolte pentru a-

și putea crește producția. Vreau să vedem pe tarabe și rafturi tot mai multe produse românești naturale. Îmi doresc ca și copiii 

de astăzi să simtă gustul copilăriei noastre și să se bucure de produse de la noi din țară, sau măcar, să nu mai aibă parte de 

produse importate care sunt injectate, fără gust și cu o valoare nutritivă slabă.  

Din păcate, de multe ori, produsele importate sunt sub standarde și de o calitate indoielnică sau chiar nocivă. Autoritatea 

Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat duminică că după patru zile de controale la 

importurile de fructe și legume în care au fost verificate 430 de camioane și 3 depozite și au fost date amenzi de peste jumătate 

de milion de lei, au fost distruse peste 80 de tone de legume și fructe, cele mai multe produse cu probleme provenind din 

Polonia, Ungaria și China. 

PSD este singurul partid care a început, poate și vrea să lupte în continuare ca România să obțină maxim de beneficii de la 

Uniunea Europeană pentru dezvoltarea agriculturii naționale. 

România e puternica dacă are o agricultură care produce calitativ! 

Agricultura românească merită mai mult, românii merită mai mult! 

 

Deputat 

Alexandru Rotaru 

 

*** 

 

Extinderea PNDL pentru construirea rețelelor de energie electrică și gaze naturale, un nou pas pentru 

revitalizarea satului românesc  

 

Programul Național de Dezvoltare Locală a fost completat de către Guvern și majoritatea parlamentară PSD, prin lărgirea 

paletei de finanțare a proiectelor de infrastructură inițiate de autoritățile locale. Astfel primăriile vor primi bani mai mulți 

pentru dezvoltarea localităților, după ce plenul Camerei Deputaților a adoptat săptămâna trecută Proiectul de Lege pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală. De 

acum, autorităţile administraţiei publice locale vor putea accesa fonduri de la bugetul de stat și pentru finanţarea sistemelor de 

distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, față de cele existente până în prezent: sănătate, educație, energie termică, 

iluminat public, transport, salubrizare, cultură, culte, locuire, sport, construire de școli și grădinițe, drumuri, poduri și podețe, 

sisteme de alimentare cu apă și canalizare, etc..  

Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 

PNDL și va permite autorităților locale să acceseze fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea 

construirii/modernizării/reabilitării/extinderii sistemelor de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, în scopul 

armonizării prevederilor Programului de dezvoltare locală cu cele ale Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor 

naturale. 

Creşterea calităţii vieţii în România presupune investiţii în infrastructurile care asigură accesul populaţiei la utilităţi şi 

servicii publice de bază: alimentare cu apă, canalizare, transport, educaţie, sănătate. Cu toate acestea, în lipsa unui acces 

universal la energie electrică şi, acolo unde este posibil, la gaze naturale, funcţionarea şi, implicit, furnizarea celor mai multe 

servicii publice este imposibilă.  

Programul Naţional de Dezvoltare Locală urmăreşte cofinanţarea proiectelor derulate de autorităţile administraţiei 

publice locale, în vederea creşterii calităţii vieţii în localităţile ţării, a reducerii decalajelor dintre mediul urban şi cel rural, 

precum şi dintre localităţile mici şi cele mari, fiind unul dintre instrumentele primordiale ale Guvernului și majorității 

parlamentare PSD în scopul revitalizării satului românesc.  

 

Am încredere că prin această lege vom asista la pași concreți în ceea ce înseamnă dinamizarea ritmului de  dezvoltare 

a localităților din România, mai ales a celor din zona rurală. Extinderea finanțărilor prin PNDL va facilita realizarea unor 

investiții de maximă necesitate, astfel încât locuitorii satelor românești să dispună de condiții de trai și servicii publice de nivel 

european! 

 

Deputat 

Alexandra Presură 
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*** 

 

 

Modul în care potențialul tehnologiei contemporane poate fi valorificat în combaterea traficului de ființe umane 

 

În perioada 8-9 aprilie 2019, am reprezentat România la cea de-a 19-a Conferinţă a “Alianţei împotriva traficului de persoane”, 

organizată de OSCE, la Viena. 

Dezbaterea din acest an s-a concentrat asupra modului în care cadrul legal şi instituțional poate fi adaptat, în așa fel încât să 

sprijine efortul de prevenire, identificare, pedepsire şi asistenţă. 

Când vine vorba despre traficul de ființe umane (TFU), utilizarea duală a tehnologiei se află în centrul dezbaterii. Ca toate 

instrumentele moderne, tehnologia este o armă cu două tăișuri: poate ajuta traficanții, dar, în același timp, poate ajuta strategic 

orice proces de abordare eficientă a fenomenului, în sensul combaterii lui. 

Totodată, principalii actori în combaterea acestui flagel al zilelor noastre (analişti, instituţii de forţă, furnizori de asistenţă 

socială, ONG-uri) trebuie să găsească metode, în acord cu evoluţiile tehnologiilor moderne, pentru a maximiza impactul şi 

eficacitatea luptei împotriva sclaviei moderne. 

Tehnologia poate fi folosită pentru a descuraja operațiunile criminale ale traficanților din spațiul virtual și a perturba piața 

traficului de ființe umane, prin intervenții inovatoare, orientate și pe scară largă. Conferința Alianței și-a propus să crească 

gradul de conștientizare cu privire la astfel de practici și, în acest sens, am discutat despre modul în care ar putea fi ajustate 

cadrele juridice și instituționale naționale, pentru a permite replicarea acestor bune practici pe o scară mai largă. 

Cu 4.2 miliarde de persoane care aveau acces la internet în 2018, conform statisticilor, tehnologia informației și comunicațiilor 

(TIC) joacă un rol important în domeniul traficului de ființe umane și este un subiect dominant în rândul unei game largi de 

actori anti-trafic, guverne, ONG-uri, sectorul privat, mediul academic și organizațiile internaționale, inclusiv OSCE. După cum 

se menționează în Decizia 7/13 a Consiliului ministerial, statele participante la OSCE sunt "profund îngrijorate de creșterea 

semnificativă a tuturor formelor de TFU, atât transnaționale, cât și interne, reafirmând necesitatea deosebită de a lua măsuri 

mai viguroase pentru a aborda tendințele actuale și emergente ale TFU“. 

Conferința la nivel înalt a OSCE s-a concentrat pe două obiective:  (1) îmbunătățirea înțelegerii modului în care tehnologia 

este utilizată în mod abuziv pentru a facilita traficul, astfel încât să se poată dezvolta mai bine răspunsurile și (2) explorarea 

modului în care tehnologia poate fi dezvoltată, pentru a ajuta la combaterea tuturor formelor de trafic. 

În intervenția mea, am subliniat importanța pe care Preşedinţia română a Consiliului UE o acordă combaterii traficului de 

persoane. 

Problematica traficului de ființe umane este în atenția Parlamentului României, în special din perspectiva necesității formulării 

de soluții care să garanteze o gestiune eficientă și durabilă a acestui fenomen, printr-o abordare cuprinzătoare, în contracararea 

traficului de ființe umane. 

În cadrul dialogului politic desfășurat în domeniul afacerilor europene, Camera Deputaților din România a declarat în 2017 

poziția sa privind o Comunicare a Comisiei Europene referitoare la "Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități 

cibernetice puternice pentru UE". 

Camera Deputaților a subliniat, printre altele, importanța pe care Președinția română a Consiliului UE trebuie să o pună în 

domeniul securității cibernetice, precum și necesitatea de a incrimina infracțiunile în spațiul cibernetic. 

În acest sens, Camera Deputaților a susținut și necesitatea de a crește gradul de conștientizare cu privire la așa-numita "igienă 

cibernetică”, fiind necesare formări specifice în domeniul educației. 

O altă direcție importantă a fost necesitatea de a contracara „Darknet”-ul (internetul întunecat), care a deschis noi căi pentru 

infractori, prin care aceștia pot avea acces online la materiale conținând abuzuri sexuale asupra copiilor, droguri sau de arme 

de foc, adesea cu disponibilitatea tot mai mare de asigurare a anonimatului, facilitând ascunderea infractorilor. 

Victimele traficului sunt recrutate din mediul online, inclusiv de pe rețelele sociale, prin intermediul cărora poate fi vizat un 

număr mai mare de potențiale victime. Mediul creat de socializarea online, bazat pe anonimatul și propagarea virală a 

conținutului, devine un spațiu adecvat și permisiv inițierii și chiar coordonării activităților criminale. 

Tehnologia este o permanență în viața noastră. Este necesară înțelegerea folosirii abuzive a tehnologiei cu scopul de a facilita 

diferite forme de trafic de persoane. În cadrul abordării din cele patru perspective: protecția, prevenirea, urmărirea penală și 

parteneriatul - prevenirea și urmărirea penală sunt probabil cele mai afectate de tehnologie. 

Traficul de ființe umane, munca forțată, exploatarea economică și sexuală, toate acestea sunt din ce în ce mai mult activate de 

evoluțiile tehnologice. 
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Mobilitatea intra-europeană a forței de muncă - și România este în principal o țară de origine - ridică riscul exploatării forței de 

muncă în țara gazdă. Ținând seama de numărul mare de români care trăiesc, muncesc sau studiază în afara granițelor ţării şi 

care ar putea cădea victime traficului, este justificată atenţia pe care Parlamentul României, Guvernul şi, nu în ultimul rând, 

Preşedinţia română a Consiliului UE o acordă combaterii acestei odioase infracţiuni împotriva demnităţii umane: sclavia 

modernă. În țările în care se află comunități importante de români (precum Germania, Finlanda, Spania și Grecia, s-au 

desfășurat campanii de sensibilizare - cum ar fi cea care poartă numele de "Caut un loc de muncă ... prin Internet" - prin 

serviciile consulare românești din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

Cu alte cuvinte, cu cât suntem mai informați, cu atât putem să ne apărăm mai bine drepturile. Evoluțiile în domeniul 

tehnologiei conduc la rețele criminale transnaționale, care necesită o coordonare și o cooperare transnațională între agențiile de 

aplicare a legii. Autoritățile de aplicare a legii din România participă activ la echipe comune de anchetă, vizând dezmembrarea 

rețelelor de trafic uman. 

De asemenea, viitoarea reglementare a Uniunii Europene în domeniul evidențelor electronice în materie penală, atunci când va 

fi adoptată și apoi pusă în aplicare, va contribui semnificativ la conturarea unei imagini mai largi a rolului jucat de tehnologie 

în facilitarea traficului de ființe umane. 

În ceea ce privește caracterul său transfrontalier, sclavia modernă are nevoie de un răspuns puternic, coordonat şi descurajator, 

iar pentru aceasta niciun efort nu este prea mare. 

                                                                

Deputat 

Angel Tîlvăr 

*** 

 

Ce face PSD la guvernare pentru profesori 

 

Când PDL-iștii, actualmente PNL-iști și PMP-iști, au fost la guvernare, printre multe alte rele (de ex. inchideri de spitale) 

au tăiat salariile profesorilor cu 25%. Dacă adăugăm și tăierea sporurilor, veniturile profesorilor au fost scăzute cu 40%! 

 

Ce face PSD acum la guvernare pentru profesori? Pe lângă o creștere substanțială a salariilor, achită integral, chiar cu 

dobanda aferentă, sumele tăiate de PDL-iștii vopsiți acum in PNL-iști si PMP-iști! 

Astfel, Guvernul PSD mai rezolvă încă o problemă insistent reclamată de cadrele didactice! Plata integrală a sumelor pe 

care le-au câștigat în instanță! În acest fel se îndeplinește angajamentul asumat în fața dascălilor. 

 Ministerul Educației plătește integral atât sumele restante aferente hotărârilor judecătorești cât și pe cele scadente în 

2019. Cadrele didactice își primesc deja  banii, înaintea sărbătorilor de Paște. 

 Peste 710 milioane de lei au fost tranferați de la bugetul de stat la ministerul Educației pentru acest lucru. 

 Alte sume considerabile au fost alocate universităților de stat, pentru plata, până la data de 25 aprilie, a restanțelor, 

respectiv: 

o 88 milioane lei pentru punerea în executare a sentințelor judecătorești reprezentând diferențe salariale, 

o 5 milioane lei pentru achitarea dobânzilor legale generate de sentințele judecătorești, 

o 272 milioane lei pentru punerea în aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite 

personalului didactic din învățământul de stat, pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011. 

Astfel guvernarea PSD închide răni vechi ale retribuirii dascălilor și face atât dovada voinței sale politice cât și a 

performanței sale guvernamentale, generatoare de resurse financiare suficiente, inclusiv pentru astfel de nevoi. 

  Pentru că da, sub guvernarea PSD România merge bine! 

Produsul Intern Brut al țării a crescut an de an de cand PSD este la guvernare. In 2018 a fost mai mare cu 10% față de 

2017. Este o creștere record, care înseamnă un plus de aproape 90 de miliarde de lei – aproximativ 19 miliarde de euro. 

Evident, pentru ca nouă ne pasă, creșterea economică se vede și-n buzunarele românilor. Atat salariile cat si pensiile au 

crescut si continuă să crească! 

În plus, ceeace opoziția gălăgioasă a tăiat când a fost la guvernare, PSD returnează acum, cu dobândă, profesorilor! 

 

Deputat 

Doina Pană 
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*** 

 

Pentru că România merită mai mult! 

 

Dragi colegi, 

PNL nu are niciun proiect concret pentru România pe care să îl prezinte cetățenilor! Nu este doar concluzia mea, ci a tuturor 

românilor care înțeleg foarte clar că PNL nu are ce le oferi! Până acum am auzit, la fiecare miting electoral al PNL-PDL, doar 

de atacuri nefondate la adresa guvernării, grosolănii și jigniri atribuite cu dărnicie premierului! Liderii PNL sau ai defunctului 

PDL cred că dacă folosesc un limbajul suburban, plin de invective, vor câștiga capital electoral. Așadar, pentru că a ridicat 

mârlănia la rang de politică de stat, PNL nu face decât să reafirme că nu are niciun fel de plan pentru viitorul României în 

Europa.  

În schimb, noi cei de la PSD ne prezentăm cu cei 33 de candidați ai noștri și cu realizările guvernamentale ale PSD în cei doi 

ani de guvernare, succese grație cărora sunt și vor continua să fie reprezentate intereselor românilor în Uniunea Europeană. 

Faptul că PNL, PMP și USR denigrează cu atâta înverșunare guvernul, premierul și toate măsurile bune luate până acum, nu le 

va rezolva problemele cetățenilor. Doar noi cei de la PSD le putem ameliora viața românilor, așa cum am făcut-o până în 

prezent și vom continua acest proces atât pe plan intern prin decizia guvernamentală, cât și pe plan extern prin viitorii noștri 

europarlamentari.  

Toată opoziția nu s-a sfiit niciodată până acum să denigreze România în Europa! Iar această atitudine a creat prejudicii țării 

noastre. Tocmai din acest motiv denigrarea obsesivă a propriei patrii de către opoziție și de către candidații săi nu va aduce mai 

mult respect pentru România în Parlamentul European.  

Noi, cei de la PSD, le vom vorbi tuturor românilor despre ce a făcut guvernarea noastră bun pentru oameni si pentru țară și mai 

ales despre ceea ce urmează să facem pentru fiecare categorie socială. Și pentru că avem multe de spus și în această privință, 

noi nu ne vom pierde timpul în dispute politice sterile bazate pe mesajele false, dar instigatoare care au început să sufoce 

spațiul public. De asemenea, ne vedem nevoiți să încercăm să ignorăm și zgomotul gratuit, de fundal, produs și de către 

președintele Iohannis. Referendumul prezidențial din 26 mai va fi strict despre interesele electorale ale președintelui, deci 

demonstrează amestecul lui în alegerile europarlamentare și, inerent, va perturba și procesul electoral.   

Dragi români, vă rog să rețineți că interesele dumneavoastră sunt mai presus decât interesele electorale ale președintelui Klaus 

Iohannis și ale opoziției! Reprezentanții acesteia fac declarații prin care anunță că vor să destabilizeze ordinea constituțională 

în România. Locomotiva PNL afirmă peste tot prin țară că liberalii vor cere alegeri anticipate dacă vor obține un vot decent la 

alegerile europarlamentare. Însă dincolo de acest joc halucinant de vorbe goale, mă văd obligat să demontez această instigare 

la anarhie!  

Euro scrutinul nu are nicio legătură cu votul acordat în decembrie 2016 la alegerile parlamentare interne care au stabilit actuala 

configurație guvernamentală! Statul de drept, democrația, Constituția nu permit sub nicio formă să debarci un guvern, învestit 

în urma votului direct al cetățenilor la alegerile parlamentare din decembrie 2016!  

Pentru că România merită mai mult, trebuie ca noi, toți românii de bună-credință, să taxăm prin vot, pe 26 mai, aceste viitoare 

derapaje democratice anunțate de opoziție pentru că un asemenea plan haotic nu va face decât și mai mult rău țării noastre în 

plan extern și intern!  

Închei aducându-le aminte colegilor din opoziție că niciodată partenerii europeni și cei euro-atlantici nu vor tolera răsturnarea 

ordinii constituționale în țara noastră! 

  

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

*** 

 

Boc a tăiat, PSD a dat! 

 

Stimați colegi, 

Guvernarea Boc, fostă PDL, transbordată între timp la PNL și cu pretenția metamorfozării liberale complete, a fost atât de 

”performantă” încât efectele deciziilor dezastruoase continuă, și în ziua de astăzi, să se facă simțite la bugetul de stat!  

Tăierile salariale și ale pensiilor operate la începutul verii anului 2010, în timpul guvernării Boc, concomitent cu creșterea 

deficitului bugetar și accentuarea recesiunii au făcut, la vremea respectivă, ca Bucureștiul să devină un adevărat teatru al 
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protestelor. Palatul Parlamentului a stat sub asediul protestatarilor, atât în vară, apoi din nouă în toamnă, câte două săptămâni. 

La fel și Palatul Cotroceni. Fostul PDL, actualul PNL, aflat în acel interval de timp la guvernare, mima că situația se afla sub 

control, la fel și finanțarea deficitului bugetar dar care, în final a devenit, brusc, o problemă evidentă prin tăierile salariale 

operate cu brutalitate. Mulți români nu au putut înțelege nici până în ziua de astăzi cum dintr-o situație de aparentă normalitate 

a exercițiului guvernamental s-a ajuns la soluția extremă a tăierii salariilor cu 25% și la creșterea TVA de la 19% la 24%. 

Dacă PDL, regrupat sub umbrela PNL, și-a văzut doar de propriul interes, fără să mai țină cont de nevoile și nemulțumirile 

românilor, PSD se preocupă de bunăstarea populației! 

În timp ce alte partide n-au găsit decât soluția diminuării veniturilor românilor, Guvenul PSD a decis să le facă dreptate și să le 

acorde angajaților din sistemul de educație drepturile salariale ciuntite cu 25% de Guvernul Boc, în 2010, plus să le achite și 

dobânzile aferente pierderilor financiare suportate. 

Așadar după ani de zile și după ce majoritatea cadrelor didactice și-au pierdut orice speranță să aibă vreun câștig de cauză, 

inspectoratele școlare vor primi banii de la Executiv pentru plata integrală a sentințelor judecătorești. Banii necesari, peste 710 

milioane de lei, au fost transferați de la buget la ministerul Educației. Dobânzile vor fi plătite, cel mai probabil, luna viitoare. 

Alte sume considerabile au fost alocate universităților de stat pentru plata, până la data de 25 aprilie, a restanțelor, respectiv 88 

milioane lei pentru punerea în executare a sentințelor judecătorești, reprezentând diferențe salariale, 5 milioane lei pentru 

achitarea dobânzilor legale, generate de sentințele judecătorești și alte 272 milioane lei pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat, pentru perioada octombrie 

2008 - 13 mai 2011. 

Pe lângă acești bani, în bugetul Ministerului Educației Naționale, mai există suma de aproximativ 90 de milioane de lei 

disponibilă pentru sentințele care ar trebui plătite în anul 2020. De altfel, este posibil să apară un act normativ prin care să se 

reglementeze posibilitatea ca și acești bani să fie dați până la finalul anului 2019. 

Țin să subliniez în încheiere, stimați colegi, că și prin acest gest de justiție și echitate socială PSD face din nou dovada clară că 

interesele românilor sunt mai presus decât basmele electorale ale celor de la PNL și chiar decât modul în care au gestionat 

destinele și banii cetățenilor în perioada de tristă amintire în care s-au aflat la guvernare! 

 

 

Deputat 

Mihăiță Găină 

 

*** 

 

Investiții substanțiale pentru îmbunătățirea și modernizarea serviciilor medicale 

 

Guvernul și majoritatea parlamentară PSD continuă să adopte măsuri executive și legislative pragmatice în scopul 

îmbunătățirii condițiilor din sănătate, în așa fel încât și cadrele medicale, și beneficiarii serviciilor medicale, să fie mulțumiți 

de progresele și investițiile făcute în sistem.  

Unul din actele normative extrem de importante din domeniul sănătății votate recent în Parlament este proiectul de 

lege privind modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniu sănătății. Actul normativ prevede ca un 

medic de familie să poată fi titularul unui singur cabinet, precum şi a unui punct secundar de lucru, cel mult două, în altă 

unitate administrativ-teritorială, situată la mai puţin de 15 kilometri faţă de cabinetul propriu. Aceste puncte de lucru se vor 

putea deschide în localitățile în care nu funcţionează alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie, dacă se asigură 

un program fracţionat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază. În cazul în care sunt 

mai multe solicitări, prioritate are medicul cu cel mai mic număr de pacienţi pe listă. Noua lege va rezolva deficitul de personal 

din domeniul sănătății, mai ales în zona rurală și în așezările greu accesibile, cu populație îmbătrânită și cu posibilități 

materiale reduse. 

În aceeași idee, guvernarea PSD pune în prim plan modernizarea serviciilor medicale, pentru ca românii să beneficieze 

de cele mai noi tehnologii în domeniu. În prezent, sunt cofinanțate la nivel național aproximativ 120 de proiecte medicale, cu 

peste 700 milioane Euro. Este vorba de dotări și lucrări de amenajare în unitățile de primiri urgențe sau ambulatorii din 

majoritatea județelor, reabilitări termice a clădirilor spitalicești, programe naționale de screening, diagnostic și tratament 

precoce pentru boli precum cancerul de col uterin sau tuberculoza.  
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De asemenea, Guvernul susține creșterea alocării de fonduri pentru medicii de familie, în prezent fiind negociat un 

împrumut  de aproximativ 800 milioane de euro pentru plata serviciilor suplimentare efectuate de către medicii de familie către 

populație și pentru medicina comunitară, în scopul asigurării unui acces mai bun al populației la servicii medicale primare și al 

eficientizării cheltuielilor din sănătate. Acesta se va adăuga alocării bugetare pentru medicina de familie din acest an, mai 

mare cu aproximativ 25% față de anul trecut, destinate medicinii de familie. Contractul respectiv vizează și fonduri pentru 

dotarea cu echipamente a cabinetelor medicale, precum și pentru pregătirea personalului medical din medicina primară. 

La nivel județean, doamna ministru al Fondurilor Europene și președinte a PSD Dâmbovița, Rovana Plumb, a 

participat zilele trecute alături de ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, vicepremierul Daniel Suciu, la 

semnarea proiectului pentru extinderea Unității de Primiri Urgențe și a ambulatoriului din Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Târgovişte. Proiectul prevede extinderea cu 1.078 mp a Unității de Primiri Urgențe a spitalului, creșterea numărului de paturi 

de la 11 la 24, extinderea cu 500 mp a ambulatoriului spitalului, precum și dotarea cu aparatură nouă de ultimă generație - 

defribrilator, ecograf, aparat de radiologie, aparat de ventilație. Valoarea acestui proiect este de 11 milioane lei, iar valoarea 

totală a proiectelor europene derulate în sănătatea din județul Dâmbovița este de 40 milioane lei. Totodată, actualmente sunt în 

pregătire alte două proiecte europene în domeniul sănătății în județ, în localitățile Pucioasa și Moreni. 

 În concluzie, sunt doar câteva exemple concrete a reușitelor PSD în domeniul sănătății, atât la nivel național, cât și în 

județul Dâmbovița, iar programele și investițiile vor continua în ritm susținut în acest an, pentru ca românii să beneficieze de 

servicii medicale la un nivel calitativ european. 

Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 

 

*** 

 

,,Marșul «Aerul poluat ucide»”, o inițiativă de conștientizare a pericolului poluării și de prețuire a mediului 

înconjurător” 

 

Doamnelor și domnilor, 

Stimați colegi, 

 

Pe data de 13 aprilie s-a organizat în patru orașe din țară: București, Iași, Brașov și Timișoara, marșul „Aerul poluat 

ucide”, ce și-a propus să tragă un semnal de alarmă față de poluarea excesivă în special din marile orașe, unde industrializare 

aduce cu sine dezavantajele unei contaminării excesive cu gaze de eșapament. Numeroase afecțiuni sunt cauzate de expunerea 

la un aer poluat cum ar fi astmul bronșic sau acutizarea altor afecțiuni respiratorii în principal, la care se adaugă reacțiile 

alergice prin mecanism de hipersensibilizare, bolile cardiovasculare, cancerul pulmonar sau reducerea fertilității. Deși toate 

acestea sunt de foarte multe ori ignorate de către noi pentru că nu produc efecte imediat vizibile, se estimează că în medie 

anual 25.000 de cetățeni români ajung la afecțiuni grave din cauza poluării.  

Marșul „Aerul poluat ucide” este o inițiativă care arată că cetățeniilor le pasă de mediu. Acesta s-a realizat la inițiativa 

a cinci organizații non-guvernamentale în cadrul proiectului „Politici publice alternative în domeniul calității aerului”. La nivel 

mondial evaluări a numeroși specialiști din domeniu mediului au arătat că protejarea aerului respirat nu este un capriciu, ci o 

necesitate, care ne protejează pe noi toți de afecțiuni severe. Instituțiile statului și politicile europene sunt la fel de conștiente 

de aceste aspecte ale poluării aerului, existând diferese strategiile pentru o mai mare grijă față de mediu. Este cert că trebuie să 

existe un echilibru între economie, producție politici și grija față de mediu, aducă grija pentru o viată sănătoasă pentru noi și 

mai ales pentru urmașii noștri. Viața și sănătatea noastră este facilitată și de compoziție aerului existent, motiv pentru care 

astfel de inițiative de conștientizare a populației cu problematicile mediului, nu face altceva decât să se reamintească că trebuie 

să prețuim mediul, și să facem fiecare câte ceva pentru a reduce poluarea.  

Țara noastră face demersuri importante în perioada de deținere a Președinției Consiliului Europei pentru reducerea 

emisiilor de carbon şi realizarea de strategii pentru pentru îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris. Este dificil a crea un 

echilibru între o tendință de creștere a productivității și totodată o reducere a emisiilor de carbon. Însă prin strategii vizionare 

suntem capabili să aducem o îmbunătățire a politicii de mediu prin acțiuni de care să beneficiem noi și urmații noștri prin 

păstratea unui aer curat și prin conservarea mediului înconjurător. Fiecare dintre noi respiră zilnic aproximativ 20.000 litri de 

aer. Să acordăm atenția acestui neprețuit aer, așa cum dăm interes celorlalte aspecte ale vieții cotidiene. Peste 90% din 

populația la nivel mondial respiră un aer poluat. Așadar suntem mai expuși decât credem acestui tip de poluare. Trebuie să 



CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 5 - 2019  

Săptămâna 15 – 19 aprilie 2019  
 

 

26 

 

respectăm standardele calității aerului din Uniunea Europeană, și să acționăm fiecare dintre noi pentru un aer mai curat care ne 

protejează în primul rând sănătatea.  

Marșul „Aerul poluat ucide” a fost un marș pentru viață, pentru sănătatea noastră, cel mai de preț bun pe care îl avem. 

Măsurile guvernamentale sunt cele care reglementează politicile de reducere a poluării aerului în acord cu reglementările 

europene în acest sens. Pe lângă aceste, rămâne însă și datoria fiecărui cetățean în parte să evite poluarea aerului, prin acțiuni 

zilnice, cum ar fi mersul pe jos, reducerea pe cât posibil a consumului de energie la domiciliu, și folosirea surselor de energie 

regenerabilă.  

 

Deputat 

Claudiu-Augustin Ilișanu 

 

*** 

 

Agricultură în România, de la români pentru români. De ce avem nevoie de produse românești în magazine 

 

Stimați colegi, 

 

Poate că unii dintre dumneavoastră știți deja, poate că alții află abia acum, dar la finalul săptămânii trecute, o 

informație foarte importantă era făcută publică în România: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 

amenzi în valoare de peste 1,75 milioane de lei în urma controalelor care au vizat comercializarea fructelor și legumelor în 

marile lanțuri de magazine. Au fost identificate 177 de tone de fructe și legume care nu se încadrau în prevederile legale. 

Iată, deci, că PSD este îndreptățit atunci când susține că românii sunt tratați de către marile lanțuri comerciale, toate cu 

capital străin, drept cetățeni de mâna a doua: pentru că cetățenilor români le sunt oferite nu doar produse care au o calitate 

diferită față de cea din Vest, dar le sunt comercializate fructe și legume care nu sunt potrivite pentru consum. Pe aceste 

produse de calitate inferioară se duc banii munciți din greu de către salariații români sau pensiile obținute după zeci de ani de 

muncă de către bunicii noștri. 

Consider nedrept ca românii să fie nevoiți să cumpere alimente de calitate îndoielnică, în condițiile în care potențialul 

agricol al României este unul enorm și în condițiile în care putem să producem mâncare bună și sănătoasă, aici, în țara noastră. 

Firește, pentru ca pe farfuriile românilor să ajungă alimente românești, este nevoie de politici publice clare și curajoase. 

Exemplu în acest sens stau și controalele ANPC, dar și politicile agricole ale Guvernului României, așa cum este programul de 

tomate românești. Acest program reprezintă un model despre ce se poate face concret pentru a sprijini agricultorii români, 

atunci când există voință politică și pricepere administrativă. Programul pentru tomate începe în 2019 pentru al treilea an 

consecutiv, după ce în anul 2018 a reunit 16.550 de cultivatori înscriși, cu o producție anuală de 885.000 de tone de roșii.  

Concret, se oferă ajutor financiar beneficiarilor în valoare de 3.000 de euro pe an, sprijinindu-se cultivarea tomatelor în 

sere și solarii, astfel încât să se asigure necesarul consumului de roșii din producția autohtonă. Este o măsură care a fost 

asumată prin Programul de Guvernare, care are scopul de a oferi românilor, în extrasezon, produse cultivate în România, dar și 

de a susține investițiile în zone rurale, permițând astfel crearea de locuri de muncă în legumicultură și, totodată, încurajarea 

tinerilor în acest domeniu. 

Mă alătur colegilor mei din PSD și din Guvern care consideră că cetățenii României merită mai mult decât să fie 

considerați doar o simplă piață de desfacere. Cred că românii merită un tratament demn, cred că merită să se bucure de o 

calitate a vieții ridicată, iar cu banii munciți din greu merită să-și cumpere alimente sănătoase și de calitate. Dacă asta 

înseamnă ca PSD să poarte o luptă politică cu reprezentanții diferitelor grupuri de interese sau cu marile companii 

multinaționale, atunci accept această luptă, pentru că din acest motiv ne-au votat românii în decembrie 2016: să luptăm pentru 

ei, nu împotriva lor! 

 

Deputat 

Aida-Cristina Căruceru 

 

*** 
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Campania Națională „Informare acasă! Siguranță în lume!”, prezentă pentru al doilea an, în toate cele 41 de județe și 

Municipiul București 

 

 Campania Națională „Informare acasă! Siguranță în lume!” a ajuns la a doua ediție, fiind derulată de către Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni. La evenimentul de lansare, din 9 aprilie 2019, la Palatul Victoria, au participat premierul 

Viorica Dăncilă, vicepremierul Ana Birchall, ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, ministrul Justiției, Tudorel 

Toader, ministrul Cercetării și Inovării, Nicolae Hurduc, Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanu, Episcop vicar patriarhal, 

precum și înalți oficiali guvernamentali, parlamentari, ambasadori și reprezentanți ai misiunilor diplomatice. 

 Pentru al doilea an consecutiv, Campania Națională „Informare acasă! Siguranță în lume!” se va derula în 

toate cele 41 de județe ale țării și Municipiul București, în două etape. Grupul țintă al inițiativei îl reprezintă, în prima 

etapă elevii, studenții, profesorii și directorii de școli și în a doua etapă, persoanele adulte interesate de acțiuni lucrative pe 

teritoriul altor state.Totodată, MRP își propune extinderea campaniei în Republica Moldova pentru a răspunde la nevoile și 

solicitările venite din partea românilor de peste Prut.  

 Ea își propune încurajarea informării prealabile a românilor înainte de a lua decizia de a pleca în afara 

granițelor țării, precum și stimularea procesului de reîntoarcere și reinserție socio-profesională pentru cei care 

hotărăsc să revină acasă. Prin această inițiativă, MRP urmărește ca tot mai mulți români să își cunoască drepturile și 

responsabilitățile pe care le au ca cetățeni europeni și să știe, totodată, cum să acționeze când drepturile le sunt încălcate atunci 

când se află peste hotare ca turiști, la studii sau în calitate de angajați. 

 Instituțiile partenere ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în desfășurarea campaniei menționate sunt: 

Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor 

Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 

Ministerul Tineretului și Sportului, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Autoritatea Națională 

pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane. 

 De altfel, în prima etapă a Campaniei derulată în 2018, peste 10.000 de tineri, elevi, studenți, profesori, directori 

de școli, reprezentanți ai ligilor studențești au participat la întâlnirile derulate în întreaga țară și au discutat atât cu 

membri ai Guvernului, cât și cu experți despre piața de muncă din străinătate, metode de identificare a contractelor de 

muncă legale / ilegale, riscurile acceptării lucrului la negru, pericolul rețelelor de trafic, precum și despre numerele de 

contact și instituțiile ablitate să ofere asistență în cazul unor situații dificile. 

 Un om cetățean informat este un cetățean câștigat, iar această Campanie trebuie să continue și să ajungă la cât mai 

mulți români. Scopul acesteia nu este să îi încurajăm pe tineri să plece peste granițe pentru a-și căuta un loc de muncă, dar 

pentru cei care aleg să facă acest lucru, ne dorim să știe că sunt mereu români și că statul român va avea întotdeauna grijă de ei 

și de siguranța lor.  

 

Deputat 

Natalia Intotero 

 

*** 

 

Fonduri pentru reabilitarea monumentelor istorice 

 

 În fiecare an sărbătorim, la data de 18 aprilie, Ziua internațională a monumentelor și siturilor. Convenţia privind 

protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural a fost adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972, iar România a acceptat Convenţia la data de 30 martie 1990, prin 

Decretul 187/1990.  

 Ţara noastră are trecute pe Lista Patrimoniului Mondial: Delta Dunării, Biserici din Moldova, Mănăstirea Horezu, 

Satele cu biserici fortificate din Transilvania, Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Centrul istoric din Sighişoara, Biserici de 

lemn din Maramureş, fiecare zonă a României având numeroase monumente cu care ne putem mândri și pe care avem 

obligația să le conservăm pentru generațiile viitoare. Scopul acestei sărbători este de a oferi posibilitatea conştientizării de 

către populaţie atât a valorii şi diversităţii patrimoniului la nivel naţional şi mondial, cât şi a expunerii şi vulnerabilităţii 

acestuia şi, în consecinţă, încurajarea eforturilor necesare pentru protecţia şi conservarea sa.  
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 Statul are un important aport în ceea ce privește conservarea și reabilitarea monumentelor și siturilor, iar noi, social-

democrații, nu doar că am înțeles această responsabilitate, ci am luat măsuri concrete în acest sens. Astfel, Camera Deputaților 

a adoptat chiar săptămâna trecută Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2018 privind 

aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

prin care se aprobă în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru implementarea Programului, alocarea de 

credite de angajament pentru perioada 2019-2026 în cuantum de 4,5 miliarde lei, în baza cărora se pot încheia contracte de 

finanţare multianuale. Programul are ca scop general finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli de investiţii: achiziţia de 

imobile monumente istorice şi de bunuri culturale mobile clasate, prin exercitarea dreptului de preemţiune al statului, în 

condiţiile legii; construirea de obiective culturale, reprezentând construcţii cu destinaţie culturală sau în care se desfăşoară 

activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, se oferă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în 

asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie; realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau modernizare, 

consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în Lista monumentelor 

istorice, actualizată, cu respectarea prevederilor respectivei legi; realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau 

modernizare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a obiectivelor culturale, cum ar fi biblioteci, muzee, centre culturale, 

instituţii de spectacole sau concerte şi alte obiective cu destinaţie culturală.  

 Județul Cluj, pe care îl reprezint în Parlamentul României, are un număr însemnat de monumente istorice, respectiv 

1.791, conform listei întocmite de Ministerul Culturii. O parte dintre acestea se află în municipiul Dej sau în localitățile din 

apropiere. De exemplu, la Dej se află Casa Ioan Vaida Voevod, unul dintre arhitecții Marii Uniri, Biserica de lemn “Sf. 

Arhangheli Mihail și Gavriil”, precum și multe alte lăcașuri de cult sau mănăstiri și alte clădiri cu deosebită valoare istorică. 

Mai mult, chiar centrul municipiului Dej este declarat monument istoric, așadar mă bucură faptul că Guvernul PSD acordă 

atenția cuvenită trecutului, cu tot ceea ce ne-a lăsat bun, și a creat un program prin care autoritățile interesate, inclusiv cele 

locale, au la dispoziție fonduri pentru a conserva și a pune în valoare aceste comori arhitecturale.  

Deputat 

Cornel Itu 

 

*** 

 

Guvernul României susţine drepturile românilor din Marea Britanie 

 

Stimaţi colegi, 

La sfârşitul lunii martie susţineam o declaraţie de presă în care prezentam situaţia ingrată în care se află Marea Britanie 

din cauza deciziei de a părăsi Uniunea Europeană. 

Consider că exemplul negativ al Marii Britanii şi al problemelor care au apărut ca urmare a deciziei de a părăsi U.E. ar 

trebui să fie un avertisment pentru alte state membre care ar înclisa să adopte o decizie similară. 

Populismul şi naţionalismul dus la extrem nu pot avea decât efecte negative asupra populaţiei, economiei şi, nu în 

ultimul rând, a puterii în lume. 

Aşa cum subliniam şi în declaraţia anterioară, o excludere, fără un acord, ar afecta atât Marea Britanie, cât şi cetăţenii 

europeni care se află sau lucrează în Marea Britanie, inclusiv cei români. 

Sigur, Guvernul României a luat măsuri preventive, şi a negociat un tratament favorabil pentru cetăţenii români din 

Regat în cazul unei ieşiri din U.E. fără acord a Marii Britanii. 

Mă bucur, însă, că a fost identificată o soluţie de compromis, avantajoasă atât pentru Maria Britanie, cât şi pentru U.E. 

Aşa cum susţine şi domnul Michel Barnier, negociatorul şef al Comisiei Europene pentru Brexit, o ieşire a Marii 

Britanii din U.E., indiferent de cum va fi aceasta, reprezintă o pierdere pentru ambele părţi. O ieşire fără acord ar 

reprezenta o pierdere şi mai mare pentru părţile implicate. 

În acest context, faptul că şefii de stat şi de guvern ai statelor membre au acceptat o prelungire a termenului până la 

care Marea Britanie trebuie să adopte o soluţie este bine venită. 

Termenul stabilit este unul flexibil, astfel încât Marea Britanie să poată ieşi din U.E. în prima zi a lunii următoare 

adoptării Acordului cu Uniunea Europeană. Acest termen limită a fost stabilit până la 31 octombrie 2019, ceea ce oferă 

suficient timp Guvernului şi Parlamentului britanic pentru adoptarea Acordului. 

https://idrept.ro/00097746.htm
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Termenul de 31 octombrie este condiţionat de participarea Marii Britanii la alegerile europarlamentare, care vor avea 

loc pe 26 mai. În cazul în care până la această data Marea Britanie nu adoptă Acordul de Retragere şi nici nu participă la 

alegeri, aceasta va fi exclusă de la data de 1 iunie 2019. 

Pentru cetăţenii români aflaţi în regat aceste veşti sunt foarte bune, deoarece oferă încă un răgaz politicienilor din 

Regat pentru adoptarea unei soluţii bune pentru părţile implicate. 

Camera Comunelor sper să adopte Acordul de Retragere negociat de Guvernul Marii Britanii cu Uniunea Europeană 

înainte de alegerile europarlamentare. Mi s-ar părea ciudat ca Marea Britanie să participe la alegeri şi să se retragă peste 

doar câteva luni. 

În încheiere, vreau să-i reasigur pe cetăţenii români din Regat că Guvernul României va face toate demersurile 

necesare pentru protejarea drepturilor lor. 

 

   

Deputat 

Mirela Furtună 

 

*** 

 

PSD vrea mai mult pentru români - mai mult la pensii, mai mult la salarii, o viață decentă  

  

În cei peste doi ani de Guvernare PSD, am aplicat programe și politici care vin în sprijinul direct al oamenilor. Unul dintre 

aspectele care ne preocupă este și faptul că românii plătesc credite mai mari decât restul europenilor, care au și venituri mai 

generoase.  

 Situația a ajuns în atenția Coaliției de Guvernare, în special modul în care ROBOR crește necontrolat. Practic, nivelul 

de creditare și dobânzile plătite către bănci au devenit o povară pentru foarte mulți români. În acest sens, PSD a susținut 

mereu că Banca Națională trebuie să lucreze alături de Guvern și Parlament pentru binele acestei țări. Aceasta a fost 

declarația de la care am pornit, iar în scurt timp au urmat și deciziile concrete. 
 Astfel, la începututl lunii februarie 2019, Biroul Permanent al Senatului a aprobat desfăşurarea unei anchete 

parlamentare la Consiliul Concurenţei în legătură cu un raport cu privire la manipularea ROBOR. Miercuri, 10 aprilie, liderul 

grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, a anunțat concluziile comisiei. Acestea sunt surprinzătoare - indicele folosit la 

calcularea ratelor a fost trucat și în prezent peste un milion de familii de români plătesc la bănci rate mai mari decât ar 

trebui.  
 În urma concluziilor, comisia a trimis propunerile necesare către Ministerul de Finanțe și Banca Națională, care ar 

trebui să aleagă între două lucruri. Fie să decupleze indicele ROBOR de la ratele românilor, fie să introducă o nouă metodă de 

calcul bazată pe realitatea pieței, adică pe tranzacții și nu pe cotații așa cum era vechiul indice. Mai mult, a fost depus un 

amendament la comisia economică, acolo unde se va discuta, săptămâna viitoare, OUG 114, amendament prin care noul indice 

să se aplice și creditelor în derulare pentru că, altfel, ar fi o discriminare. 

 De altfel, Ministerul Finanțelor a modificat OUG 114 și a schimbat modul de calcul al ROBOR, ceea ce este un 

lucru salutar, însă s-a făcut dreptate doar pe jumătate, în sensul că noul indice se va aplica doar creditelor viitoare. Și 

în acest sens, se caută soluții și pentru cei care au deja credite contractate. 

 În luna decembrie Guvernul a adoptat Ordonanța pe lăcomie, respectiv OUG 114. Aceasta prevede, între altele, că taxa 

pe cifra de afaceri a băncilor va fi calculată dacă ROBOR depășește 2%. Introducerea unui mecanism ce are în vedere 

protejarea populaţiei şi a firmelor care au credite prin impozitarea activelor financiare ale băncilor, în cazul unui nivel al 

ROBOR-ului mai mare de 2%, este o măsură de care românii aveau nevoie. Scăderea ROBOR este favorabilă pentru 

românii care au credite, iar băncile nu vor mai putea crește dobânzile după cum vor. Măsurile guvernului de 

sancționare a lăcomiei bancare încep să dea roade.  
 Ne place sau nu, PSD este singurul partid care a luat măsuri pentru oameni, măsuri pentru care a dus o luptă strânsă 

până și cu sistemul bancar. Da, băncile pot face profit în România, nu aceasta este problema, problema este ca acest profit să 

nu îngenuncheze oamenii.  

 

Deputat 

Laurențiu Nistor 
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*** 

 

PSD conduce România în direcția corectă și aduce creșterea economică în buzunarele românilor 

 

Stimate colege și stimați colegi,  

În al doilea an al guvernării PSD se consolidează bunăstarea salariaților din România și se reduc decalajele față de Uniunea 

Europeană. Salariul mediu brut a depășit 1.000 euro/lună. 

Salariul mediu brut a ajuns în februarie 2019 la 4.819 lei! Este o creștere semnificativă, cu 17,9%, față de cât era anul trecut, în 

aceiași perioadă. 

Raportat la perioada guvernului condus de domnul Cioloș câștigul salarial mediu net este cu 50% mai mare: 1.950 lei net în 

februarie 2016 față de 2.933 lei net în februarie 2019. 

Așadar este un fapt clar saltul consistent de venituri, care se regăsește și în creșterea puterii de cumpărare. 

Puterea de cumpărare a salariului mediu este mai mare cu 13,6% față de anul trecut și cu 43,5% mai mare decât în guvernarea 

tehnocrată din februarie 2016, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. 

Totodată a crescut cu 43% și salariul mediu net în domeniul construcţiilor.  

În această privință, se dovedeşte, încă odată eficienţa măsurilor din programul de guvernare. Guvernul a avut dreptate. 

Ordonanța 114 a deblocat un domeniu, cel al construcțiilor, în care exista o acută lipsă de forță de muncă. Facilităţile salariale 

prevăzute de ordonanţă îi determină pe mulţi români care lucrau în străinătate, să se întoarcă acasă. 

Salariul mediu net din domeniul construcţiilor a crescut cu 43% în perioada februarie 2018 – februarie 2019, iar cel brut a 

avansat cu 18% în acelaşi interval, potrivit datelor publicate săptămâna trecută de Institutul Naţional de Statistică. Astfel, 

salariul mediu net în construcţii a fost în februarie 2019 de 2.763 de lei, iar cel brut de 3.810 lei. 

Avansul vine ca efect al prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 114/2018, adoptată la sfârşitul anului trecut. Printre măsurile 

incluse în document, se regăseşte obligativitatea salariului minim brut de 3.000 de lei pentru angajaţii din construcţii, ceea ce 

înseamnă un salariu minim de circa 2.352 de lei, aproape 500 de euro. 

Angajatorii spun că facilităţile care au însoţit obligaţia de majorare a salariilor din acest domeniu au atenuat impactul măsurii, 

astfel încât nu au existat costuri salariale mult mai mari. 

România este pe drumul cel bun. Produsul Intern Brut al țării a fost mai mare cu 10% în 2018 față de 2017. Este o creștere 

semnficiativă, care înseamnă un plus de aproape 90 de miliarde de lei, aproximativ 19 miliarde de euro. 

Investițiile din economie au ajuns la 200 de miliarde de lei, în 2018, cu 25 de miliarde mai mult decât în 2017. 

Cel mai important este faptul că această creștere economică s-a văzut și în buzunarele oamenilor. Câștigul salarial mediu net 

este mai mare, a ajuns la 2.933 lei în februarie, cu 18% mai mult față de anul trecut. 

Suntem consștienți că mai sunt multe lucruri de îndreptat și multe măsuri de implementat pentru a crește standardul de viață al 

românilor la nivelul celor mai dezvoltate state din Uniunea Europeană, însă ne îndreptăm în această direcție.   

 

 

Deputat 

Marius Constantin Budăi 

 

*** 

 

PSD își respectă angajamentele față de personalul din educație 

 

Stimate colege și stimați colegi,  

PSD își respectă promisiunile față de personalul din educație. Astfel, se achită integral plățile dispuse de instanțe pentru 

dascălii români. 

Guvernul PSD-ALDE a mai rezolvat încă o problemă insistent reclamată de cadrele didactice. Plata integrală a sumelor pe care 

le-au câștigat în instanță. În acest fel se îndeplinește angajamentul asumat în fața dascălilor. 

Ministerul Educației plătește integral atât sumele restante aferente hotărârilor judecătorești cât și pe cele scadente în 2019. 

Cadrele didactice își vor primi banii în preajma sărbătorilor de Paște. 

Banii necesari, peste 710 milioane de lei au fost tranferați de la buget la ministerul Educației Naționale. 
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Alte sume considerabile au fost alocate universităților de stat, pentru plata, până la data de 25 aprilie, a restanțelor, respectiv: 

88 milioane lei pentru punerea în executare a sentințelor judecătorești reprezentând diferențe salariale, 5 milioane lei pentru 

achitarea dobânzilor legale generate de sentințele judecătorești și 272 milioane lei pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat, pentru perioada octombrie 

2008 - 13 mai 2011. 

În acest fel guvernarea PSD închide răni vechi ale retribuirii dascălilor și face atât dovada voinței sale politice cât și a 

performanței sale guvernamentale, generatoare de resurse financiare suficiente, inclusiv pentru astfel de nevoi. 

Vreau să reamintesc faptul că începând cu 1 martie 2018, au intrat în vigoare mai multe creșteri salariale pentru angajați, dar 

cea mai importantă este cea pentru medici și pentru profesori, așa cum a fost prevăzut în Legea salarizării unitare. Astfel, 

salariile profesorilor au crescut în medie cu 20%.  

În prima parte a guvernării s-a majorat finanțarea cheltuielilor anuale pentru pregătirea elevilor și s-au crescut veniturile pentru 

cei 53.000 de salariați din învățământ, personal nedidactic, 

În mai 2018 în urma adoptării unei Ordonanțe de Urgență pentru completarea legii salarizării nr. 153/2017 au fost majorate cu 

20% salariile inspectorilor şcolari, au crescut la nivelul acestora și veniturile directorilor caselor corpurilor didactice și s-au 

mărit retribuțiile pentru contabilii şefi cu gradul I din învăţământul preuniversitar. Totodată, prin acest act normativ s-a aprobat 

acordarea indemnizaţiei de hrană pentru personalul din cadrul învăţământului superior. 

Din momentul preluării guvernării de către coaliția PSD+ALDE, salariile cadrelor didactice au crescut, pe net, adică bani în 

mână, cu 44%. 

Totodată guvernarea PSD îmbunătățește viața a milioane de cetățeni din satele și comunele prin programele pentru dezvoltare 

locală inițiate și implementate de miniștrii social-democrați. Peste 70% din resursele alocate programelor PNDL au mers către 

comunitățile din mediul rural, pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere și de utilități, construcția, modernizarea și dotarea de 

grădinițe școli și dispensare, elemente vitale pentru reducerea decalajelor față de oraș. 

La acest moment sunt alocate fonduri pentru reabilitarea a 1.776 unităţi de învăţământ, din care 880 de creşe şi grădiniţe. 

Începând cu ianuarie 2018 au fost deschise si apelurile pentru infrastructura preșcolară și școlară finanțată prin intermediul 

Programelor Operaționale Regionale 2014-2020. Astfel, pentru o alocare de 330 milioane euro, se află în competiție, în diverse 

etape de evaluare, un total de 778 cereri de finanțare în valoare de peste 780 milioane de euro, depuse de unitățile 

administrativ-teritoriale, din care 357 sunt de la nivelul comunelor, în valoare de aproximativ 395 milioane euro. 

Obiectivul guvernării PSD este ca până la finalul anului 2020 să îndeplinească toate obiectivele din planul de guvernare pentru 

sistemul de educație. 

 

Deputat 

Elvira Șarapatin 

 

*** 

 

Iohannis i-a sfidat din nou pe dizidenţii anticomunişti, ţinuţi în puşcărie de procurorul comunist Lazăr 

 

Klaus Iohannis a ratat ocazia de a-şi dovedi anticomunismul pe care-l afişează ca la paradă, ori de câte ori interesele electorale 

i-o cer. După întâlnirea de la Cotroceni cu dizidenţii din delagaţia PSD, a refuzat din nou să-l demită pe cel ce l-a ajutat să 

scape de dosarele penale şi să ajungă astfel preşedintele României. 

Refuzul preşedintelui de a semna imediat decretul de revocare a lui Lazăr îl demască pe cel care se preface că luptă pentru 

justiţia din România. De fapt Iohannis organizează o mascaradă de referendum pe care încearcă să-l folosească, total 

neconstituţional, în interes politic personal. 

Demagogia şi ipocrizia unui preşedinte care nu a făcut nimic bun pentru români şi pentru România, timp de 4 ani şi jumătate, 

nu mai păcăleşte pe nimeni. Iohannis nu este preşedintele românilor! Este un preşedinte şantajat, este preşedintele noii 

securităţi şi protectorul torţionarilor. 

Cea mai clară dovadă că Iohannis este un preşedinte şantajat, ţinut ostatec de noua securitate, este faptul că la finalul discuţiilor 

cu delegaţia PSD nu a spus niciun cuvânt despre Lazăr şi despre cererea de revocare pe care i-au adresat-o cei doi foşti deţinuţi 

politici. 

Domnul Iohannis arată de fapt că nu-i pasă! Indiferent câte orori s-au întâmplat și se vor mai întâmpla, indiferent câte dovezi 

copleșitoare vor mai apărea pur și simplu ele nu există și nu vor exista pentru președinte, pentru că dânsul este de fapt doar o 
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marionetă obligată să-și joace rolul, să-și apere protectorul care i-a închis zeci de dosare penale și să lupte din răsputeri pentru 

conservarea sistemului ocult de putere și influență în instituțiile de forță ale statului. 

Un referendum pe Justiţie ar trebui să includă, în mod obligatoriu, întrebările propuse de foştii dizidenţi politici legate de 

menţinerea în funcţiile de demnitate publică a foştilor torţionari şi a uneltelor poliţiei politicie a lui Ceauşescu. 

Președinele Iohannis îi jigneşte pe cei doi deţinuţi politici atunci când susţine că PSD se foloseşte de ei. Este inadmisibil să 

sugerezi că cei doi eroi anticomunişti nu au discernământ, nu au ştiut de ce au venit la Cotroceni şi nu au ştiut ce fac atunci 

când i-au cerut revocarea procurorului general.  

Scuzele așa zis instituționale exprimate de Augustin Lazăr față de prigoana și torturarea disidenților politici în regimul 

comunist sunt perfect inutile și ipocrite. 

De minim bun simț era ca Lazăr să-și anunțe demisia, măcar în ceasul al 12-lea. Abia atunci ar fi dat dovadă, cât de cât, de 

faptul că înțelege și regretă grozăviile la care a participat activ, ca agent al regimului și securității politice, în acțiunea 

programatică de represiune politică. 

Degeaba invocă Lazăr justificări similare celor date de naziști „eu mi-am făcut doar datoria, am aplicat legile momentului, am 

respectat ordinele”. Nimic nu-l spală de rușinea de a fi fost o unealtă conștientă a totalitarismului comunist, care astăzi, cu 

tupeu și cinism nemărginit vrea, în continuare, să fie procurorul șef al României democrate! 

Degeaba încearcă Lazăr să ascundă că el însuși a fost șeful comisiei de eliberări de la sinistra închisoare Aiud și că repetat, în 

mai multe cazuri, a refuzat să redea libertarea la care aveau dreptul deținuții încarcerați politic, pentru că „n-au dat suficiente 

dovezi de îndreptare”. 

Lazăr minte și manipulează când înceracă să bagatelizeze, să reducă la o dimensiune minimă admnistrativă, rolul său funest și 

determinant în aceste procese politice. 

Nicăieri, în nicio țară civilizată o astfel de atitudine n-ar fi fost tolerată. 

Fiecare zi în care președintele Iohannis tace și nu ia atitudine este o ofensă, o sfidare la adresa tututor celor care au murit 

pentru dreptate și adevăr, pentru democratie și libertate, este, în fapt, o probă a complicității sale cu ideologia și torționarii 

comuniști, în flagrantă contradicție cu ce declară demagogic. 

 

Deputat 

Răzvan Rotaru 

 

*** 

 

Tinerii cu rezultate excepționale la învățătură, stimulați financiar pentru a rămâne în țară 

  

Guvernul și majoritatea parlamentară PSD continuă să adopte noi măsuri pentru sprijinirea tinerei generații și creșterea 

calitativă a educației naționale. Ultima astfel de hotărâre a fost luată în ceea ce privește Programul de Granturi destinat elevilor 

cu rezultate deosebite, care a fost modificat pentru ca elevii olimpici să poată lua bani mai uşor, dacă vor să continue studiile 

universitare acasă și să poată efectua cercetare în universitățile din România. 

Astfel, olimpicii internaționali și naționali, care au fost medaliaţi, premiaţi, ori care au primit menţiuni, vor fi 

recompensați cu sume de până la 4.000 de euro anual, ce vor fi folosiți pentru necesitățile aferente continuării studiilor 

universitare. 

Potrivit documentelor avizate de Executiv, de granturile acordate vor beneficia absolvenţii de liceu care au obţinut cel 

puţin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele internaţionale și naționale, medalie de aur/premiul I, medalie de 

argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau menţiune şi care sunt înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ superior 

din România începând cu anul universitar 2019 – 2020.  

Olimpicii internaţionali pot primi de la stat 4.000 euro pe an pentru medalia de aur/premiul I, 3.500 euro pe an pentru 

medalie de argint/premiul II, 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III și 2.500 euro pentru menţiune, în timp ce 

olimpicii naţionali vor fi recompensați cu 3.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, 2.500 euro pe an pentru medalie 

de argint/premiul II, 2.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III și 1.500 euro pentru menţiune. 

Aceste stimulente acordate elevilor noștri cu performanțe deosebite la învățătură se înscriu în etapele bifate ale 

Programului de guvernare a PSD, destinate modernizării educației naționale și îmbunătățirii calității învățământului. Primul 

pas a fost concretizat prin creșterea remunerației dascălilor, deoarece era nefiresc să cerem la nesfârşit obţinerea unor 
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performanţe remarcabile la nivel internaţional, precum numeroasele succese ale elevilor români la olimpiadele pe diferite 

materii, fără ca îndrumătorii acestor copii să fie plătiţi corespunzător.  

 Consider că Parlamentul şi Guvernul trebuie să facă în continuare front comun pentru majorarea alocărilor bugetare 

pentru învăţământ, deoarece educaţia este, alături de sănătate, cel mai important domeniu de preocupare al statului. Trebuie să 

lăsăm lucruri palpabile în urma noastră, iar actuala guvernare a corectat deja foarte multe nedreptăţi comise în ultimii ani, 

inclusiv în domeniul învăţământului.  

Îmi exprim încrederea că vom găsi resursele financiare necesare pentru îmbunătăţirea continuă a situaţiei generale a 

educaţiei naţionale, inclusiv prin accesarea de fonduri europene pentru modernizarea şcolilor şi creşterea gradului de 

participare a elevilor la procesul educaţional.  

 

Deputat 

Elena Hărătău 

 

*** 

Campanii de prevenție și educație pentru sănătate 

  

Stimate colege, Stimați colegi, 

 

Având în vedere că internetul e plin de site-uri de sănătate realizate de persoane care nu sunt medici și astfel fac mai mult rău 

decât bine celor care le citesc, este nevoie de surse veritabile pentru informare când vine vorba de probleme medicale. 

 

Noile descoperiri din medicină fac mult mai ușoară prevenția unor boli cronice, dacă se pune însă accent pe educația pentru 

sănătate și pe importanța controalelor medicale periodice. Responsabilitatea noastră ca parlamentari și a Ministerului Sănătății 

este să punem sănătatea pe primul loc. 

De aceea, Ministerului Sănătății trebuie să elaboreze și promoveze permanent campanii de informare, educare și comunicare 

referitoare la prevenție, cum este screeeningul sau vaccinarea și să ofere populației un pachet informațional în vederea 

consilierii părinților și copiilor. 

Avem nevoie de creșterea gradului de educație pentru sănătate ca să putem lupta împotriva informațiilor medicale false. 

De aceea, consider că astfel de campanii publice de conștientizare vor conduce la eliminarea și controlul bolilor prevenibile 

prin vaccinare, prin consolidarea vaccinărilor de rutină care să asigure o rată a acoperirii vaccinale, cu antigenele din 

Calendarul Național de Vaccinare, pentru copii de cel puțin 95%, și o rată a acoperirii vaccinale cu antigenele din vaccinurile 

opționale la grupurile la risc incluse în Programul Național de Vaccinare de cel puțin 50%.  

În opinia mea se impune asigurarea continuă a sănătății publice, prin revizuirea constantă a Programului Național de Vaccinare 

și introducerea unor antigene noi în cadrul acestuia, precum și asigurarea accesului echitabil la aceleași servicii, de calitate și 

inovative, pe întregul teritoriu al României și pentru întreaga populație. 

În acest sens, Ministerul Sănătății trebuie să promoveze o strategie pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței 

vaccinării în rândul populației, prin informarea corectă cu privire la modalitățile de prevenție prin vaccinare și prin utilizarea 

unor instrumente și metode adaptate dezvoltării tehnologice. 

Apreciez că putem începe aceste demersuri prin organizarea de întâlniri și dezbateri în dispensare medicale, spitale și facultăți 

de medicină prin care să oferim oportunitatea populației de a avea acces la o educaţie medicală complementară informațiilor 

care le culeg din diverse surse de informare neverificate.  

Activităţile de educaţie medicală trebuie să devină o experienţă care să fie la îndemâna fiecărui cetățean. Astfel, încurajez 

colegii medici din mediul academic să vină în contact cu populația pentru a le capta interesul şi stimula curiozitatea, dorinţa de 

a cunoaște și a se informa despre prevenția și controalele medicale. 

În această situație un rol important îl au și Colegiile Medicilor, Asociațiile Medicilor de Familie și Ordinul Asistenților 

Medicali din România de la nivel local, care se pot implica cu resursă umană în acțiunile de educație medicală. 

Pe parcursul desfășurării unor astfel de campanii pot fi abordate mai multe teme de interes precum: monitorizarea bolilor 

cronice netransmisibile, asistența medicală primară sau profilaxia, atât de necesară. 

 

Deputat 

Tamara Ciofu 



CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 5 - 2019  

Săptămâna 15 – 19 aprilie 2019  
 

 

34 

 

 

*** 

 

PSD este interesat de creșterea condițiilor de viață ale românilor care nu au acces la electricitate și gaze 

 

Stimate colege, Stimați colegi,  

PSD își respectă promisiunile atât la nivel guvernamental, cât și parlamentar și este interesat de creșterea standardului de viață 

al românilor. 

În acest sens, săptămâna trecută, deputații social-democrați au votat pentru adoptarea proiectului de lege, inițiat de PSD, care 

oferă posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale să acceseze fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea 

construirii, modernizării, reabilitării sau extinderii sistemelor de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Locală. 

Având în vedere că forul decizional pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților, inițiativa urmează să fie promulgată 

de președintele României, iar apoi să intre în vigoare. Din acel moment, românii vor avea acces mai rapid la utilitățile publice, 

de care nu au dispuns până acum în zonele în care locuiesc, respectiv racordarea la electricitate și gaze naturale.  

Primarii, cei mai interesați în dezvoltarea comunităților locale, vor avea instrumentele legale necesare pentru extinderea 

rețelelor de gaze și electricitate inclusiv către cele mai izolate localități din țară. Așadar, inclusiv județul Vâlcea, pe care îl 

reprezint în Parlament va beneficia de noi aducțiuni de gaz metan și electricitate pentru conectarea localităților, care în acest 

moment nu sunt conectate la rețelele de gaz și curent. 

În același timp, vreau să vă anunț că Guvernul PSD a aprobat în urmă cu câteva zile actul normativ pentru stabilirea cadrului 

general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale și 

a procedurilor pentru acordarea concesiunilor. Adoptarea normelor de aplicare a legii, schimbă un mecanism greoi, care a 

blocat extinderea reţelelor de gaze cu unul care va aduce creştere economică, la nivel local, odată cu îmbunătățirea condițiilor 

din casele românilor. 

Din păcate, colegii din Opoziție deja amenință că dacă preiau guvernarea vor opri PNDL, pentru că ei îl consideră un program 

care nu este eficient, care concurează fondurile europene. 

Milioane de români din satele și comunele României au condiții de viață îmbunătățite grație programelor PNDL, inițiate și 

aplicate cu consecvență an de an de toate guvernările PSD.  

Peste 70% din resursele alocate programelor PNDL au mers către comunitățile din mediul rural, pentru drumuri, trotuare, 

canalizare, apă, gaze, școli, dispensare și grădinițe, elemente vitale pentru reducerea decalajelor față de oraș. 

La acest moment din peste 12.500 de obiective de investiții, aproape 82%, peste 10.350 sunt finanțate în mediul rural. 

Resursele alocate se ridică la 34,2 miliarde lei,  adică peste 7,2 miliarde de euro. 

Astfel, sunt 2.689 sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, 1.776 de unităţi de învăţământ, din care 880 de creşe şi grădiniţe, 

3.948 drumuri, poduri şi podețe. 

Obiectivul guvernării PSD este ca până la finalul mandatului, în 2020, decalajele dintre mediul urban și cel rural să fie reduse 

cu cel puțin 15%. 

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

 

*** 

 

Bursa de pește de la Tulcea este un proiect care va pune în valoare bogăția piscicolă a României și va asigura accesul 

pescarilor din România la marile piețe de retail europene și nu numai 

 

Doamnelor și domnilor, 

Stimați colegi, 

 

Este bine cunoscut faptul că pescarii din România în anumite perioade ale anului au un excedent de pește pe care nu îl 

pot vinde în timp util, atâta vreme cât există pe piețele locale importuri crescute de pește din Grecia, Turcia sau Ucraina. 

Pentru a evita această situație înființarea unei piețe de desfacere chiar în zona în care se pescuiesc cele mai mari cantități de 
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pește era o necesitate pentru a ușura munca acestei categorii sociale.  Existența acestei burse de pește de la Tulcea, inaugurată 

săptămâna trecută, va permite reprezentanților marilor lanțuri comerciale să vină și să cumpere la un preț stabilit prin licitație. 

Acesta este un prim pas, dar trebuie suplimentat și de alte măsuri care să reducă importurile și să stimuleze și încurajeze 

cumpărarea produselor românești.  

Acest proiect finanțat de Uniunea Europeană din Fondul pentru Pescuit pune în valoare potențialul piscicol din Delta 

Dunării asemănător piețelor de desfacere din Japonia, unde se realizează tranzacții de milioane de euro. Această bursă din 

Tulcea funcționează sub egida Casei Române de Comerț Agroalimentar Unirea, o structură nouă din cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având drept obiectiv principal atragerea producătorilor în circuitul reglementat și fiscalizat 

de statul român, mai exact atragerea de cumpărători pentru marfa pescarilor români ce vin prezenți la această bursă. Delta 

Dunării și dezvoltarea unei strategii pentru Regiunea Dunării este un punct foarte important al programului României în cadrul 

președinției rotative a Uniunii Europene, iar deschiderea acestei burse nu face altceva decât să sprijine această zonă de interes.  

În timpul mandatului de deținere a Președinției Consiliului Uniunii Europene, țara noastră gestionează probleme 

importante și oferă strategii clare pentru îmbunătățirea politicilor europene. Un exemplu în acest sens îl reprezintă noile norme 

referitoare la conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine, aprobate pe baza acordului din 13 februarie 

dintre reprezentanții președinției Consiliului și ai Parlamentului European. Aceste măsuri sunt acum supuse verificării de 

experții juriști-lingviști urmând a fi adoptate de către Consiliul și Parlamentul European în cel mai scurt timp. Ele prevăd 

elemente specifice privind uneltele de pescuit și dimensiunile ochiurilor de plasă, zonele și sezoanele închise, precum și 

anumite măsuri suplimentare de minimizare a impactul pescuitului asupra ecosistemelor marine. Tot acest set de măsuri 

stabilesc ca după 30 iunie 2021, pescuitul cu impulsuri electrice să fie interzis progresiv.  

Este nevoie ca politicile piscicole să fie din ce în ce mai aplicabile și cu un real folos pentru economiile naționale și 

pentru cetățeni. România acordă o deosebită importantă acestui sector cu un important potențial economic, pe care trebuie să-l 

dezvoltăm și revitalizăm. În acest sens, introducerea unor scheme de ajutor de stat pentru acvacultură și pentru industria 

alimentată derivată din produse piscicole, pot contribui efectiv la susținerea acestui sector. La acestea se adaugă modernizarea 

procesului tehnologic de la pescuitul propriu-zis până la depozitarea și prelucrarea peștelui. Toate eforturile noastre se vor 

coaliza pentru a face funcțională și competitivă această bursă de pește de la Tulcea care va avea cu siguranță efecte pozitive în 

ceea ce privește creșterea nivelului de trai al locuitorilor din această zonă a țării. Ea creează premisele satisfacerii cererii 

interne de pește și creșterii importurilor prin sprijinirea pescarilor români. Sperăm ca ea să reprezinte „primum movens” către 

accesul neîngrădit al pescarilor din România la marile piețe de retail europene și nu numai! 

 

Deputat 

Ciprian-Constantin Șerban 

 

*** 

 

 

 Interpelare 

 

Adresată: doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 

De către: deputat Nicu Niță 

 

Problema pe care încerc să o expun este problema noastră a tuturor celor care au copii și nepoți. Pornind de la alocația 

de 84 lei pentru fiecare copil, sumă care nu ajunge părintelui nici măcar pentru pachețel fără a mai gândi măcar și la restul 

necesităților, trecem apoi pe la evenimentele nedorite când trebuie să apelezi la ajutorul specializat și primești o rețetă la care 

pe lângă gratuitate mai lași la farmacie o sumă de bani și în multe cazuri nu puține, ajungem la școală unde ne lovim de zeci de 

probleme. 

 Doamna Ministru a menționat la televizor că v-a renunța la opțiunea de a tipări doar Ministerul Educației și 

Învățâmântului, manualele, ci sub o atentă verificare vor putea tipări alte și alte edituri, aici apare una din probleme căci 

manualul însoțit de caietul strict necesar, supra evaluat de la 15 la 35 de lei, bani pe care părintele are sau nu are, trebuie să îi 

dea pentru un caiet sau mai multe, căci este foarte necesar la toate obiectele, ci și de aici mă întorc și vă întreb cu tot respectul 

această fabuloasă alocație acoperă necesitățile unui copilaș. 
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Tot doamna Ministru la un post de televiziune a afirmat că ar trebui ca fiecare copil să primească câte o tabletă și 

fiecare cadru didactic un laptop, dar întreb din nou, au toți copiii toalete în școli, au toți copiii laboratoare de informatică, au 

toți copiii posibilitatea de a ajunge la școală fără a străbate noroaiele și a lupta cu vremea ?? Trec mai departe și vă întreb dragi 

părinți și bunici ce părere aveți de materia de acum comparativ cu aceea pe care au învățat-o  

 

copiii noștri sau chiar voi? Este complexă, este prea grea sunt multe noțiuni pe care cu siguranță nu toți copiii le înțeleg și le 

asimilează iar profesorul presat de timp și de cantitatea mare de noțiuni este obligat să treacă mai departe, iar din nou trebuie 

să intervină bietul părinte, să ducă copilul la pregătire și din care bani din cei de alocație? 

Poate o materie mai descongestionată pe niște manuale bine concepute și tipărite fără greșeli, ar fi de un real ajutor. 

Atunci poate săracul copil nu ar fi obligat de mititel să poarte în spate povara de 9 kg a ghiozdanului de la școală, care de 

multe ori nu afectează greutatea lui, ci pe a noastră, dar gândiți-vă pentru un copil care trebuie să îl care singur și la dus și la 

întors. În ultimul rând poate i-ar mai rămâne puțin timp și pentru joacă după ce și-a îndeplinit toate obligațiile școlare. Mulți 

părinți au crezut că o dată votat bugetul se vor găsi bani și pentru alocațiile copiilor, care sunt cele mai mici alocații din 

Uniunea Europeană, căci în Germania alocația unui copil pornește de la 100 euro, iar la noi este 18 euro., bani care trebuie să 

ajute părintele să se ocupe de sănătatea, necesitățile și nu în ultimul rând atunci când este nevoie și de educația copilului. O 

mare nedumerire a ridicat și propunerea doamnei ministru de a lăsa repetenți copiii care nu fac față cerințelor, chiar de la clasa 

pregătitoare, dar uităm că ei nu au nici note și nici calificative și în baza cărui criteriu copilul repetă clasa, căci dacă la clasă 

are și o doamnă sau domn învățător care în vară la examen a scos o lucrare de până în cinci puncte (caz fericit) poate această 

doamnă să spună că acel copil nu poate trece? Deși cu toții știm că pentru o bună creștere și o activitate mai bună la școală, 

copilul are nevoie și de hrană, cu siguranță o masă caldă în locul cornului pe care nu îl poate mânca copilul. 

În consecință, pe baza celor prezentate mai sus, avem rugămintea să ne comunicați, în scris răspunsul dumneavoastră. 

 

 

*** 

 

 

 

 Întrebări 

 

  

Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 

 

Referitor la OUG 114 

Stimate domnule ministru, 
 

  Ați declarat că OUG 114 este „actul normativ cel mai curajos şi îndrăzneţ apărut după Revoluţie”. În acest sens, vă 

rugăm să ne precizați care sunt coordonatele financiare esențiale pe care estimați că le veți stabili și care vor aduce efecte 

directe în buzunarul românului de rând? 

Solicit răspuns în scris. 

Deputat 

Laurențiu Nistor 

 

*** 
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Adresată domnului ministru Teodor-Viorel Meleşcanu, ministerul Afacerilor Externe 

 

Evidența cetățenilor români plecaţi din ţară 

 

Stimate domnule ministru,  

Numărul românilor plecaţi să studieze în străinătate a crescut cu peste 50% în ultimul deceniu. Anglia şi Italia ar urma 

să fie, conform previziunilor, destinaţiile preferate pentru tinerii care doresc să urmeze studii în străinătate, după ce, în trecut 

au fost preferate Franţa şi Germania.  

Expansiunea acestor ţări din ultimii ani, în detrimentul SUA şi al vecinilor din vest, este consecinţa aderării României 

în Uniunea Europeană, în urma căreia au scăzut taxele pentru studenţii români. De asemenea, o parte însemnată a românilor au 

plecat din ţară pentru a munci în străinătate, în toate ţările europene.  

Vă întreb cu respect, domnule Ministru: 

1. Deține MAE informații concrete privind  numărul românilor plecaţi din ţară în ultimul an, comparativ cu anii trecuţi? 

2. Câți români sunt înregistrați oficial la misiunile diplomatice ale României ca fiind expați? 

3. Câţi dintre români plecați în străinătate au domiciliul în judeţul Bacău? 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Elena Hărătău 

 

*** 

 

Adresată domnului ministru Tudorel Toader, Ministerul Justiției 

 

Relaţiile României cu SUA în domeniul extrădărilor 

 

Stimate domnule ministru,  

De-a lungul timpului, au existat numeroase cazuri de români care au încălcat în diferite moduri legile altor ţări, iar 

ulterior au intrat în procedurile de extrădare. Unul dintre aceste cazuri de notorietate a fost al braşoveanului Camil Mătase, 

care şi-a ucis soţia şi copilul în Statele unite ale Americii, fiind extrădat numai după ce autorităţile americane au dat asigurări 

că nu va fi condamnat la moarte. De asemenea, au existat şi situaţii în care cetăţeni americani au comis delicte majore în ţara 

noastră, cel mai răsunător fiind cel al puşcaşului marin american care l-a ucis într-un accident de circulaţie pe muzicianul Teo 

Peter. 

Având în vedere cele expuse, vă întreb respectuos: 

1. Câte cazuri de extrădare din România spre SUA au avut loc în ultimii zece ani, pentru ce pedepse şi care au fost sentinţele 

acordate? 

2. Câte extrădări din SUA spre România au fost în ultimii ani şi care au fost motivele? 

 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Elena Hărătău 

 

*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 

 Declarații politice 

 

 

PNL are un parteneriat strategic solid cu mediul de afaceri sibian 

 

PNL Sibiu a venit în fața mediului de afaceri sibian cu soluții prompte la blocajul din economia românească. Echipa 

sibiană a PNL a arătat negru pe alb cum oamenilor de afaceri le-ar merge mai bine dacă mâine guvernul și majoritatea PSD -

ALDE ar pleca de la putere. 

1) Eliminarea supra-accizei la carburanți; 

2) Eliminarea tuturor impozitelor impuse prin OUG 114/2018; 

3) Scutirea de impozit și de contribuții de sănătate a orelor suplimentare și a celui de-al doilea contract de muncă part-

time; 

4) Eliminarea supra-impozitării contractelor de muncă cu timp parțial; 

5) 20% din profitul companiilor să poată fi folosiți pentru motivarea angajaților; 

6) Eliminarea contribuțiilor de sănătate asupra veniturilor din investiții, a veniturilor care nu provin din salariu; 

7) Stimularea agenților economici bun platnici prin oferirea de faclități fiscale; 

8) Scutirea impozitării profitului reinvestit pentru mijloacele de transport noi; 

9) Eliminarea, temporară a unor restricții, privind utilizarea forței de muncă din străinătate, pentru a susține deficitul 

de forță de muncă din economie ; 

10) Eliminarea birocrației excesive prin implementarea oficiului unic, prin informatizarea serviciilor publice și a 

relației stat -contribuabil. 

Toate acestea sunt proiecte de lege DEPUSE de PNL, existente în Parlament. Ar avea nevoie doar de un vot al 

majorității PSD -ALDE. Din păcate, prioritățile lor sunt altele. Scăparea corupților! Rușine PSD! 

 

Deputat  

Raluca Turcan 

 

*** 

 

 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 

 

Liviu Dragnea și PSD au început să facă referire la partenerii României din Uniunea Europeană în termeni de 

„maimuțoi și măscărici”, doar pentru că liderii europeni refuză dialogul cu Liviu Dragnea, acest președinte de partid aflat la 

guvernare, care a intrat pe un drum antieuropean, al extremei și al populismului. 

Nu e de mirare că Partidul Socialiștilor Europeni se gândește foarte serios să excludă PSD din această formațiune 

europeană, fiind deja suspendate toate acțiunile comune cu PSD. 

Liviu Dragnea și PSD încearcă să mai păcălească o parte din electorat printr-un discurs al urii, un discurs menit să 

divizeze și să antagonizeze societatea, continuând, în același timp, să acuze, zi de zi, Uniunea Europeană. 

Nu mai este mult până când Liviu Dragnea va cere excluderea României din Uniunea Europeană, dacă nu direct, 

măcar prin acțiuni care să oblige partenerii noștri europeni să propună declanșarea Articolului 7 din Tratatul UE. 
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Pentru că nu mai are pe cine să dea vina pentru eșecul guvernării PSD, pentru că țara este pe marginea prăpastiei din 

cauza unui guvern incompetent, format din miniștri aleși chiar de Liviu Dragnea, acesta arată cu degetul spre Uniunea 

Europeană. 

Liviu Dragnea nu este adeptul valorilor europene și, poate de aceea, nu înțelege cum își permit procurorii să îl acuze, 

iar judecătorii să îl condamne pentru faptele sale și, în încercarea de a scăpa de justiție, este în stare să sacrifice viitorul 

românilor, dezvoltarea țării, apartenența la Uniunea Europeană, chiar și guvernarea și partidul pe care îl conduce.  

Ceea ce face Liviu Dragnea este un grav atac la democrație, de aceea familia socialistă europeană încearcă să se 

delimiteze de el. 

Nu departe de liderul PSD se află liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care riscă să scoată ALDE România din 

ALDE European, din aceleași motive. 

Doi lideri de partide aflate la guvernare în România sunt refuzați de familiile lor politice europene pentru atitudinile 

lor, iar de vină, firesc, după opinia lor, ar fi tot țările din Uniunea Europeană. 

Guvernarea PSD-ALDE vrea să acopere toate nerealizările din ultimii trei ani de guvernare dezastruoasă prin mesaje 

anti-europene, dar românii văd pericolul continuării acestei guvernări și vor da un semnal clar și puternic în alegerile 

europarlamentare pentru a transmite Europei că acești lideri nu reprezintă voința acestui popor, care respectă valorile europene. 

 

Deputat  

Angelica Fădor 

 

*** 

 

Simulacrul de reformă din educație lovește în performanțele școlii românești 

 

 

Domnule preşedinte de ședință, 

Stimaţi colegi, 

 

Învestirea doamnei Ecaterina Andronescu, pentru a patra oară, în funcția de Ministru al Educației Naționale a produs o 

profundă îngrijorare în rândul tuturor celor implicați în acest sensibil domeniu. Deopotrivă, elevi, studenți, părinți și profesori 

s-au temut de ceea ce domnia sa urma să decidă, amintindu-și măsurile extrem de păguboase pentru școala românească pe care 

le-a adoptat în mandatele anterioare, ce au avut drept principale consecințe scăderea dramatică a calității învățământului, 

creșterea abandonului școlar până la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, desființarea școlilor profesionale, 

decredibilizarea doctoratelor și, mai ales, subfinanțarea acută a sistemului de învățământ. 

Nu a trebuit să treacă prea mult timp până când doamna Ministru Ecaterina Andronescu să-și reintre în rolul 

de ”terminator” al școlii românești și să confirme pe deplin că temerile menționate anterior au fost perfect justificate. Aproape 

că nu a trecut o săptămână în care să nu bage spaima în elevi, studenți, părinți și profesori prin tot felul de așa zise reforme pe 

care le visează noaptea și vrea să le pună în practică chiar a doua zi. 

Pentru că nu a înțeles rostul creării clasei pregătitoare, doamna Ministru a anunțat că vrea să o desființeze și să o 

transforme în clasa I. 

Pentru că la evaluările naționale se înregistrează rezultate tot mai slabe, doamna Andronescu vrea să modifice total 

modul de evaluare a performanțelor elevilor. 

Pentru că rezultatele obținute la bacalaureat sunt cu fiecare an tot mai modeste, doamna Ministru și-a pus în cap să 

mutileze și acest examen național, astfel încât promovabilitatea elevilor să crească din pix și nu ca urmare a cunoștințelor 

acumulate în anii de liceu. 

Pentru că în sistemul de învățământ lucrează astăzi peste 4500 de profesori necalificați, doamna Andronescu a fabricat 

o nouă ordonanță de urgență, cu puternic caracter neconstituțional, prin care concursul de titularizare a fost bulversat, iar 

competiția reală a fost încă odată desființată. 

 

Stimați colegi din PSD și ALDE, 
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Aveți datoria să o opriți pe doamna Andronescu înainte de a distruge și ceea ce mai funcționează bine în sistemul de 

învățământ din România, deoarece simulacrul de reformă pe care îl experimentează subminează zi de zi performanțele elevilor, 

munca dascălilor și prestigiul școlii românești. 

Dacă vreți să faceți ceva bun pentru sistemul de învățământ, trebuie să impuneți implementarea în regim de urgență a 

unui set minimal de măsuri: modernizarea școlilor fără toalete și apă curentă, tipărirea manualelor de calitate, asigurarea 

salariilor decente pentru cadrele didactice, acordarea unui sprijin real elevilor cu performanțe slabe, finanțarea programelor 

anti-abandon școlar ,,After School” şi ,,Masă diversificată în şcoli”, creșterea cuantumului burselor și majorarea numărului de 

locuri pentru învățământul profesional, modernizarea şi retehnologizarea școlilor profesionale, depolitizarea inspectoratelor 

școlare și conducerilor unităților de învățământ, acordarea pentru educație a 6% din PIB, așa cum    s-au angajat partidele 

politice prin Pactul pentru educație în urmă cu 12 ani. Obligați Guvernul să realizeze toate aceste lucruri dacă vreți să 

demonstrați că vă pasă de educație, adică de viitorul acestei țări! 

 

 

Deputat 

Dănuț Bica 

 

*** 

 

Ipocrizia și iresponsabilitatea PSD aruncă sistemul sanitar într-o criză fără precedent 

 

Doamnelor și domnilor deputați, 

Acum câteva zile, la Craiova, principalul partid aflat la Guvernare, a dorit să-și arate puterea, într-unul dintre 

principalele sale fief-uri. O demonstrație de forță, la care, așa cum presa a relatat, sute de oameni din instituțiile publice au fost 

forțați să participe, sub amenințarea că absența de la mărețul miting PSD va avea repercusiuni. Cam cât de autocrat conduce 

PSD România și faptul că ne îndreptăm cu pași repezi spre o  dictatură cu mască democratică se poate constata și din faptul că 

funcționari plătiți din banii publici se tem să vorbească și nu-și permit să refuze prezența la un miting în care poate chiar nu 

cred.   

Și, în timp ce discursurile sforăitoare și fără nicio legătură cu dura realitatea momentului se țineau lanț, în public, un 

om în toată firea ținea ridicată o pancartă modestă, cu un mesaj cutremurător: ”În Spitalul nr. 1 Craiova, copiii bolnavi de 

cancer nu au medicamente!”. Nimeni dintre domnii aflați la guvernare nu l-a băgat în seamă! Realitățile dor și cei care ne 

conduc astăzi preferă să le ignore, într-un mod sfidător și iresponsabil. În timp ce doamna ministru Sorina Pintea face vizite 

electorale prin spitale, în încercarea exasperată de a marca puncte pentru un partid aflat în derivă, un om care obișnuiește să 

facă voluntariat la Secția Oncopediatrie a Spitalului din Craiova încerca să atragă atenția asupra adevăratelor drame. Părinți 

care, dincolo de suferința de a-și vedea copilul bolnav, constată că în spital nu sunt medicamente și materiale sanitare care să 

aline suferința. Constată că cei mai mici bolnavi de cancer sunt condamnați! Iar în lipsa resurselor financiare, apelează unde se 

poate: la ONG-uri, la voluntari, la Dumnezeu! E trist, e adevărat, e incalificabil pentru o Românie a secolului al XXI-lea, 

membră a Uniunii Europene. 

Stimați colegi de la PSD și ALDE, 

Fac din nou apel la dumneavoastră pentru că știu că unii chiar sunteți de bună credință! Aveți în mâini pârghiile 

necesare pentru a schimba lucrurile, pentru a da o șansă pacienților români, indiferent de vârsta lor, dar mai ales celor mici! 

Dacă asistați impasibili la modul în care acest Guvern îngroapă România în crize, vă faceți părtași la deciziile strâmbe, la 

efectele lor, dar, iată, veți fi vinovați inclusiv de moartea unor copii bolnavi de cancer care, în altă guvernare, poate mai aveau 

o șansă! 

Așa cum vă faceți părtași, stimați colegi de la PSD și ALDE, de criza sistemului sanitar românesc, care a izbucnit 

deja! Sunteți și dumneavoastră vinovați că lăsați pacienții fără medicamente și materiale sanitare, iar personalul medical, fără 

salarii! Pentru că efectele creșterii salariale, atât de necesară, de care beneficiază personalul medical, nu mai pot fi evitate cât 

timp majorările nu au fost dublate și de asigurarea finanțării lor. Guvernul PSD-ALDE a mărit salariile pe hârtie, dar nu a 

asigurat și susținerea financiară. Așa s-a ajuns ca,  în 2018, 70 – 80% din bugetele majorității spitalelor din România să 

reprezinte doar salariile! 

Situația este una critică și, aș spune, fără precedent! Noi creșteri de salarii pentru personalul din sănătate, dar nu s-a majorat 

nici tariful per pacient plătit prin Casa de Asigurări de Sănătate, nici Ministerul Sănătății nu a prevăzut sumele necesare pentru 



CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 5 - 2019  

Săptămâna 15 – 19 aprilie 2019  
 

 

41 

 

susținerea acestora. Dacă, în 2018, majorările au fost suportate de minister, prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale, 

anul acesta, regulile jocului s-au schimbat, într-un mod cum Guvernul Dăncilă ne-a obișnuit deja.  

În plus, dragi colegi, ne aflăm în situația în care spitalele nu au încheiate contractele cu Casele de Asigurări de Sănătate, care 

se vor încheia, conform unor acte normative ale Ministerului Sănătății, abia în luna iulie a lui 2019. Până atunci, finanțarea va 

însemna, lunar, a 12-a parte din contractul cu casa din anul precedent, care nu a luat în calcul, evident, și creșterile de venituri 

ale medicilor și asistentelor, plătite, cum spuneam, din fondul asigurărilor de sănătate. Nu trebuie să fii contabil, nu trebuie să 

știi multă matematică pentru a înțelege că vorbim despre un dezechilibru grav în modul de finanțare al spitalelor. Bugetele sunt 

insuficiente. Managerii de spitale se văd nevoiți să aleagă: ori plătesc salariile și nu mai achiziționează medicamente, materiale 

sanitare, consumabile și tot ceea ce este nevoie pentru buna funcționare a unei unități medicale, ori nu mai plătesc salariile 

majorate ale personalului medical. 

Iar din tot acest joc al deciziilor, cei care au de suferit sunt în primul rând pacienții, care vor fi din nou nevoiți să vină de acasă 

cu medicamente, cu feșe și spirt, cu hârtie igienică și dezinfectant, deși plătesc lună de lună dările către bugetul asigurărilor de 

sănătate. Cât îi privește pe medici și pe asistente, mă tem că s-au bucurat prea repede și nerealist de o măsură bună, pe care, 

însă, PSD se dovedește incapabil să o pună în aplicare. Mă întreb, dragi colegi, când a fost PSD mai ipocrit: când a promis 

salarii mărite, deși știa că nu are de unde să le asigure, sau când a gândit bugetul acestui an, fără să ia în calcul că este nevoie 

de un suport pentru ele? 

Mi-e foarte greu să înțeleg cum cineva cu pretenții, care se află la conducerea Ministerului Sănătății, a Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale sau a Ministerului de Finanțe nu a putut prevedea această adevărată catastrofă din sistem. Cât de iresponsabil 

să fii, să arunci sistemul medical în pragul colapsului și abia apoi să încerci să găsești soluții? Nu se știa, oare, de la 1 ianuarie 

2019, ceea ce avea să urmeze? Nu se știa, oare, că spitalele au nevoie de mai mulți bani pentru a asigura și salarii mărite, și 

buna funcționare? De ce, dragi colegi de la PSD și ALDE, nu vă trageți de mânecă miniștrii care fac astfel de greșeli 

intolerabile, adevărate aberații, care înseamnă sfidare și dispreț la adresa românilor? 

 

 

Deputat  

Antoneta Ioniță 

 

*** 

 

Trebuie să reconstruim marca - ”Fabricat în România” 

 

Domnule Preşedinte,  

Stimaţi colegi, 

 

 În cursul săptămânii trecute, Institutul Național de Statistică ne-a făcut cunoscute două cifre extrem de îngrijorătoare 

pentru economia țării noastre. În primul rând, numai în primele două luni ale anului 2019, România a reușit să importe cantități 

uriașe de mărfuri, bătând chiar și recordul negativ de anul trecut. Deficitul balanței comerciale a ajuns la 2,4 miliarde euro, 

arătându-ne că țara supraviețuiște numai prin importuri. În al doilea rând, tot INS ne-a informat că România este pentru al 

treilea an consecutiv campioană la creșterea prețurilor, având cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, cei mai vulnerabili 

angajați și cei mai săraci pensionari. Acest lucru l-am tot constatat pe pielea noastră atunci când am mers la magazin și am 

observat că prețurile cresc de la o săptămână la alta, iar uneori chiar și de la o zi la alta. 

 Stimați colegi. Modelul economic prin care PSD-ALDE a înșelat populația că va aduce prosperitatea a eșuat cu totul. 

Creșterile de venituri din ultimii doi ani s-au făcut praf și pulbere în fața avalanșei de creșteri de prețuri. Alimentele au ajuns să 

aibă prețuri și cu peste 20% mai mari, facturile la energie sunt mai mari cu 25%, cele la gaze cu peste 15%, iar serviciile de 

telefonie mobilă, Internet și televiziune vor crește și mai mult, din cauza taxelor introduse prin Ordonanța Lăcomiei PSD-

ALDE. Niciunul dintre liderii actualei majorități de guvernare nu vrea să înțeleagă faptul că politicile greșite au șubrezit 

economia. Cu toții dau nedumeriți din umeri și par să nu priceapă de ce prețurile care cresc necontenit găuresc buzunarele 

tuturor cetățenilor români.  

 Modelul economic păgubos pe care l-a pus în practică Dragnea, ajutat de Teodorovici și Vâlcov, nu aduce prosperitate 

pentru români, ci ajută prosperitatea din țările de unde România importă bunuri și servicii. Miliardele pe care îi împrumută 
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lunar Guvernul României, umplu buzunarele celor care trimit mărfuri spre vânzare în România, pentru că în România se 

produce tot mai puțin, tot mai scump și tot mai slab competitiv. 

 Stimați colegi. În urmă cu mulți ani de zile ne uitam la unele mărfuri venite din import cu admirație și le consideram 

superioare calitativ celor produse în România. Astăzi, am ajuns să ne amintim cu nostalgie ce lucruri bune producea cândva 

industria ușoară din țară, dar și agricultura românească. Mirosul mărului românesc, aroma legumelor de grădină, încălțămintea 

din piele naturală, textilele din bumbac românesc superior, cosmeticele miraculoase autohtone sunt astăzi, în cea mai mare 

parte, doar simple nostalgii, căci Guvernele nu au mișcat un deget ca să revigoreze producția națională. „Fabricat în România” 

nu a fost niciodată o rușine, ci chiar un adevărat prilej de mândrie națională, atâta vreme cât produsele românești au alimentat 

zeci de ani cele mai pretențioase piețe din Europa, Orientul îndepărtat, statele arabe și America de Nord. Din păcate, „Fabricat 

în România” nu mai există decât prin intermediul unor corporații transnaționale, despre care știm cu toții că au ocolit zonele 

sărace ale României: Bucovina și Oltenia. Nu este vina lor, ci a guvernelor care nu au reușit să construiască infrastructură ca să 

le poată atrage și în cele mai slab dezvoltate zone ale țării. Cei din PSD și ALDE care conduc astăzi țara, se declarau la 

un moment dat „mândri că sunt români”, însă prin modul defectuos în care au guvernat au contribuit la distrugerea micilor 

afaceri românești și la consolidarea marilor afaceri din străinătate.   

 Stimați colegi. Ceea ce face Guvernul de doi ani și jumătate nu este numai simplu, ci și periculos. Altfel spus, îi 

împrumută pe români și asigură mărfuri pe piață prin intermediul împrumuturilor extrem de păguboase. 

  

Românii și România vor cunoaște prosperitatea reală și stabilitatea prețurilor  numai cu o guvernare performantă, 

bazată pe o viziune cu adevărat liberală. Aceasta va însemna, în primul rând, reconstruirea mărcii „Fabricat în România”. Cu 

un guvern PNL, România nu va mai exporta materii prime, ca să importe apoi produse finite. Cu un guvern PNL, 

antreprenorul român trebuie sprijinit, așa cum antreprenorul german, francez sau italian este sprijinit de propriul guvern. Cu un 

guvern PNL, cu antreprenori români prosperi, cu angajați români bine plătiți, cu piețe aprovizionate cu produse de calitate, 

românești, vom ajunge cu toții mult așteptata prosperitate. 

 

Deputat 

Ioan Balan 

 

*** 

 

Dau dreptate PSD! România chiar merită mai mult! 

 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

 

  Poate că pe mulți o să-i uimesc spunând că e prima dată când sunt de acord cu sloganul PSD, prin care chiar și ei 

recunosc faptul că ”România merită mai mult!” Da, România chiar merită mai mult decât o guvernare împotriva intereselor 

naționale. România chiar merită să scape, cel puțin pentru următoarele două cicluri electorale, de năpasta PSD, care nu a 

demonstrat niciodată că s-a descotorosit de haina grea a fondatorilor FSN. România chiar merită să scape, cât mai repede, de 

cei care au stat la conducerea țării mai bine de 22 de ani, din cei 30 care au trecut de la căderea comunismului. România chiar 

merită dezvoltarea economică, modernizarea serviciilor publice, consolidarea micilor antreprenori români și să-și păstreze 

copiii în țară. Da, România merită mai mult decât niște hoți dovediți care să conducă destinele țării. Dacă PSD ar fi vrut să facă 

ceva bun pentru români și pentru România, au avut suficient timp să demonstreze acest lucru. Aceștia au amăgit populația cu 

creșteri substanțiale de venituri, de salarii și de pensii, crezând că așa vor acoperi lipsa autostrăzilor, degradarea continuă a 

școlilor și spitalelor, desființarea a zeci de rute de cale ferată și exodul masiv al tinerilor din țară. Din păcate, nici măcar 

majorarea de venituri nu le-a ieșit, pentru că și aceasta a fost desființată de ritmul galopant al creșterii prețurilor.  

Stimați colegi. Dragnea, Tăriceanu, Teodorovici și Vâlcov se uită cu admirație la regimurile anti-democratice din 

Ungaria, Turcia sau Polonia. Au copiat de acolo atât propaganda mincinoasă, cât și pârghiile prin care să ne îndepărteze de UE, 

de NATO și de parteneriatul strategic cu SUA. Au preluat de la ”oile negre” ale Europei metode sinistre de a pune pumnul în 

gura presei libere, au preluat tehnici de apropiere de Moscova, în detrimetrul relațiilor cu Bruxelles-ul sau Washington-ul, au 

preluat tehnici de demontare a statului de drept și de alterare a rolului instituțiilor democratice. 
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Nu s-ar fi supărat nimeni dacă Dragnea și clica din jurul său ar fi preluat de la unguri sau polonezi viteza și calitatea cu 

care aceștia construiesc autostrăzi, căi ferate, spitale, școli și centre de asistență pentru vârstinici. În vreme ce România stă de 

aproape 7 ani cu aceeași Km de autostradă demarați de Guvernul Boc, adică vreo 850 km, Polonia a depășit 3.200 de Km, iar 

Ungaria se apropie de 2.000 km. De ce nu i-au copiat pe unguri și polonezi la hărnicia cu care aceștia modernizează calea 

ferată? Dacă în România trenurile de marfă circulă cu o viteză medie orară de 15 km/h, în Ungaria acestea merg cu peste 

75km/h. Dacă în România un tren de călători merge cu o viteză de 30-40 km/h, în Polonia trenurile rapide merg cu 200Km/h.  

De ce nu i-a trimis Dragnea pe incompetenții pe care i-a pus miniștri să vadă câte spitale au construit polonezii sau 

ungurii din banii gratuiți de la Uniunea Europeană, în vreme ce banii alocați României stau nefolosiți la Bruxelles. De ce nu s-

a dus Dăncilă în Polonia și Ungaria să vadă cu ochii ei ce înseamnă ”o țară scoasă din noroaie”, în condițiile în care în aceste 

țări până și drumurile de exploatare agricolă sunt asfaltate, iar la noi încă mai există drumuri județene de pietriș. De ce nu i-a 

trimis în Polonia sau Ungaria pe iresponsabilii care au stat pe fotoliul de ministru al educației și să numere la ei câte școli 

funcționează cu toaleta în curte, fără apă curentă? 

Stimați colegi. Vă promit că o să spun, ori de câte ori o să am ocazia, că România merită mai mult decât incompetența 

și reaua-credință a guvernelor pe care PSD le-a condus sau le-a susținut din umbră. România merită o guvernare liberală, 

responsabilă, orientată către dezvoltare, investiții și modernizare, singura opțiune a României prin care se poate apropia de 

standardul de viață din Occident. 

  

Deputat 

Nicolae Giugea 

 

*** 

 

Sub guvernarea PSDragnea românii se încălzesc ca la începutul 

secolului al XIX-lea 

 

Stimați colegi, 

Incompetența actualului Guvern de a gestiona și implementa programele de racordare a localităților din România la 

rețeaua de gaze naturale denotă lipsă de viziune și dezinteres total pentru adoptarea unei strategii guvernamentale pentru 

asigurarea securității energetice a țării. 

Racordarea la rețelele de gaz reprezintă un reper al civilizaţiei, însă, sub guvernarea PSD-ALDE, autoritățile se 

dovedesc incapabile să dezvolte proiectele strategice de exploatare a gazului natural, condamnându-i pe români să se 

încălzească în continuare la soba cu lemne. Cu atât mai mult, este inacceptabil ca locuitorii din Dobrogea, zonă cu deschidere 

la Marea Neagră și în care astfel de resurse de gaz sunt din abundență, să nu poată beneficia de  condiții de trai decente! 

Miniștrii din Guvernul Dăncilă se pare ca sunt singurii care nu știu faptul că, anual, România produce aproximativ 10 

miliarde de metri cubi de gaz! Din acest motiv, este foarte greu de înțeles constanta incapacitate a Ministerului Energiei și a 

coaliției guvernamentale de a elabora o strategie energetică a României.  

De asemenea, consider că este rușinos având în vedere că, deși suntem pe locul IV în Europa la producția de gaz, 

România este țara în care mai mult de jumătate din cele 6.700 de şcoli nu sunt alimentate cu gaz metan și în care doar una din 

trei locuinţe este conectată la reţeaua de gaze.  

De când a preluat frâiele guvernării, PSD nu a făcut altceva, din păcate, decât să blocheze proiectele de racordare la 

rețeaua cu gaz demarate de unitățile administrativ teritoriale! Tocmai de aceea, Partidul Național Liberal a inițiat la nivel 

național campania  “Gazul românesc în casele românilor”, prin care ne propunem să facem posibil ca toți cetățenii să poată 

beneficia de pe urma resurselor naturale de care dispune România. 

În acest sens, pentru a veni în ajutorul românilor și pentru a oferi soluții concrete Guvernului am reușit săptămâna 

trecută să adoptăm în Camera Deputaților un proiect de lege foarte important prin care creăm posibilitatea ca Ministerul 

Dezvoltării Regionale să poată finanţa lucrările de extindere pentru reţele de gaze şi reţele de curent. Iar asta a fost o victorie 

importantă, în condițiile în care Ministerul Dezvoltării a dat un aviz negativ acestui proiect de lege! Concret acele localități 

mici care nu dispun de fondurile necesare și nici nu pot accesa bani europeni pentru astfel de investiții, vor putea de acum 

înainte să beneficieze de finanțare prin acest program. 

Consider că acum, mai mult ca oricând, este nevoie de angajament din partea tuturor forțelor politice pentru a veni în 

sprijinul autorităților locale și pentru a contribui la creșterea standardului de viață al românilor.  
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Din păcate, la fel ca ceilalți membri ai Guvernului, ministrul energiei, domnul Anton Anton, a demonstrat că nu este 

deloc interesat de utilizarea acestor resurse de gaz în folosul românilor, lăsând comunitățile locale fără șansa de a se dezvolta! 

Votarea moțiunii simple pe energie inițiată de grupul PNL reprezintă cea mai importantă modalitate de a trage un important 

semnal de alarmă asupra haosului pe care l-a creat în sector ministrul Anton Anton prin lipsa sa totală de interes!  

România are nevoie de şansa de a se dezvolta! 

Vă mulțumesc! 

Deputat  

Bogdan Huțucă 

 

*** 
 

PSD își bate joc de memoria dizidenților anticomuniști 

 

 Ceea ce se petrece în România zilelor noastre depășește imaginația oricărui autor de scrieri distopice, arătându-ne, încă 

o dată, că viața bate filmul și că inteligența infracțională a PSD este chiar mai mare decât imaginația unor autori cunoscuți și 

premiați la nivel internațional. 

 PSD încearcă cu orice preț să distrugă justiția și să o aducă în starea de subordonare politică în care se găsea pe vremea 

lui Năstase și Stănoiu, când investigațiile penale și soluțiile în dosare se decideau la sediul de partid din Kiseleff. Pentru a-și 

duce acest țel la îndeplinire, PSD recurge la orice mașinațiune posibilă, aruncând cu noroi în simbolurile țării și ducând în 

derizoriu însăși ideea de rezistență politică și de luptă pentru libertate și adevăr în perioada comunistă.  

 Înscenarea teribilă, pusă la cale cu ocazia consultărilor pe tema justiției organizate de președintele Iohannis, când PSD 

a pozat în prietenul deținuților politici și în apărătorul lustrației, este o palmă pe însăși obrazul istoriei și al ideilor de justiție și 

rezistență la totalitarism. Interesant nu este doar modul în care PSD și-a concentrat întreaga campanie pe figura procurorului 

general, transformându-l pe acesta în inamicul public nr.1, prin folosirea unor tactici de intoxicare și dezinformare ce zici că 

sunt de-a dreptul copiate din manualele sovietice, ci și perioada în care se dezlănțuie acest atac josnic, ce se folosește de figura 

deținuților politici. Astfel, noul atac al PSD la adresa justiției se petrece între două pronunțări în dosarele Marelui Geniu cu 

Mustață, ce l-ar putea duce pe acesta departe de lumea politică, unde să aibă timp să spargă în tihnă semințe de floarea soarelui 

din cea mai bogată recoltă a Europei, dar și la doar câteva zile după ce procurorul general a trimis în instanță dosarul revoluției 

din 1989. 

 Iată, deci, de unde această grijă bruscă a PSD față de deținuții politici și de unde întrebările despre lustrație: sunt teme 

care se încadrează în noul scenariu de distrugere a justiției imaginat de PSD, care acum vrea să lovească doi iepuri cu o singură 

piatră. Dosarul Revoluției dă frisoane reci multor granguri din PSD, ajunși luptători cu rol determinant în orașe în care 

revoluție a fost doar la televizor. Ori asta atrage atenția asupra salturilor fantastice pe care ei le-au făcut în cariera politică și a 

averilor pe care le-au acumulat. Așa că PSD lovește tare în procurorul general pentru a bloca dosarul revoluției dar și dosarele 

Marelui Geniu cu Mustață, care, de frica pușcăriei, a început să facă apel la masele sărăcite să-l salveze, inspirându-se probabil 

din filmele de comedie ale anilor 70, când oltenii de pe litoral veneau să-l elibereze pe Nea Mărin Miliardarul din mâna 

răpitorilor. 

 În realitate, toate aceste mișcări ale PSD și modul în care pesediștii au ajuns să se folosească de imaginea deținuților 

politici nu sunt nimic altceva decât o măsură clară a urii, cinismului și disprețului pe care acest partid le nutrește față de 

români.  

PSD-ului nu-i pasă de deținuții politici și de aceea a blocat constant, de 30 de ani încoace, orice încercare de lustrație 

și orice încercare de a stabili vinovăția în dosarul revoluției. De aceea s-a opus vehement majorării indemnizațiilor deținuților 

politici și a votat împotriva acestor majorări în parlament, motivând că nu sunt bani, în timp ce lua 46 de milioane de euro 

subvenție de la buget pentru afișe electorale și bannere - din care ne spune că România merită mai mult. În fapt, chiar așa este! 

România chiar merită mai mult! Merită să afle ce rol au avut Iliescu și Voican Voiculescu în revoluția din 89, merită să afle 

cine au fost adevărații eroi ai revoluției și cine au fost adevărații torționari din perioada comunistă, merită să se mândrească cu 

tinerii ei cercetători și cu progresul tehnologic pe care aceștia îl aduc și nu cu producția de semințe de floarea soarelui, ca pe 

vremea Moromeților. Iar mai presus de toate, România merită o justiție corectă și independentă, care să le redea românilor 

încrederea în viitor și în munca lor. 

Deputat  

 Sorin Ioan Bumb 
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*** 

 

Salut adoptarea de către Parlament a noii 

 Legi a calității în construcții! 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

 

Salut adoptarea de către Parlament a Propunerii mele legislative, inițiată în calitate de deputat PNL, referitoare la 

modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. 

Le mulțumesc și pe această cale tuturor colegilor parlamentari care au votat această lege, înțelegând astfel că siguranța 

și viața cetățenilor noștri este mai presus de culoarea noastră politică! 

Am considerat acest demers legislativ extrem de urgent și absolut necesar, pentru a putea proteja cât mai bine românii 

care își doresc o locuință nouă, dar care, de foarte multe ori, au parte, din nefericire, de înșelătorii grave din partea 

dezvoltatorilor sau a intermediarilor, în privința calității construcției imobilelor respective. 

Ținând cont de faptul că, în ultima perioadă, am asistat, de multe ori neputincioși, la o serie de drame ale unor 

români, cauzate de declanșarea unor incendii sau explozii, ca urmare a superficialității cu care au fost date în folosință 

unele locuințe, unele chiar aflate în ansambluri rezidențiale, cred că o îmbunătățire consistentă a legislației calității 

construcțiilor era vitală! 

Nu am putut trece cu vederea peste faptul că zeci de familii, după ce că devin datori o viață întreagă la bănci pentru a-

și putea achiziționa o locuință, ajung să se confrunte cu probleme foarte mari atunci când devin proprietari și chiar să le fie 

pusă viața în pericol! 

 

Doamnelor și domnilor deputați, 

De această dată legea este mult mai clară în privința responsabilității pe care o au dezvoltatorii atunci când vând 

locuințe și nu le va mai permite acestora să pună în vânzare imobile fără a avea racordate toate utilitățile înainte de semnarea 

recepției pentru finalizarea lucrărilor! 

Noile prevederi legislative vin să pună ordine clare în relațiile dintre dezvoltatorii imobiliari și cetățenii dornici de a-și 

cumpăra o nouă locuință, eliminând practic posibilitatea ca noii proprietari să mai poată fi păcăliți prin tot felul de metode 

înșelătoare prin care sunt ademeniți să preia imobile care au branșamentele la utilități provizorii sau inadecvate! 

Sper că prin această lege să putem vorbi, de acum înainte, de o reală calitate a noilor construcții, în consecință, de 

locuințe sigure și adecvate și niciodată improvizate, care nu vor mai putea pune, astfel, sub nicio formă, în pericol, viețile 

viitorilor locatari! 

 

Deputat 

Florin-Claudiu Roman 

 

*** 

 

Doamna Pintea a descoperit apa caldă!  

 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

 

 De vreo două săptămâni, doamna Sorina Pinta, încă ministru al sănătății publice, umblă bezmetică prin spitale și 

constată lucruri cu care românii se confruntă de peste 30 de ani: în saloane cade tencuiala peste pacienți, pardoselile sunt 

murdare și gresia lipsește, medicamentele nu ajung nici pentru primele 10 zile dintr-o lună, dotările au rămas doar pe hârtie, 

gândacii și rozătoarele mișună printre picioarele pacienților, lenjeriile sunt murdare și găurite, iar paturile sunt tot acelea din 

metal, ca în vechile penitenciare. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 5 - 2019  

Săptămâna 15 – 19 aprilie 2019  
 

 

46 

 

 Nici constatările legate de personal par să nu o trezească la realitate pe doamna ministru, care constată că asistentele 

nu respectă protocoale, că medicii continuă să ia plicuri cu atenție și că practica invitării pacientului, vis a vis, la cabinetul 

privat unde se taie o factură costisitoare, deși pacientul poate a plătit o viață asigurări de sănătate. 

 Stimați colegi. Doamna Pintea este de aproape un an și jumătate ministru și după atâta amar de vreme abia acum 

constată dezastul pe care îl conduce în sistemul sanitar. Este trist dacă asta vrea să ne transmită, mai ales că domnia sa, înainte 

să fie ministru, a fost și manager de spital. Să sperăm că domnia sa nu crede că a inventat abia acum apa caldă, căci se va face 

cu totul de râs. 

 Stimați colegi. Constatările ministrului Pintea sunt reale și corecte: mizeria din spitalele din rețeaua Ministerului 

Sănătății este de nedescris, creșterea salariilor personalului medical nu a adus automat și o îmbunătățire a serviciilor de 

sănătate, iar lipsa investițiilor va duce la moartea asistată a tuturor unităților spitalicești de stat. Pentru tot acest dezastru o vină 

are chiar doamna Pintea, care a blocat în anul 2018 toate investițiile din spitale, iar în 2019 nu a demarat nicio lucrare de 

modernizare. Ca să fie credibilă, atunci ar trebui să meargă la Dragnea și să-și dea demisia dacă nu deblochează banii pentru 

investiții în spitale. Dacă vrea, în schimb, să vadă cum arată spitale de stat curate, moderne, bine dotate, cu medici profesioniști 

care nu iau șpagă, atunci să meargă în muncipiile conduse de primari PNL și să constate cum arată unele spitale susținute de 

administrația locală liberală și să-și ia notițe. Un lucru este cert. Cu un guvern PSD-ALDE plin de incompetenți, românii vor 

continua să moară cu zile prin spitalele murdare, fără dotări, fără medicamente și aparatură modernă, fără personal medical 

bine pregătit, care să nu mai întindă mâna după plicul plin cu ”atenții”. 

   

Deputat 

Claudiu Răcuci 

 

*** 

 

PSD-ALDE, în ultima fază a metastazei morale! 

 

Încercarea nerușinată a PSD de a submina discuțiile de la Cotroceni pe tema referendumului stă în fața cetățenilor ca o 

dovadă în plus a modului în care acest partid înțelege politica! A te folosi de suferința unor oameni, deținuți politici înainte de 

1989, pentru a-ți susține teza privind „hoții fără vină“, aflați în detenție ca urmare a fraudelor înfăptuite, trădează disperarea și 

lipsa de respect față de adevărata suferință din temnițele comuniste! Un astfel de joc de intimidare nu are ce căuta pe arena 

politică dintr-un stat civilizat. 

Luarea în derâdere a consultărilor cu Președintele României arată și slăbiciunea acestei coaliții. De ceva vreme, în 

urma guvernării dezastruoase și a unor termene în instanță, lui Liviu Dragnea a început să îi fugă pământul de sub picioare. De 

aici și graba cu care PSD-ALDE tot lovesc în Justiție, voind s-o strâmbe după chipul și asemănarea lor. Mai mult, trimiterea 

celor doi foști deținuți politici la întâlnirea cu președintele Iohannis arată faptul că războiul lor a intrat în ultima fază, aceea a 

totalei decăderi morale. Lovitura de imagine la care speră este foarte simplă: să arate că nedreptățiți sunt „bieții“ corupți. Însă, 

referendumul din 26 mai va demonstra direcția clară și morală a poporului român! 

A  pune semnul egal între ceea ce a însemnat persecuția, tortura și dezumanizarea din temnițele comuniste cu perioada 

în care Justiția din România și-a făcut datoria mai are un efect pervers. Riscă să șteargă cu buretele păcatele regimului criminal 

pe care PSD l-a moștenit la nivel politic, inducând în societate echivalențe care nu au nici o susținere! Sunt lucruri pe care nu 

le putem uita, nu avem voie să le uităm! Nu, domnilor pesediști și aldiști, calvarul celor care au făcut pușcărie politică nu 

trebuie asemănat în nici un fel cu pseudo-închisoarea în care se execută astăzi pedepsele!  

De aceea, pe 26 mai, coaliția PSD-ALDE trebuie sancționată la urne. Dacă pentru faptele de corupție vor răspunde în 

fața judecătorilor, în cazul guvernării toți românii trebuie să le dea sentința cuvenită! 

 

Deputat 

Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

 

*** 
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Suferința persoanelor vulnerabile nu contează pentru Guvern! 

 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

 În România trăiesc mii de persoane care s-au născut diferit de noi cei mulți și care suferă de anumite deficiențe, fie că 

sunt copii, adulți sau bătrâni. Din păcate, deși statul risipește anual miliarde de lei pe tot felul de cheltuieli inutile, suferința 

persoanelor vulnerabile nu mișcă cu nimic interesul Guvernului României. În România, un om cu nevoi speciale este privat cu 

totul de accesul la educație, de integrarea în societate, de găsirea unei ocupații care să corespundă aptitudinilor sale. Putem 

spune, fără niciun risc, că statul este principalul vinovat pentru lipsa unor politici minimale în asigurarea unor servicii sociale 

speciale, adaptate persoanelor aflate în suferință. 

 Stimați colegi din majoritatea PSD-ALDE, 

Știți voi oare câți dintre copiii care au probleme de sănătate, care au un handicap dobândit la naștere au șansa să poată 

merge la o școală adaptată nevoilor lor? Știți voi câți dintre copiii cu handicap beneficiază de îngrijire specială din partea 

autorităților cu responsabilitate în acest sector? Știți pentru câte familii din România îngrijirea unui copil cu nevoi speciale este 

un adevărat calvar, nu numai din cauza bolii, ci, mai ales, din cauze luptei cu instituțiile statului? Știți că aproape toți părinții 

suportă din buzunarele lor tratamentele și medicamentele, precum și consultațiile specializate?  

 Ori nu știți, ori nu vă pasă! Ați dat dovadă că nu vă pasă chiar în acest an, atunci când ați votat prin Legea bugetului de 

stat ca Guvernul să nu mai susțină cheltuielile pentru copiii și persoanele cu handicap, precum și indemnizațiile însoțitorilor cu 

handicap. Ați băgat capul în pământ atunci când asociațiile persoanelor cu handicap v-au atras atenția că așa veți distruge 

familiile aparținătorilor și că este un act criminal pentru cei aflați în suferință. 

 Stimați colegi, 

Bătaia de joc la care sunt supuse persoanele cu handicap în România s-a agravat și mai tare în ultimii doi ani, de când 

PSD-ALDE exclamă, în mod fals, că au ”scos țara din noroaie”. În continuare, persoanele aflate în suferință suferă umilința 

birocrației din instituțiile românești, fiind obligate să demonstreze periodic că nu au scăpat de handicapul permanent, pentru a 

putea beneficia de unele scheme de sprijin ale statului român. În continuare, copiii cu handicap locomotor sau psihic nu au 

niciun loc unde să poată să învețe și să comunice cu alți copii de vârsta lor. În continuare, mii de copii care cresc singuri, cu 

rude sau bunici, pentru că părinții lor sunt plecați la muncă în străinătate, ori nu ajung la școală, ori, dacă suferă de vreo boală, 

nu ajung niciodată la un medic specialist. 

 O țară puternică, dezvoltată, se măsoară prin capacitatea ei de a avea grijă, în mod real de persoanele vulnerabile, de 

copiii aflați în dificultate, de vârstnicii neajutorați. O țară puternică se vede și prin infrastructura de servicii sociale pe care o 

pune la dispoziția persoanelor care au nevoie de ajutor. Ori, dacă judecăm România după aceste criterii, este cert că țara 

noastră nu are grijă de cei mai vulnerabili cetățeni. Sper din tot sufletul ca majoritatea parlamentară să aibă mustrări de 

conștiință pentru că nu a făcut nimic pentru aceste persoane și va susține pachetul legislativ pe care intenționez să-l depun la 

Parlament, în cel mai scurt timp.  

   

 

Deputat 

Dumitru Mihalescul 

 

*** 

 

Guvernarea PSD a eșuat și în domeniul infrastructurii! 

 

Din păcate, conform ultimelor statistici ale Comisiei Europene, drumurile din România rămân, cele mai periculoase  

din toată Uniunea Europeană, pentru al patrulea an la rând,pentru conducatorii auto și pasageri. Anul trecut, s-a înregistrat cea 

mai mare rată a mortalității din accidente rutiere din Uniunea Europeana, 96 de morți la un milion de locuitori. Trebuie să 

recunoaștem că stăm extrem de prost la capitolul infrastructură și educație rutieră. În 2017, numărul accidentelor rutiere a 

crescut în România, iar țara noastra avea, pentru al treilea an la rând, cea mai mare rată a mortalității din accidentele rutiere, cu 

99 de morți la un milion de locuitori, aproape dublu față de media Uniunii Europene, potrivit unui raport realizat de Consiliul 

European pentru Siguranța Transporturilor (ETSC). 
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Totodată, în 2017, numărul de accidente rutiere în România a crescut cu 2%, la 1951 de la 1913, în 2016, fiind al 

treilea an de creșteri. La capitolul factori care influențează siguranța rutieră se regăsesc drumurile naționale care au o singură 

bandă pe sens și lipsa finanțării Poliției Rutiere. Anul 2018 este asemănător cu 2017, astfel că nu am progresat deloc. După un 

an de guvernare PSD lucrurile au rămas aceleași – 0 investiții concrete în infrastructură. Am atras de nenumărate ori 

problemele de pe E85, de pe Valea Oltului, însă nici ministrul Transporturilor, nici cei de la CNAIR nu au luat în considerare 

soluțiile pe care le-am oferit pentru rezolvarea unor probleme. 

Înțeleg că Guvernul este PSD, dar totuși trebuie să țintă cont și de propunerile Opoziției! Sper să înțeleagă și cei din 

PSD că acest Guvern este răspunzător  în fața Parlamentului și nu a CEX-ului PSD. Conform Art. 109 - ,,Guvernul răspunde 

politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu 

ceilalţi membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia.’’ Există o lege privind responsabilitatea ministerială ce 

ar trebui mai des aplicată. Spun asta pentru că mai ales în domeniul infrastructurii abuzul în serviciu și corupția ocupă primele 

locuri. Aici mă refer atât la cei care ocupă funcții importante: ministru, secretari de stat, subsecretari, cât și la functionari 

publici sau consilieri care la rândul lor pot fi acționați în judecată. Există Legea 188/1999, actualizată, prin care funcționarii 

pot fi trași la răspundere. Din păcate, avem legi, însă nu sunt puse în aplicare. 

Cei din PSD ne zic că licitațiile sunt contestate. Normal că sunt dacă ele sunt date doar cu dedicație. Doar că atunci 

când se demonstrează că cineva a greșit cu intenție ar trebui aspru sancționat, pentru că toți românii au de suferit de pe urma 

întârzierilor în infrastructură. Grav este că nu se iau măsuri în minister nici când se demonstrează că oamenii sunt corupți!  

Solicit ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, să ia măsurile necesare și să rezilieze toate contractele care nu sunt 

îndeplinite. Este o bătaie de joc ce se întâmplă în momentul de față! Cei care au preluat contractele își bat joc de români și se 

fac că muncesc doar când vine cineva în control!  

 

 

Deputat  

Constantin Șovăială 

 

*** 

Zona de Nord-Est condamnată la subdezvoltare 

 

Dragi colegi, 

 Deși este cea mai mare dintre cele 8 regiuni ale țării din punct de vedere al numărului de locuitori (peste 3,7 milioane), 

zona de Nord-Est este și cea mai slab dezvoltată. Beneficiind de o bogată tradiție istorică, culturală și spirituală, în Nord-Estul 

României se îmbină în mod armonios tradiționalul cu modernul, trecutul cu prezentul, potențialul regiunii putând fi folosit 

pentru dezvoltarea economică. Relieful, caracterizat de o îmbinare armonioasă a tuturor formelor sale, resursele exploatabile 

ale solului, (aici mă refer la apele minerale carbogazoase, sulfuroase și feruginoase, sulfurile polimetalice, materialele de 

construcții, sare, zăcăminte de sulf și șisturile bituminoase) sporesc potențialul de dezvoltare al Moldovei. 

 Cu toate acestea, dezvoltarea nu este una durabilă fiind efectul investițiilor slabe, iar aceasta din considerente care țin 

de accesibilitatea în regiunea de Nord-Est. La ce mă refer? Dacă privim harta rețelei de transporturi, indiferent că vorbim de 

cel rutier, feroviar sau aerian putem găsi răspunsul la situația de facto. Pe segmentul rutier avem 6 drumuri europene (E 85, E 

576, E 574, E 581, E 58, E 583), două magistrale feroviare (500 și 600) și 3 aeroporturi internaționale (Bacău, Iași, Suceava). 

Deși s-au făcut demersuri la cel mai înalt nivel, Autostrada Moldovei pare un proiect înghețat, lipsa acesteia îngreunând și mai 

mult, dacă mai era nevoie, situația economică a regiunii. 

 Condițiile geografiece și istorice au determinat o serioasă rămânere în urmă din punct de vedere socio-economic 

comparativ cu celelalte regiuni ale țării. Trecând de la o pondere majoritar agrară și un nivel de trai scăzut în anii de începtul ai 

comunismului la o perioada de industrializare forțată spre finalul acestuia, primele două decade de după 1990 au marcat o 

recesiune economică accelerată în regiune care conduce la exodul populației către alte țări și la excluziune socială, iar acest 

lucru este întreținut de lipsa proiectelor de anvergură în domeniul infrastructurii de transport. 

 În acest sens, chiar dacă companiile private autohtone sau străine au o flexibilitate mai mare, sunt mai receptive la 

nevoile pieții și mai abile în a răspunde cerințelor consumatorilor, investițiile se înscriu într-o zonă caducă pentru că 

infrastructura nu corespunde statutului de țară membră cu drepturi depline a UE.  

 În cei 7 ani de guvernare PSD-istă (2012-prezent) în Moldova nu s-a făcut nici o investiție majoră pentru ca și aici să 

avem dezvoltare și o spun, atât din perspectiva unui om care s-a născut, a fost educat și s-a format în zona Moldovei, cât și din 
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perspectiva omului politic. Într-o țară democrată guvernată de principiile bunului simț, spiritului civic, profesionalismului și 

seriozității, principii de bază ale grandiosului așa-zis „Program de guvernare” al coaliției de guvernare, nu ar trebui ca 

societatea civilă s-a facă demersuri pe lângă instituțiile de resort pentru a cere ce li se cuvine, pentru că acest lucru ar trebui să 

fie un atribut al acelor instituții. 

 În concluzie, una tristă, vă transmit că atâta timp cât nu se va face această autostradă nu vor exista investiții majore 

care să genereze dezvoltare economică. Tinerii vor alege să plece în afară pentru un trai mai bun.  

   

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

 

*** 

 

Economia a intrat într-o dinamică descendentă, iar Guvernarea PSD-ALDE nu mai poate controla “aterizarea” 

economică, nici măcar prin măsuri populiste 

 

Trei instituții internaționale avertizează în această săptămână asupra dinamicii descendente a economiei noastre: 

Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere prognoza privind avansul economiei românești în acest an, de la 3,4% la 

3,1%, fiind, dintre cele trei interpretări, cel mai pesimist scenariu referitor la evoluția produsului intern brut. FMI indică o 

tendință de diminuare a ritmului de creștere a economiei românești, care va încetini de la 4,1% în 2018 la 3,1% în 2019 și chiar 

la 3% în 2020. A doua instituție care indică același ritm descendent este Comisia Europeană, care preconizează un ritm de 

creștere pentru economia României de 3,8% în acest an și de 3,6% în 2020, în timp ce a treia dintre instituțiile de referință ce 

calculează indici de prognoză macroeconomică pentru România, Banca Mondială, vede un avans de 3,5% în 2019 și de 3,1% 

anul viitor. Aceste prognoze converg în aprecierea unei scăderi semnificative a ritmului de avans al PIB-ului în următorii doi 

ani (cu 25% scădere, de la 4 la 3% avans anual al PIB). 

Încrederea în economia românească se erodează accentuat din cauza acestor politici publice dezastruoase, promovate 

insistent prin incompetența actualului guvern PSD-ALDE, care nu mai poate controla de acum “aterizarea” economică nici 

măcar prin măsuri populiste. Încă de la prezentarea bugetului pe anul 2018, am atras atenţia asupra estimărilor nerealiste pe 

care se bazează acest instrument de politică guvernamentală. Îndepărtarea Guvernului de economia reală, vizibilă în 

construcția bugetară, subliniată prin fantezista creștere estimată la 5,5% pentru 2019,  este contrazisă cu cifre care dau fiori 

reci: 3,1% în estimarea FMI, 3,8% în estimarea Comisiei Economice și 3,5% în estimarea Băncii Mondiale, creștere în 2019. 

Încetinirea economiei românești este cauzată de măsurile fiscale luate în mod arbitrar de guvern. Merită reamintit și 

faptul că prognoza de creștere economică data de guvern pentru 2018 a fost de 5,5%, și chiar majorată ulterior la 6,1%, pentru 

ca în final creșterea efectivă înregistrată anul trecut să fie de doar 4%. Prognoza de creșterea pentru 2019 pornește din nou de 

la valoarea de 5,5%, în viziunea hiper-optimistă a actualului executive din Palatul Victoria. A devenit binecunoscută și 

explicația care arată că această creștere este ancorată doar în evoluția consumului, deci nu este o creștere sustenabilă și nici una 

care să producă bunăstare. 

Semnele că economia încetinește sunt peste tot, dar actualul guvern se pare că refuză să le vadă și să încerce 

remedierea unora dintre greșelile grave produse, precum este OUG 114, spre exemplu. Experiența crizei din 2009 - 2010 ne 

obligă să aplicăm multe dintre constatările de atunci, cu privire la situația de criză,  dar în ciuda acestui imperativ observăm că 

decidenții din actualul guvern insistă cu încăpățânare să  repete greșelile trecute, în speranța că vor veni alții să repare ceea ce 

au stricat ei cu premeditare, greșeli strategice pe care nu e foarte greu să le inventariem succint: 

1. Cea mai mare inflație din Uniunea Europeană; 

2. Creșterea datoriei publice cu 3 miliarde de euro, fără o destinație precisă, doar pentru acoperirea cheltuielilor 

curente, concretizând un model economic al consumului pe datorie, ridicat la rang de politică publică; 

3. Cel mai mare deficit comercial ca pondere în PIB din regiune; 

4. Cel mai mare deficit de cont curent ca pondere în PIB din regiune (restul statelor având excedente); 

5. Cea mai mare rată a dobânzii din Uniunea Europeană la împrumuturile contractate de guvern; 

6. Zero realizări în domeniul infrastructurii și investiţiilor în spitale regionale. 

Cu un astfel de bilanț critic, devine mai mult decât previzibilă alunecarea economiei spre declin, față de care care nici 

măcar măsurile populiste nu se mai pot dovedi salvatoare. 
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Deputat 

Marilen Pirtea 

 

*** 

 

Guvernul compromite digitalizarea României 

 

Domnule preşedinte de şedinţă, 

Stimaţi colegi, 

Avertizam, în urmă cu nicio lună, printr-un demers parlamentar similar, că Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene, adoptată la finele anului trecut, va pune economia României la pământ. 

Mă refeream mai ales la articolul 86 al contestatului act normativ, care instituia taxa pe activele financiare aplicată 

tuturor instituțiilor bancare, fie ele instituții de credit, persoane juridice române, ori sucursalele din România ale instituțiilor de 

credit ale persoanelor juridice străine şi care va genera, ca prime consecinţe, creşterea ratei inflaţiei și, implicit, a ratele 

dobânzilor pe piaţă, în contexul posibilei reapariţii a unor presiuni inflaţioniste și/sau a unor eventuale atacuri speculative 

asupra leului. 

Efectele negative ale OUG 114/2018 vor afecta însă şi industria de telecomunicaţii, prin suprataxarea acesteia cu un 

procent de 3% din cifra de afaceri -faţă de doar 0,4% cât era prevăzut anterior -  aşa cum se stipulează la articolul 77, cu efect 

direct asupra creşterii tarifelor către utilizatorii finali şi descurajarea dezvoltării investiţiilor în domeniu. 

Contrar asigurărilor coaliţiei de la guvernare, care susţinea că acest act normativ este în folosul românilor, aceştia 

plătesc deja mai mult pentru internet, cablu şi telefonie, după ce furnizorii acestor servicii au majorat sau şi-au anunţat intenţia 

de majorare a preţului abonamentelor. 

Dar ceea ce este mai grav, după cum susţin principalii actori economici de pe piaţă, suprataxarea industriei de 

telecomunicații va duce la ratarea ţintelor privind digitalizarea României, introducerea tehnologiilor 5G, IoT, smart city, 

acoperirea zonelor “albe” (fără acoperire cu servicii de Internet broadband) şi va antrena frânarea creșterii economice viitoare 

a ţării. 

Asociaţia Operatorilor Mobili din România a estimat că taxa anuală de 3% din cifra lor de afaceri reprezintă 

aproximativ 100 de milioane euro, bani pe care Guvernul României intenţionează să îi colecteze de la operatori şi care nu vor 

mai fi investiţi în dezvoltarea de reţele şi noi servicii de telecomunicaţii din România.  

Aceeaşi sursă mai susţine că OUG 114/2018 conţine prevederi fără precedent la nivel european, care instaurează un 

regim de sancţiuni atât excesive, cât şi discriminatorii pentru companiile telecom faţă de companiile din alte industrii, 

descurajând astfel extinderea şi modernizarea reţelelor de comunicaţii.  

Care va fi beneficiul românilor dacă se vor epuiza resursele financiare ale sectorului de comunicaţii mobile, în 

detrimentul investiţiilor necesare pentru dezvoltarea reţelelor, doar coaliţia PSD-ALDE ştie... 

Deputat 

Găvrilă Ghilea 

 

*** 

 

 Întrebări 

 

Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 

 

Podul de la Domnești 

           Stimate domnule ministru, 

Constructorii de la podul Domnești și nu numai ei își bat joc de contractele cu statul, de CNAIR, de ministerul 

Transporturilor și de românii care s-au săturat să avem cea mai proasta infrastructură din Europan. Se fac că muncesc sau când 

nu sunt oameni prin zonă sau reprezentanți de la CNAIR sau de la ministerul Transporturilor părăsesc șantierul.  
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Nu știu cum este posibil, nu știu care este motivul pentru care nu reziliați contractul cu ei și cu cei care fac asta, însă 

nu mai putem tolera așa ceva. Dacă nu luați măsurile care se dispun, înseamnă că sunteți complice la ceea ce se întâmplă și 

principalul vinovat pentru că nu acționați.  

Nu v-au văzut nici dumneavoastră, nici pe cei de la CNAIR că îi trageți la răspundere pe constructorii care își bat joc 

de noi toți. Vă solicit să nu mai tolerați un astfel de comportament și atitudine din partea lor și nici să mai aveți răbdare cu ei. 

Totodată, am rugămintea de a nu mai acorda contracte cu dedicație. Asta în condițiile în care vă doriți și 

dumneavoastră, ca și noi de altfel, să avem o infrastructură dezvoltată. Nu se poate să ajungem ca Germania sau Franța când 

noi tolerăm corupția, indiferența, lenea ș.a.m.d. 

Vă rog să îmi transmiteți câte sancțiuni ați aplicat până acum și câte contracte ați reziliat. Totodată, am rugămintea de a mă 

informa despre vizitele pe care le ați efectuat până acum. 

Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată. 

 

 

Deputat 

Șovăială Constantin 

 

*** 

 

Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 

domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

 

Probleme la returnarea produselor 

           Stimați miniștri, 

Am observat că de mulți ani firmele refuză să primească produse retur, pe motiv că nu există o legislație națională sau 

europeană pentru așa ceva.  Însă, în baza legislației UE, dacă produsele pe care cineva le-a cumpărat se dovedesc a fi 

defectuoase sau nu arată conform descrierii etc, comerciantul trebuie să le repare, să le înlocuiască, să le reducă prețul sau 

să le dea banii înapoi. Un lucru care în momentul de față nu se întâmplă. 
Dacă cineva a cumpărat un produs sau un serviciu online ori fără a merge la magazin (prin telefon, prin poștă, de 

la un comis voiajor), are, de asemenea, dreptul de a anula și returna comanda în termen de 14 de zile, indiferent de motiv și 

fără nicio justificare. Comercianții nu au înțeles acest lucru și că legislația europeană este obligatorie, ci continuă cu abuzurile. 

Un exemplu clar este de la un consumator care a cumpărat un telefon mobil de la firma Hope Finance SRL din 

București, cu sediul în Calea Crângași, nr.26-28, parter, bloc 48-49, sector 6, nr.bon 9000322228, și pe care firma nu a dorit să 

îl înlocuiască sau să îi dea banii înapoi. Motivul invocat de cumpărător ar fi faptul că performanțele telefonului nu sunt 

conforme cu realitatea. A cerut schimbarea sau banii înapoi în acea zi – 3.04.2019. A făcut plângere la autoritățile responsabile 

și nimic nu s-a întâmplat până acum. 

 Astfel că, vă solicit ca în următoarea perioadă să întreprindeți măsurile necesare pentru ca astfel de probleme să nu 

mai apară. Protecția Consumatorilor să intervină pe fiecare plângere și să ia măsuri, să sancționeze comercianții care nu 

respectă legislația.  

Totodată, vă solicit să informați antreprenorii despre această regulă, pentru că mulți nu știu, iar alții o fac din 

reavoință. 

Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată. 

 

Deputat 

Șovăială Constantin 

*** 
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Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 

 

Cine are interes sa izoleze municipiul Oradea şi judeţul Bihor? 

 

Stimate Domnule ministru, 

Modernizdarea şi extinderea Aeroportului Oradea la standarde intenaţionale au presupus, în ultimii 10 ani, investiţii de 

peste 30 milioane de euro care, însă, nu au adus revirimentul mult aşteptat de cetăţenii şi agenţii economici din acest municipiu 

şi judeţul Bihor. 

După o colaborare demarată în anul 2017 cu un operator aerian low-cost, soldată cu acoperirea a şapte destinaţii 

externe şi după contractarea unui operator privat pentru suplimentarea celor două curse zilnice tradiţionale spre şi dinspre 

Bucureşti, asigurate de Tarom, Aeroportul Internaţional Oradea înregistra în anul 2018 un trafic aerian de 220.012 pasageri 

faţă de 162.902 pasageri în anul precedent. 

Cu toate acestea, după numai un an, operatorul aerian low-cost a renunţat subit să mai opereze curse pe Aeroportul 

Internaţional Oradea, decizie urmată şi de operatorul privat care asigura suplimentarea curselor tradiţionale spre Bucureşti. 

Din primăvara acestui an, de când a rămas singurul operator aerian la Oradea, compania Tarom face legea pe 

Aeroportul Internaţional al acestui municipiu a cărui dezvoltare economică şi edilitară este în plină expansiune. 

Din cauza unei politici de preţuri prohibitive, biletele de avion spre Bucureşti au ajuns să-i coste pe orădeni dublu faţă 

de tarifele practicate pentru zboruri similare operate de Tarom pe alte aeroporturi din nord-vestul sau sud-vestul ţării unde 

acestea se efectuează cu aeronave de capacităţi mai mari. 

Mai mult, după ce anunţase, la finele anului trecut, operarea, din primăvara acestui an, a două curse externe de pe 

Aeroportul Internaţional Oradea, preţurile biletelor puse în vânzare fiind considerabil mai mari decât cele practicate de 

companiile străine spre aceleaşi destinaţii, de pe alte aeroporturi din ţară, compania naţională Tarom a renunţat să mai onoreze 

aceste rute pe motiv de nerentabilitate. 

Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să solicitaţi conducerii Tarom  explicaţii pentru modul vădit în 

care se încearcă izolarea Oradiei de capitala ţării, prin practicarea unor preţuri exorbitante la biletele de călătorie şi operarea 

curselor cu aeronave subdimensionate, dar şi prin denunţarea unor destinaţii externe care au fost mediatizate şi angajate 

anterior. 

Solicit răspuns scris. 

Deputat 

Găvrilă Ghilea 

 

*** 
 

 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Întârzieri în implementarea PNDR 2020 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Conform declaraţiilor publice ale unor oficiali ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, există în prezent 

întârzieri în implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, plăţile efectuate către beneficiari prin 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale fiind abia la jumătate. 

Aceleaşi surse mai susţin că întârzierile vizează şi Măsura 4.3 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, 

componenta infrastructura de irigaţii, în condiţiile în care anul 2019 se anunţă unul al extremelor din punct de vedere 

meteorologic, seceta pedologică fiind deja instalată în majoritatea regiunilor. 

Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să precizaţi câte proiecte pe Măsura 4.3 au fost depuse de 

beneficiari publici şi privaţi din judeţul Bihor şi care este stadiul lor fizic şi financiar de implementare? 

De asemenea, vă rog să prezentanţi câte investiţii au fost finalizate, sunt în curs de realizare sau vor fi realizate  în 

cadrul Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii în judeţul Bihor? 

Solicit răspuns scris. 
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Deputat 

Găvrilă Ghilea 

 

*** 
 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 

 

Investiții în programe educaţionale de calitate 

 

 

Doamnă ministru, 

România trebuie să investească în Sănătate și în Educație dacă dorește să rămână competitivă pe termen lung. 

România are obligația morală de a găsi soluții pentru a opri exodul tinerilor care pleacă la studii și nu mai revin acasă să 

profeseze. 

Dacă nu investim în capitalul uman și în programe educaționale de calitate riscăm să nu mai avem forța de muncă în 

România, iar tinerii care vor rămâne acasă vor fi condamnați la sărăcie. 

Autoritățile din România trebuie să elaboreze strategii de dezvoltare a capitalului uman care să fie în strânsă şi directă legătură 

cu necesitățile  strategice și operaționale ale economiei naționale, mai ales că în ultimii ani migrația a crescut și țara noastră se 

confruntă cu cea mai acută lipsă de forță de muncă în foarte multe zone  ale României.  Se cunoaște foarte bine faptul că 

sistemul educațional este cel care are un rol important în acumularea capitalului uman, iar investițiile în acest capitol creează 

forța de muncă indispensabilă pentru creșterea economiei. 

       În acest sens vă rog să îmi comunicați ce strategii se au în vedere la nivelul ministerului pentru a opri acest exod, dar și 

soluțiile concrete pentru a integra pe piața forței de muncă viitorii absolvenți.  

Menţionez că doresc răspuns scris.  

 

Deputat 

Dr. Viorica Cherecheş 

 

*** 

 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

 

Reformăm învățământul medical postliceal sau ne rugăm să nu ne îmbolnăvim? 

 

 Stimată doamnă ministru, 

 

O anchetă a jurnaliștilor de la Televiziunea publică din Suedia, realizată la sfârșitul anului 2018, a scos la suprafață 

faptul că false asistente medicale au ajuns să lucreze în serviciile de sănătate din Suedia, cu diplome „autentice“, obținute în 

România. Acest lucru a fost posibil cu largul concurs al statului român, care a aprobat funcționarea școlilor postliceale de 

asistență medicală la care cursanții au plătit taxe, au primit note și diplome, fără a face o pregătire reală în domeniul sanitar. 

Astfel, unii dintre „absolvenți“ au primit certificate de îngrijire medicală în România, iar ulterior, în acord cu legile și 

regulamentele UE, ce le-au permis să lucreze în sistemul medical din Suedia. Consiliul Național al Sănătății și Protecției 

Sociale din Suedia nu a reușit să detecteze frauda, întrucât documentele ce au stat la baza cererilor de identificare erau 

„autentice“, provenind din școli care certificau faptul că studenții au studiat acolo. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Câte școli postliceale de asistență medicală există în România și câți absolvenți primesc anual diploma de asistent 

medical? 

2. Câte dintre aceste școli au fost verificate în ultimii 2 ani și care au fost concluziile verificărilor? 

3. Ce măsuri au fost dispuse în urma dezvăluirilor jurnaliștilor suedezi şi care au fost rezultatele acestor măsuri? 
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Solicit răspuns scris. 

 

Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

 

*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 

 

Când va oferi ANAF servicii de calitate, prin intermediul  

unei infrastructuri informatice performante? 

 

 Stimate domnule ministru, 

Din respect pentru contribuabili, s-a promis prin programul de guvernare PSD-ALDE că nu va mai exista nici o taxă 

care să nu poată fi plătită online, iar informatizarea instituțiilor din România și inter-operabilitatea sistemelor vor fi prioritare 

în anul 2019. În realitate, site-ul ANAF de câteva luni funcționează dezastruos, generând tot felul de erori sau mesaje pentru 

explicarea nefuncționării lui. Pentru că aplicațiile informatice nu pot fi modificate în acelaşi ritm cu cele înregistrate de Codul 

Fiscal, guvernanții prelungesc termenele, dând peste cap calendarul fiscal, care creează nemulțumiri şi stres permanent în 

rândul contribuabililor. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

4. În ce măsură se ține cont, atunci când se aduc modificări Codului Fiscal, și de posibilitatea de implementare a lor în 

sistemele informatice, în timp util? 

5. Cum au fost testate aplicațiile informatice pentru asigurarea funcționalității în raport cu numărul potențial de 

contribuabili şi resursele existente? Dacă au fost testate, cum este posibil ca site-ul ANAF să anunțe că „resursele TIC 

disponibile sunt suprasolicitate“? 

6. Cât au costat actualele sisteme informatice ale ANAF și cine asigură mentenanța, funcționarea și actualizarea lor în 

funcție de modificările aduse Codului Fiscal ? 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

 

*** 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

 

E - Sănătate: 2023 

 

Stimată doamnă ministru, 

Strategia națională în domeniul sănătății vizează eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării 

instrumentelor IT moderne de tip e-sănătate.  

Una dintre direcțiile majore ale acestei abordări, asumată prin Programul de Guvernare, se referă la ”investiții în peste 

400 de unități prespitalicești și spitalicești care vor utiliza sisteme de telemedicină, având drept scop creșterea accesului la 

servicii de sănătate de calitate la costuri eficiente pentru cetățeni, în special a celor din grupurile vulnerabile.” 

În acest sens, vă rog să îmi comunicați, doamnă ministru, ce astfel de unități din județul Suceava au fost (sau vor fi 

cuprinse) în programul de investiții ”E-sănătate:2023”  și care a fost efectul utilizării acestor instrumente moderne, din 2018 

până în prezent, în ceea ce privește accesul pacienților din grupuri vulnerabile la un sistem de sănătate eficient? 

Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare. 

 

Deputat 

Angelica Fădor 
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*** 

 

Adresată domnului Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

 

Investițiile străine în zona Moldovei 

 

 Stimate domnule ministru, 

 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Direcția de Investiții Străine, are în 

responsabilitate dezvoltarea de proiecte investiționale de anvergură având ca principal obiect de activitate atregerea de 

investiții străine directe în România, oferind totodată sprijin profesional și de consultanță potențialilor investitori. 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

 

1. Care este situația investițiilor străine în zona de Nord-Est a României pentru anul în curs? Dar comparativ cu anii 

precedenți până în 2010? 

2. În afară de website-ul în limba engleză pentru investitorii străini, clipul de promovare a României „România, The 

Strategic Choice”, newsletter-ul „InvestRomania” și platforma „Bussiness România, care este, concret, strategia 

instituției pe care o manageriați pentru a atrage și încuraja investitorii străini în România, ținând cont de specificul 

național al țării, pentru fiecare regiune în parte? 

Solicit răspunsul în scris. 

 

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

 

*** 

 

Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 

 

Infrastructura de transport din zona Moldovei 

 

 Stimate domnule ministru, 

 Deși este cea mai mare dintre cele 8 regiuni ale țării din punct de vedere al numărului de locuitori (peste 3,7 milioane), 

zona de Nord-Est este și cea mai slab dezvoltată, situația economică fiind una precară, iar aceasta din considerente care țin de 

accesibilitatea în regiunea de Nord-Est.  

 Dacă privim harta rețelei de transporturi, indiferent că vorbim de cel rutier, feroviar se poate observa următoarea 

situație: pe segmentul rutier avem 6 drumuri europene (E 85, E 576, E 574, E 581, E 58, E 583), două magistrale feroviare 

(500 și 600) și 3 aeroporturi internaționale (Bacău, Iași, Suceava). Deși s-au făcut demersuri la cel mai înalt nivel, Autostrada 

Moldovei pare un proiect înghețat, lipsa acesteia îngreunând și mai mult, dacă mai era nevoie, situația economică a regiunii. 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele: 

 

1. Care este stadiul construcției Autostrăzii Moldovei? 

2. Care sunt planurile de investiții ale Ministerului Transporturilor pentru zona de Nord-Est a țării și în care dintre cele trei 

domenii (rutier, feroviar, aerian) sunt prevăzute investițiile? 

 

Solicit răspunsul în scris. 

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

 

*** 
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Adresată domnului George-Adrian Dincă, Director General RAROM 

 

Caracteristicile tehnice ale autovehiculelor diesel subvenționate prin programul  “Rabla” 

 

Stimate domnule Director General, 

Utilizatorii de autovehicule diesel din Uniunea Europeană au fost afectați, în ultimii ani, de așa numitul scandal 

Dieselgate, prin care le-au fost vândute mașini diesel ce nu respectă, în realitate, normele de poluare înscrise în documentațiile 

de omologare. 

Având în vedere acest aspect, dar și faptul că în România programul de înnoire a parcului auto, finanțat de Statul 

Român, a subvenționat achiziționarea a numeroase mașini diesel provenite de la producători ce au fost deja sancționați în alte 

state europene pentru astfel de practici, vă rog să-mi comunicați următoarele: 

• autovehiculele diesel, achiziționate prin programul de înnoire a parcului auto, corespund în totalitate normelor de 

poluare înscrise în documentațiile ce le însoțesc? 

• în cazul acestor autoturisme s-au făcut determinări suplimentare ale noxelor emise, de către organe ale Statului 

Român, sau au fost luate în considerare doar documentațiile emise de producători? 

• în cazul existenței unei neconcordanțe între valorile noxelor din acte și cele emise în realitate de aceste autovehicule, 

ce măsuri aveți în vedere? 

 Vă aduc la cunoștință că am adresat aceste întrebări și Ministerului Mediului care și-a declinat competența către RAROM 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

 

Organizarea Târgului Național pentru Meșteșuguri și Artizanat 

 

Stimate domnule ministru, 

Vă rog să-mi comunicați dacă în anul 2019 Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat mai organizează 

Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat, și, legat de acest lucru, să îmi transmiteți: 

- calendarul și locația desfășurării acestui târg,  

- criteriile de participare la târg,  

- costurile ce trebuiesc suportate de participanți,  

- procedura de înscriere pentru a lua parte la acest târg. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 
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Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului 

 

Măsurile de reducere a concentrațiilor de particule atmosferice în suspensie în România 

 

Stimată doamnă Ministru, 

Agenția Europeană de Mediu a estimat că în anul 2015, în România, aproximativ 25.400 de decese premature au fost 

asociate concentrațiilor de particule atmosferice în suspensie, fiind totodată identificate deficiențe grave în ceea ce privește 

datele despre calitatea aerului măsurat de rețeaua română de monitorizare. 

Vă rog să-mi comunicați ce măsuri ați luat pentru îmbunătățirea calității aerului din România, precum și ce măsuri ați 

luat pentru îmbunătățirea activității de monitorizare a calității aerului. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

 

Clarificări privind programul de depistare precoce a cazurilor de diabet  

în rândul copiilor și tinerilor 

 

Stimată doamnă ministru, 

În răspunsul transmis de Ministerul Sănătății, cu nr. 14.610/2018, la întrebarea privind depistarea precoce a cazurilor 

de diabet în rândul copiilor și tinerilor, se face referire la Subprogramul național V.1 de evaluare și promovare a sănătății și 

educației pentru sănătate, implementat prin rețeaua națională de promovare a sănătății și educației pentru sănătate. 

Vă rog să detaliați care sunt măsurile și acțiunile întreprinse, în anul 2018, prin intermediul acestui subprogram, 

precum și care sunt indicatorii de rezultat obținuți, în vederea depistării precoce a cazurilor de diabet în rândul copiilor și 

tinerilor. 

Menționez că doresc răspuns scris. 

 

Deputat  

Sorin Ioan Bumb 

 

*** 

 

Adresată  doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne   

 

Reducerea deficitului de personal la nivelul Poliției Române și explicații privind reducerea cifrei de școlarizare pentru 

anul 2019/2020 

 

Doamnă ministru, 

 

 La preluarea mandatului de Ministru al Afacerilor Interne ați declarat că, potrivit evaluărilor interne ale Poliției 

Române, se înregistra un deficit de personal de până la 10 mii de persoane, deficit care s-a accentuat și ca urmare a politicii 

extrem de relaxate de pensionare din ultimii 2 ani. 

 În acest context, potrivit cifrelor de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 cuprinse în Hotărârea Guvernului privind 

aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul 

școlar/universitar 2019 – 2020, numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne 

scade la aproape jumătate față de numărul locurilor alocate în anul 2018: la 1.600 de locuri față de 2.880 de locuri. 

 Față de această decizie, vă solicit, doamnă ministru, următoarele precizări: 
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- Care era, la data de 1 aprilie 2019, deficitul de personal la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Alba? 

- Câți tineri absolvenți vor ocupa posturi în Poliția Română, în următorii doi ani, la nivelul Județului Alba? 

- Care este motivul obiectiv pentru care Ministerul Afacerilor Interne a decis să reducă cifra de școlarizare cu aproape 

1.200 de locuri în anul școlar 2019/2020? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

 

 

Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 

 

*** 

 

Adresată domnului Toni Greblă, Secretariatul General al Guvernului     

 

Clarificări privind distribuirea sumelor alocate prin H.G. 192/4 aprilie 2019 

 

Domnule ministru, 

 

  În ședința de Guvern din data de 3 aprilie a fost aprobată Hotărârea privind suplimentarea bugetului Secretariatului 

General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, 

pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor religioase din România. Suma de 9.000 mii 

lei, necesară organizării evenimentelor prilejuite de vizita Sanctității Sale Papa Francisc în România se va repartiza prin 

decizia Secretarului General al Guvernului, prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte. Având în vedere că 

Sanctitatea Sa are programată o vizită la Blaj, vă solicit să precizați care vor fi sumele ce se vor repartiza din aceste sume către 

autoritățile locale ale Municipiulu Blaj, în scopul organizării acestui eveniment. 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 

 

Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 

 

*** 

 

Adresată domnului Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale   

  

Precizări privind cuantumul unor pensii de serviciu aflate în plată 

care depășesc 50 de mii de lei pe lună 

 

Domnule ministru, 

 Potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică, în anul 2018, pensia medie de asigurări sociale de stat a 

fost de 1.126 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu 

complet de cotizare şi câştigul salarial mediu net a fost de 50,9%. Aceste cifre reflectă nivelul pensiilor bazate pe 

contributivitate beneficiarilor de pensii de asigurări sociale de stat. 

 Din păcate, chiar dacă ministerul pe care îl conduceți poartă și denumirea de ”justiție socială”, constatăm cu profundă 

amărăciune că în România se află zeci pensii în plată care depășesc 50.000 de mii de lei, adică peste 10.000 de mii de euro. 

Categoriile de beneficiari ai acestor pensii de lux le cunoașteți foarte bine: foști magistrați, foști procurori ai regimului 

comunist, foști torționari ai regimului comunist, personal navigant sau foști diplomați. Chiar dacă Guvernul și-a asumat că va 

elimina asemenea inechități încă de la începutul anului 2017, nu a luat nicio măsură în acest sens. Mai mult decât atât, dacă 

pensiile de asigurări sociale de stat se majorează abia din luna septembrie 2019, pensiile de lux de peste zece de mii de euro au 

fost indexate, ca efect al legilor cu caracter special, de la 1 ianuarie 2019. 

În condițiile în care bugetul asigurărilor sociale înregistrează, numai după primele două luni ale anului, un deficit de 

peste 1,67 miliarde lei, vă solicit, domnule ministru, să aduceți următoarele precizări: 
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- Ce măsuri concrete ați luat, astfel încât nicio pensie aflată în plată să nu poată depăși nivelul salariului pentru o 

funcție similară?  

- Chiar dacă pensiile de lux se plătesc în cea mai mare parte de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor de 

credite, vă solicit să precizați efortul bugetar prilejuit de plata acestor pensii inechitabile nu ar fi fost suficient 

pentru asigurarea majorării punctului de pensie de la data de 1 ianuarie 2019? 

- Vă solicit o situație care să reflecte următoarele aspecte legate de pensiile de serviciu: vârsta medie a beneficiarilor 

de pensii de serviciu; câți beneficiari de pensii de serviciu au avut vârsta mai mică de 50 de ani la momentul 

retragerii la pensie; numărul total al beneficiarilor de pensii de serviciu care s-au reangajat, cu normă întreagă, în 

aceeași instituție din care s-au pensionat.  

Solicit formularea răspunsului în scris. 

 

Deputat 

Nicolae Giugea 

 

*** 

 

 

Adresată  domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului  

 

Finanțarea investițiilor în turism, în anul 2019, la nivelul Județului Suceava 

 

Domnule ministru, 

 

  Toți miniștri care au condus Ministerul turismului în ultimii 7 ani au declarat public că vor susține investiții publice 

consistente în turim, în special în Bucovina. Argumentele pentru susținerea unor investiții guvernamentale în domeniul 

turismului în acestă regiune sunt multiple: unicitatea mănăstirilor din Județul Suceava; generozitatea reliefului care permite 

dezvoltarea turimului montan și a pârtiilor de schi; înzestrarea naturală deosebită, care permite turism de cea mai înaltă 

calitate. În anul 2017, Guvernul a probat o hotărâre (H.G. nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea 

investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism) în 

care au fost incluse o serie de obiective de investiții la nivelul Județului Suceava, printre care enumerăm: realizare Aqua Park, 

orașul Gura Humorului; realizare pârtie de schi artificială - schi pe timp de vară, sanie-tobogan și tubing, orașul Gura 

Humorului; amenajarea unui parc de tip "Adventure", comuna Sucevița; amenajarea unei pârtii de schi, comuna Sucevița; 

construirea unui patinoar, comuna Sucevița; domeniu schiabil în Munții Călimani, comuna Șaru Dornei; dezvoltarea 

domeniului schiabil, municipiul Vatra Dornei; creșterea atractivității stațiunii turistice Vatra Dornei prin optimizarea și 

creșterea rețelei de producere a zăpezii artificiale, municipiul Vatra Dornei; creșterea calității serviciilor turistice în Bazinul 

Dornelor prin amenajarea posturilor de salvamont, municipiul Vatra Dornei.  

În decembrie 2018, Guvernul a adoptat o nouă hotărâre (Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2018), deoarece realizarea 

investițiilor în turism a înregistrat un eșec total -  un singur proiect la nivelul întregii țări a primit avizul Consiliului Tehnico – 

Economic al Ministerului Turismului.  

Realizarea, într-o primă etapă, a acestor obiective de investiții ar fi deosebit de importantă pentru economia Județului 

Suceava și pentru crearea de noi locuri de muncă bine plătite. În condițiile în care autoritățile locale nu au reușit să beneficieze 

de finanțarea acestor obiective de investiții, vă solicit, domnule ministru, sprijinul pentru a pune în practică aceste investiții și 

vă solicit următoarele clarificări: 

- Care este bugetul total alocat în anul 2019 pentru realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în  H.G. nr. 558/2017?  

- Care este valoarea totală pe care o pot solicita administrațiile locale din Județul Suceava în anul 2019 pentru proiecte 

de investiții în turism de importanță locală? 

- Având în vedere că prin H.G. nr.1022/2018 Guvernul a modificat și relaxat criteriile de finanțare a investițiilor, vă 

solicit să precizați dacă Ministerul a informat fiecare administrație publică cuprinsă în MasterPlanul investițiilor pentru 

turism și dacă Ministerul Turismului a asigurat suportul tehnic pentru ca primăriile să poată depune proiecte mature, 

eligibile, ca să atragă finanțarea și să realizeze investițiile? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
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Deputat 

Ioan Balan 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Cornel Brezuică, președintele Administraţiei Fondului pentru Mediu 

 

Solicitare pentru suplimentarea listei localităților din zonele neelectrificate, pentru dotarea acestora cu panouri solare 
  

Stimate domnule președinte, 

Recent, ați lansat un proiect de finanțare pentru locuințele aflate în zone neelectrificate, pentru dotarea acestora cu 

panouri solare, în valoare de până la 25.000 euro. Având în vedere că și alte localități - decât cele prevăzute în anexa la 

dispoziția 237/4.04.2019 - au un număr semnificativ de gospodării izolate, vă solicit, prin prezenta, să îmi răspundeți, în scris, 

dacă lista poate fi suplimentată cu satele Galda de Sus, Poiana Gălzii și Benic, comuna Galda de Sus, județul Alba?  

Vă mulțumesc! 

  

 

Deputat  

Florin-Claudiu Roman 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 

Precizări privind pensiile recalculate pentru grupele I și II de muncă 

  

 Domnule ministru, 

 

Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări:  

1. câte pensii pentru grupele I și II au fost recalculate la nivel național până la data de 15 aprilie a.c.?  

2. câte pensii recalculate au fost puse în plată până la data de 15 aprilie a.c.?  

3. în urma recalculării acestora au apărut situații de pensii diminuate, față de situația anterioară? 

 

Deputat  

Florin-Claudiu Roman 

 

*** 

 

Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 

 

Precizări privind deciziile luate de către domnul Tudorel Toader în calitate de magistrat, în perioada comunistă 

 

Stimate domnule ministru, 

Prin prezenta întrebare vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă în calitate de magistrat în perioada comunistă ați luat 

decizii în privința deținuților politici și care au fost acestea?  

 

Deputat 

Florin Roman 
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*** 

                                        

Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministrul României 

 

Toate cheltuielile cu salariile pentru toate categoriile de personal din spitale trebuie susținute din bugetul Caselor de 

sănătate 

 

 Stimată doamnă prim-ministru, 

 

Prin prezenta întrebare, vă solicit să faceți, de urgență, toate demersurile necesare pentru rezolvarea problemelor care 

creează haos total în sistemul medical. Acest lucru nu îl susțin numai eu, în calitate de parlamentar, ci o spun chiar managerii 

de spitale, care sunt nevoiți să suporte din veniturile proprii, provenite din efectuarea serviciilor medicale decontate de Casa de 

Sănătate, cheltuielile cu creșterea de 25 % din diferența față de salariul prevăzut în Legea nr. 153/2017 pentru anul 2022, 

pentru toate categoriile de personal, cu excepția medicilor și a asistenților!  

 

Toți managerii de spitale consideră că acest lucru ar trebui să fie făcut tot prin transferuri din bugetul Fondului 

Național Unic de Asigurări de Sănătate, așa cum se aloca pentru medici și asistenți. Așadar, spitalele sunt obligate, în prezent, 

să taie sumele pentru medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, alimente, utilități, pentru a putea astfel plăti 

majorările salariale promise de Guvernul dumneavoastră.  

 

Mai mult decât atât, sumele care merg pentru plata salariilor cresc anual până în anul 2022, ceea ce va determina 

imposibilitatea plății salariilor, precum și posibilitatea achiziționării de medicamente pentru pacienți. Tot din venituri proprii, 

spitalele sunt obligate să achite contravaloarea tichetelor de vacanță și a normei de hrană. Iar acest lucru se întâmplă doar acolo 

unde există venituri proprii, ținând cont de faptul că nu toate spitalele înregistrează venituri din care să poată supraviețui. 

În plus, după cum bine știți, în mai multe spitale din țară pacienții sunt puși sa aducă medicamentele de acasă pentru a 

putea fi tratați!  

 

În acest context, managerii de spitale consideră că decizia Guvernului de a susține singuri toate aceste cheltuieli mai 

sus menționate, va duce la acumularea de datorii impresionante, care vor bloca total, în curând, activitatea medicală.  

 

Având în vedere toate aceste aspecte, vă solicit, doamnă prim-ministru, ca toate acele sume pentru salarii - pe care sunt 

nevoite să le susțină spitalele, să fie preluate la bugetul Casei de Sănătate, pentru ca spitalele să nu ajungă să intre în colaps 

financiar, în perioada următoare. 

Menționez că solicit răspuns scris. 

  

Deputat  

Florin-Claudiu Roman 

 

*** 

 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 

Precizări cu privire la organizarea unor  

puncte temporare de sacrificare a mieilor în perioada pascală 

 

 Stimate domnule ministru, 

Având în vedere că a fost dispusă închiderea târgurilor de animale, din cauza epidemiei pestei porcine africane, vă 

solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă se pot organiza puncte de sacrificare temporară a mieilor, în perioada pascală, în zona 

piețelor agro-alimentare? Totodată, vă solicit să îmi răspundeți dacă, din aceleași motive, mieii pot fi transportați spre aceste 

piețe? 
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Deputat 

Florin Roman 

 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 

Precizări privind contractul păgubos încheiat între Poșta Română și PSD 
  

 Stimate domnule ministru, 

  

 În calitate de deputat în Parlamentul României, vă solicit, domnule ministru, având în vedere că sunteți reprezentant al 

unei instituții abilitate a statului în acest sens, să verificați diferențele majore din contractul încheiat între PSD și Poșta 

Romănă.  

Practic, Poșta Română a distribuit cantități mai mari de ziare decât cele prevăzute în contractul respectiv. Astfel, a fost 

vorba de 11 paleți veniți de la PSD pentru distribuție, iar în acte figurează doar 9 paleți. Cu alte cuvinte, oficial, Poșta s-a 

înregistrat cu 1400 de colete, când, de fapt,  a primit de la PSD 1700 de colete. 

În plus, Poșta Română a fost prejudiciată și din cauza tarifului aplicat, de circa 72.800 lei, valoarea reală care ar fi 

trebuit facturată fiind de fapt de 88.400 lei.  

Ținând cont de toate aceste aspecte, vă solicit, domnule ministru, să-mi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări: 

1.  câte ziare au fost tipărite pentru acest contract și cine le-a transportat;  

2.  prezentarea scrisorii de transport;  

3.  dovada plății la tipografie pentru tirajul real. 

 

  

Deputat 

Florin-Claudiu Roman 

 

*** 

 

Adresată domnului Teodor Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Precizări privind posibilitatea deschiderii unei secții de votare în orașul Mannheim, Germania 

 

 Stimate domnule ministru, 

 

În calitate de deputat, am primit un memoriu din partea domnului Rareș Caius Cataniciu, cetățean român, originar din 

orasul Orăștie, jud. Hunedoara, rezident - de 22 de ani - în Germania, orașul Mannheim. Ponderea românilor în acest oraș, care 

numără aproximativ 306.000 de locuitori, este de 5,7%, ceea ce înseamnă circa 17.000 de concetățeni. Marea problemă a 

acestor cetățeni români este lipsa unei secții de votare - experiența ultimelor alegeri reliefând faptul că, pentru a vota, trebuie 

să se parcurgă aproximativ 300 km.(dus-întors). 

Ținând cont de cele expuse mai sus, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți, în scris, dacă aveți în vedere 

deschiderea unei secții de votare în orașul Mannheim, Germania. 

 

 

Deputat 

Florin Claudiu Roman 

 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 

 

Respectarea prevederilor Legii salarizării pentru fizicieni, biochimiști, laboranți, personal TESA, infirmieri 

 Domnule ministru, 

 Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă la nivel de Guvern s-au găsit resursele necesare pentru a respecta prevederile 

Legii salarizării pentru fizicieni, biochimiști, laboranți, personal TESA, infirmieri etc., ale căror venituri nu au fost majorate 

anul trecut. Deși fizicienii și biochimistii sunt categorii cu pregătire superioară, veniturile lor sunt acum la nivelul unei 

asistente și nu al unui medic. Practic, unele categorii din domeniul sănătății sunt la nivelul maxim de salarizare, în timp ce 

aceste categorii, mai sus menționate, au rămas la nivelul minim, ceea ce înseamnă adâncirea inechităților din sistem. 

 

 

Deputat  

Florin-Claudiu Roman 

 

*** 

 

Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 

 

Precizări referitoare la deplasările în străinătate ale ministrului Justiției 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Prin prezenta, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți, în scris, la următoarele întrebări:  

- câte deplasări în străinătate ați efectuat în calitate de ministru al Justiției, precum și care sunt temele pe care le-ați 

abordat în aceste vizite externe? De asemenea, vă rog să-mi precizați și care sunt sumele plătite de Ministerul 

Justiției pentru vizitele dumneavoastră externe? 

 

 

Deputat  

Florin-Claudiu Roman 

 

*** 

 

Adresată  domnului Răzvan CUC, ministrul Transporturilor 

Soluții urgente și concrete pentru rezolvarea situației grave în care se regăsește, 

în prezent, C.N.R.N. RADIONAV 

  

Stimate domnule ministru, 

Prin prezenta, vă supun atenției problemele disperate ale salariaților C.N.R.N. RADIONAV S.A., expuse pe larg în 

memoriul atașat. Astfel, angajații C.N.R.N. RADIONAV S.A. semnalează situația gravă în care se regăsește, în prezent, 

C.N.R.N. RADIONAV, urmare a sistării finanțării activităților companiei de către Ministerul Transporturilor, începând cu data 

01 februarie 2019, situație care preocupă atât conducerea, cât și salariații companiei menționate. 

De asemenea, existența C.N.R.N. RADIONAV S.A. este în prezent una incertă, având în vedere faptul că, pe tot 

parcursul anului trecut, s-a tot vorbit despre trecerea companiei, cu tot cu personal, către o altă instituție, respectiv către 

Autoritatea Navală Română. 

La data prezentei, s-au împlinit  mai bine de două luni de când salariații companiei nu au primit salariile - datele pentru 

remunerarea angajaților fiind 14 ale lunii pentru lichidare si 28 pentru avans -, deoarece, începând cu 01 februarie 2019, 

C.N.R.N. RADIONAV S.A. nu a mai primit fondurile necesare pentru salarii și funcționarea ei. 
Mai mult decât atât, compania nu va mai putea funcționa sub nicio formă, existând pericolul iminent de a intra în 

incapacitate de plată, ca urmare a neachitării cheltuielilor lunare către furnizorii de apă, energie electrică, telefonie, date, etc. 
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De asemenea, nu va mai putea fi efectuată nici plata contribuțiilor la sănătate, angajații nemaifiind astfel asigurați, în cazul 

problemelor de sănătate (internări în spital, cumpărare medicamente). 

Ținând cont de toate cele mai sus precizate, cât și de detaliile cuprinse în memoriul angajaților C.N.R.N. 

RADIONAV, vă rog, domnule ministru, să dispuneți, cu celeritate, rezolvarea problemelor semnalate. 
Menționez că solicit răspuns în scris. 

  

Deputat  

Bogdan – Iulian Huțucă 

 

*** 

 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul educaţiei naţionale 

Microbuze școlare pentru elevii navetiști din județul Constanța 

 

Stimată doamnă ministru,  

 La începutul acestui an ați declarat că după votarea de către Parlament a proiectului de buget, microbuzele școlare 

pentru elevii navetiști vor fi achiziționate și livrate chiar în acest an școlar și că în bugetul Ministerului Dezvoltării și 

Administrației Publice sunt prevăzuți acești bani pentru  cele 2.300 de microbuze necesare. 

 În acest context, mă adresez dumneavoastră, doamnă ministru, și vă rog să-mi spuneți cum vor fi distribuite aceste 

microbuze școlare destinate transportului elevilor din mediul rural care fac naveta în mediul urban ori celor din mediul urban 

care merg spre școală? De asemenea, vă rog să-mi spuneți câte astfel de microbuze școlare au fost distribuite în județul 

Constanța? 

 Menționez că solicit răspuns în scris. 

  Cu stimă, 

Deputat  

Bogdan-Iulian Huțucă 

*** 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 

 

Sedarea abuzivă a copiilor din sistemul de protecţie specială 

 

Stimată doamnă ministru,  

 Potrivit informaţiilor apărute în mass-media referitoare la situația din spitalele de psihiatrie şi la sedarea abuzivă a 

copiilor din sistemul de protecţie specială, medicii pedopsihiatrii au prescris medicaţie psihotropă în cote alarmante copiilor 

din sistemul de protecţie specială, de cele mai multe ori la cererea îngrijitorilor acestora. 

 Din datele puse la dispoziţie de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

(ANPDCA) la solicitarea  Centrului de Resurse Juridice (CRJ), unui număr de aproximativ 6.000 de beneficiari ai sistemului 

de protecţie specială le-au fost administrate neuroleptice, din totalul de 9.000 diagnosticaţi în anul 2018. Tot din aceste date, 

aproape un sfert dintre ei au fost internaţi într-un spital de psihiatrie din România în acelaşi an.  

 În acest context, mă adresez dumneavoastră, doamnă ministru, și vă rog să îmi spuneȚi câte situaţii de abuz de acest 

tip sau rele tratamente au fost raportate de către asistenţii sociali, medicii şi psihologii angajaţi ai acestor instituţii?  

 De asemenea, știut fiind că acești copii din sistemul de plasament prezintă un risc crescut la dezvoltarea unor tulburări 

emoţionale şi sunt în risc de a primi unul sau mai multe medicamente neuroleptice, vă rog să îmi comunicați în câte situaţii 

directorii DGASPC, în calitate de reprezentanţi legali ai copiilor, au supravegheat măsurile dispuse cu privire la aceştia şi au 

cerut ajutor de specialitate din partea ANPDCA şi a Ministerului Sănătății? 

  Menționez că solicit răspuns în scris. 

   

Deputat  

Bogdan-Iulian Huțucă 
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*** 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 

 

Cursuri de formare ale cadrelor medicale 

 

Stimată doamnă ministru,  

 Investiţia în resursa umană este esenţială pentru creşterea accesului, calităţii şi eficacităţii serviciilor medicale, mai 

ales în contextul deficitului de personal din sistemul medical cauzat de migraţia externă. 

 Astfel, Guvernul promite că va ”acorda prioritate formării cadrelor medicale implicate în furnizarea de servicii de 

prevenire și diagnosticare precoce, cei implicați în tratamentul patologiilor prioritare cu care se confruntă persoanele sărace, 

responsabile pentru majoritatea cazurilor de morbiditate și mortalitate la adulți (ex. cancer, tuberculoză, boli cardiovasculare, 

diabet etc.), precum și personalul din cadrul serviciilor de urgență, estimând un număr de 180.000 de beneficiari, persoane care 

vor beneficia de formare sau schimb de bune practici din regiunile mai puțin dezvoltate și dezvoltate”. 

 În acest sens, vă întreb, doamnă ministru, care este numărul cadrelor medicale din județul Constanța care au beneficiat 

de la începutul anului 2018 până în prezent de astfel de cursuri de formare? 

         Menționez că solicit răspuns în scris. 

  

Deputat  

Aurel-Robert Boroianu 

 

*** 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 

 

Accesul cetățenilor la servicii de sănătate în județul lor de reședință 

 

Stimată doamnă ministru,  

 Modernizarea spitalelor județene pentru a asigura condiții optime actului medical și pentru a asigura accesul 

cetățenilor la servicii de sănătate la ei în județ, dar și  modernizarea ambulatoriilor de specialitate, a unităților de primiri 

urgențe, precum și a centrelor medicale integrate, în scopul tratării cetățeanului cât mai aproape de casă, sunt direcții de 

acțiune ale Guvernului în domeniul sănătății. 

 Scopul acestor măsuri este de a  transforma sistemul medical într-un sistem îndreptat către cetățean. Astfel, cetățeanul 

nu va mai fi nevoit să meargă, uneori, zeci de kilometri pentru un act medical de calitate și să cheltuie sume importante pentru 

transport și cazare.   

 În acest sens, vă rog, doamnă  ministru, să îmi comunicați ce sumă a fost alocată județului Constanța și cum a fost 

repartizată pentru modernizarea acestor tipuri de obiective, în 2018? 

 Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare. 

  

Deputat  

Aurel-Robert Boroianu 

 

*** 
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Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 

 

Biserici cu autorizație de securitate la incendiu 

 

 

Stimată doamnă ministru, 

 

Perioada sărbătorilor pascale reprezintă un moment de o semnificație spirituală foarte importantă pentru milioane de 

români. Cu prilejul acestui moment se desfășoară mai multe ceremonii religioase în bisericile din România, momentul 

culminant fiind seara de Înviere când milioane de români merg la biserică pentru a primii lumina sfântă. 

Incendiul de la Colectiv a fost un evenimente nefericite care a lăsat urma adânci în societatea românească. 64 de 

persoane și-au pierdut viața într-un club care nu avea autorizația de securitate la incendiu.  

Ca urmare, doamna ministru, vă transmit următoarea întrebare: 

1. Câte bisericii din România au autorizație de securitate la incendiu? 

2. Există în intenția ministerului creșterea numărului de biserici cu autorizație PSI? 

Solicit răspuns scris. 

Deputat 

Sorin Dan Moldovan 

 

*** 

 

Adresată domnului ministru Nicolae Hurduc, ministrul Cercetării și Inovării 

 

Situația Institutului de la Brașov 

 

Stimate domnule ministru, 

 

În cadrul ședinței, comisiei de învățământ tineret și sport din Camera Deputaților, din data de 26 martie a.c., am 

dezbătut organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. 

În cadrul dezbaterilor a fost adus în discuție și problemele cu care se confruntă Institutul de Cercetare și Dezvoltare de 

la Brașov. 

Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarea întrebare: 

1. Care este situația, în prezent, a Institutului de Cercetare și Dezvoltare de la Brașov? 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Sorin Dan Moldovan 

 

*** 

 

Adresată domnului ministru Tudorel Toader, ministerul Justiției 

 

Turismul de penitenciar 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Există nenumărate situații în care deținuții trebuie să fie scoși din penitenciare. Deținuții sunt foarte inventivi: boli 

închipuite, bătăi aranjate, care se lasă cu traume fizice, sau trimiterea în judecată a colegilor de celulă, toate îi obligă pe 

reprezentanții penitenciarului să îi plimbe zilnic pe deținuți, fie pe la spitale, fie pe holurile tribunalelor. 

Anual penitenciarele cheltuie sume importante cu deplasarea deținuților 
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Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 

1. Care au fost costurile cu deplasările deținuților în anul 2017 și 2018? 

2. Există la nivelul ministerului un plan pentru a reduce aceste costuri? 

Solicit răspuns scris. 

Deputat 

Sorin Dan Moldovan 

 

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

Grupul parlamentar al Uniunii  

Democrate Maghiare din România 

 

 

 

 

 Declarație politică 

 

Stat de drept  

 

Declaraţia judecătoarei ICCJ, Cristina Tarcea, din cadrul interviului de la Realitatea TV, relativ la ratificarea 

Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale este de a dreptul revoltătoare. Cum adică 

România s-a cam pripit când şi-a asumat nişte obligaţii internaţionale?  

Cum este posibil, ca un judecătorul din cadrul ICCJ, instanţă supremă, în primul rând să apară la un post de televiziune 

, şi în al doilea rând să facă o asemenea declaraţie, în mod public, în condiţiile în care, instanţele de judecată sunt cele care ar 

trebui să aplice legea! 

Cum este posibil ca un asemenea gest să rămână nesancţionat! România, la momentul aderării sale, şi-a asumat anumite 

obligaţii pe care, în mod responsabil ar trebui să şi le respecte, dar pe care, de foarte multe ori, noi, ca minoritate, simţim că 

sunt încălcate.  

Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale este un act universal, care consfinţeşte 

drepturile fundamentale ale fiecărui individ în parte, iar declaraţia doamnei judecător, cu atât mai mult cu cât este judecător al 

Înaltei Curţi, este de a  

dreptul revoltător, având în vedere că sistem judiciar este cel care asigură respectarea tuturor acestor drepturi 

fundamentale. 

 Cum putem avea încredere în obiectivitatea unei decizii judecătoreşti, în condiţiile în care, un reprezentant al acestui 

sistem, face asemenea declaraţii, în mod public. Mă întreb, care sunt acele tratate, convenţii internaţionale, indiferent de 

domeniu, care se aplică necondiţionat şi fără a fi puse la îndoială de cei care ar trebui să aplice fără doar şi poate. 

 

 

Deputat  

Izabella Agnes Ambrus 
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*** 

 

 

 Întrebări 

 

Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului 

 

Rezolvarea situației privind populația de urși care s-a înmulțit în mod necontrolat 

 

Stimată doamnă ministru,  

 În pădurile din județele Covasna, Harghita trăiește un număr mare de urși, numărul lor nefiind clar stabilit. În mod 

normal, numărul lor nu ar trebui să depășească 500 de exemplare pe județ, din acest motiv momentan sunt forte puține 

localități în aceste județe care să nu fie vizitate de către aceștia.  

 Trebuie să amintim o situație, care s-a întâmplat în județul Covasna, chiar în municipiul Sfântu Gheorghe, unde 

locuitorii au fost avertizați prin Sistemul Ro-alert de prezența unui urs în unul dintre cartierele orașului. Ursul a fost văzut în 

noaptea de marți spre miercuri, 20 martie 2019 în jurul orei 3:00. Purtătorul de cuvânt al ISU Covasna a precizat că mai multe 

echipaje de jandarmi au patrulat în zona respectivă, iar un echipaj de pompieri cu o ambulanță SMURD a fost prezent la fața 

locului pentru a asigura asistență medicală, în caz de nevoie. 

 Ministerul Mediului este autoritatea care ar trebui să ia măsurile necesare pentru rezolvarea situației nu numai din 

județele Covasna și Harghita dar și din alte județe din țară, unde populația de urși s-a înmulțit în mod necontrolat.  

 În luna martie un bărbat de 30 de ani din județul Harghita a fost atacat şi ucis, de către un urs, în zona localității 

Crișeni. Incidentul a fost prezentat de către președintele Consiliului Județean Harghita care a anunțat că tânărul a fost rănit de 

urs în timp ce se afla în pădure, împreună cu doi vecini. Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator și a murit în timp ce era 

transportat cu salvarea la spital şi nu a mai putut fi resuscitat. Tânărul era tatăl a doi copii care acum au rămas în grija bunicii, 

mama lor fiind plecată de patru ani, în străinătate. 

 S-a solicitat anul trecut ca acest urs să fie extras, dar Ministerul Mediului a refuzat, din cauza lipsei avizelor, chiar 

dacă animalul sălbatic i-a atacat și pe vânători. Directorul Asociației de Vânătoare din Cristuru Secuiesc a menționat că în 

urma incidentului s-au analizat toate posibilitățile în acest caz, considerând că soluția cea mai bună ar fi împușcarea ursoaicei 

şi transportarea puilor la Centrul de Reabilitare din zona Bălan. 

 Potrivit reprezentantului asociației de vânătoare a fost analizată şi posibilitatea tranchilizării şi relocării ursoaicei şi a 

puilor într-un loc mai liniștit, dar experții sunt de părere că va fi şi mai agresivă dacă nu se va trezi în locul unde are bârlogul. 

Directorul a precizat că toate aceste concluzii au fost trimise Ministerului Mediului, inclusiv soluția privind împușcarea 

ursoaicei şi transportarea ursuleților la orfelinat, însă la ora actuală încă se așteaptă o aprobare în acest sens. 

 

Întrebări: 

1. Vă rog să precizați care vor fi cele mai importante măsuri pe care le veți lua în urma celor întâmplate, 

respectiv care va fi decizia dumneavoastră în legătură cu situația ursului, care a ucis o persoană din județul Harghita? 

2. Vă rog să menționați care este planul național al ministerului pentru rezolvarea situației privind populația de 

urși înmulțită în mod necontrolat, în toată țara și care va fi procedura respectiv etapele pe care le veți parcurge cu privire la 

problema existentă? 

 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Benkő Erika 

 

*** 
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Adresată domnului Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale   

 

Aplicarea prevederilor privind acordarea ajutorului de deces 

 

Stimate domnule ministru, 

 În cadrul audiențelor din biroul parlamentar, am fost contactat de către domnul Magyari Ioan, după ce a primit un 

răspuns din partea Casei Județene de Pensii din județul Covasna cu nr. de înregistrare 5147/ 26.03.2019, referitor la solicitarea 

domnului privind plata ajutorului de deces după înmormântarea copilului său. 

 Casa Județeană de Pensii a refuzat acordarea ajutorului de deces, pentru că domnul Magyari Ioan nu îndeplinește 

condițiile necesare prevăzute în următoarele acte normative menționate în răspunsul primit: 

1. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: 

Art. 126 

(1)Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era 

asigurat sau pensionar la data decesului. 

(2)Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi: 

a)soţul; 

b)copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare 

familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 

de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea 

vârstelor menţionate; 

c)părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. 

(3)Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 125 alin. 

(3). 

2. Hotărârea 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice: 

Art. 110 

În înțelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi: 

a)soțul/soția; 

b)copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial ori cei încredințați spre creștere şi educare 

familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 

de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea 

vârstelor menționate; 

c)părinții şi bunicii oricăruia dintre soți. 

Art. 112 

În situația în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul 

de deces se acordă cu condiția prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin 

care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia. 

 Casa Județeană a refuzat acordarea ajutorului de deces deoarece copilul solicitantului nu a fost asigurat, în timp ce 

Norma din 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobată prin HG nr. 

257/2011 prevede clar la art. 107 următoarele: 

Art. 107 

”În sistemul public de pensii se acordă ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui 

membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.„ 

 

Întrebări: 

 1. Vă rog să precizați dacă Casa Județeană de Pensii Covasna aplică în mod corect prevederile Legii nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice coroborat cu prevederile HG nr. 257/2011, menționat în răspunsul trimis domnului 

Magyari Ioan? 
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 2. În cazul în care constatați că CJP din județul Covasna aplică în mod abuziv prevederile legii în cazul prezentat mai 

sus și în cazuri similare, ce măsuri veți lua pentru rezolvarea situației și pentru ca acești cetățeni să nu mai fie lipsiți de 

propriile drepturi? 

  

Atașez prezentei răspunsul emis de Casa Județeană de Pensii Covasna cu nr. de înregistrare 5147/26.03.2019. 

 

Solicităm răspuns în scris. 

 

Deputat 

Kulcsár-Terza József-György 

 

*** 

 

Adresată domnului Constantin Bogdan Matei, ministrul Tineretului și Sportului 

 

Transferul Hotelului Sport din municipiul Satu Mare către Primăria Satu Mare 

 

Stimate domnule ministru,   

Au trecut deja 8 luni de când au fost demarate procedurile privind transferul Hotelului Sport din municipiul Satu Mare, 

de la Ministerul Tineretului și Sportului la Primăria Satu Mare. Aceste demersuri, începute de predecesoarea dvs., Ioana Bran, 

au avansat cu repeziciune la început și apoi s-au poticnit nepermis de mult.  

Primăria Satu Mare a făcut în timp record toate demersurile necesare, ba chiar a sprijinit Direcția Județeană de Tineret 

și Sport Satu Mare să clarifice din punct de vedere juridic situația imobilului. 

În luna ianuarie, cu ocazia vizitei dvs. la Satu Mare, ați declarat că transferul hotelului va avea loc în ”perioada imediat 

următoare”. 

Reabilitarea Hotelului Sport, lăsat de prea mulți ani în paragină, ar fi de un real ajutor pentru sportivii și mișcarea 

sportivă din municipiul Satu Mare, dar și pentru sportul românesc în general.   

Vă reamintesc că există un acord al Federației Române de Scrimă pentru reînființarea Centrului Olimpic de la Satu 

Mare, dar și proiecte ale altor federații sportive de a crea centre de excelență la Satu Mare, care deocamdată nu se 

concretizează din cauza lipsei locurilor de cazare pentru sportivi.   

Întrebare:  Având în vedere aceste considerente, vă rog să-mi precizați când va fi transferat Hotelul Sport din Satu 

Mare către Primăria Satu Mare ? 

Solicit răspuns în scris. 

 

 

Deputat 

Magyar Loránd-Bálint 
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Grupul parlamentar al  

Alianței Liberalilor și Democraților  
 

       

 Declarații politice 

 

Uniunea Europeană pune capăt dublului standard 

 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

 

Unul dintre punctele prioritare de pe agenda României, pe perioada deținerii președinției rotative a Consiliului UE, este 

modificarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale companiilor față de consumatori. 

În anul 2017, în România, au fost identificate 9 din 29 de produse alimentare din categorii precum lactate, carne, peste și 

ciocolată cu standard dublu de calitate față de produse similare din alte țări ale UE, fiind identificate diferențe din punct de 

vedere al conținutului de grăsimi și de proteine. 

Parlamentul European și Consiliul au ajuns, pe 2 aprilie a.c., la un acord provizoriu privind consolidarea normelor în materie 

de protecție a consumatorilor și aplicarea mai eficientă a acestora. Principalele îmbunătățiri vor fi sporirea gradului de 

transparență de care beneficiază consumatorii atunci când fac cumpărături online, sancțiuni eficace și norme clare care să 

abordeze problema dublului standard de calitate a produselor în UE. Comisia Europeană a propus noile norme în luna aprilie a 

anului trecut, în cadrul pachetului intitulat „Noile avantaje pentru consumatori”. 

Pachetul intitulat „Noile avantaje pentru consumatori” vizează să valorifice rezultatele deja obținute de Comisia Juncker în 

ceea ce privește îmbunătățirea protecției consumatorilor. 

Prim-vicepreședintele Timmermans a declarat: „Pachetul aprobat astăzi este menit să-i protejeze pe consumatori printr-o 

transparență sporită și printr-o aplicare fermă a normelor, în cazul în care sunt induși în eroare. Datorită acestui pachet, 

consumatorii vor ști ce cumpără și de la cine cumpără.” 

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „Acest pachet va pune capăt standardelor 

duble din cadrul pieței unice. Consumatorii nu ar mai trebui să fie induși în eroare de produse diferite prezentate ca fiind 

identice. Comercianții care vor continua să-i înșele pe consumatori vor fi aspru sancționați. De asemenea, acest pachet va 

asigura o protecție sporită a consumatorilor în mediul online și va îmbunătăți transparența cumpărăturilor online.”  

Măsurile adoptate vor oferi consumatorilor beneficii concrete. 

Vor fi introduse sancţiuni eficace pentru încălcările legislaţiei UE privind protecţia consumatorilor: autorităţile naţionale de 

protecţie a consumatorilor vor avea competenţa de a impune sancţiuni eficace și proporţionale. Pentru încălcările pe scara largă 

care îi afectează pe consumatorii din mai multe state membre ale UE şi care fac obiectul unei aplicări coordonate la nivelul 

UE, amenda maximă care poate fi impusă în fiecare stat membru va fi de cel puţin 4% din cifra de afaceri anuală a 

comerciantului. 

Măsurile adoptate vor oferi consumatorilor beneficii concrete, respectiv: introducerea unor sancţiuni eficace pentru încălcările 

legislaţiei UE privind protecţia consumatorilor; combaterea dublului standard de calitate a produselor de consum; consolidarea 

drepturilor consumatorilor în mediul online. 

Acest acord provizoriu trebuie să fie adoptat în mod oficial atât de Parlamentul European, cât şi de Consiliu. 

Este nepermis să acceptăm ca în unele țări membre ale Uniunii Europene, cum este și România, să se vândă alimente de o 

calitate inferioară. Sper și îmi doresc ca acest acord provizoriu să reprezinte un pas în față în eliminarea dublului standard și în 

România! 

 

Deputat 

Ică Florică Calotă 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_ro.htm
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*** 

 

Monumentele şi siturile istorice constituie o parte a tezaurului nostru naţional 

 

   În fiecare an, la 18 aprilie, Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor  (ICOMOS) celebrează Ziua internaţională a 

monumentelor şi a siturilor, aprobată de UNESCO, în 1983. Acest eveniment oferă publicului larg posibilitatea de a 

conştientiza dimensiunea patrimoniului monumentelor şi siturilor la nivel naţional şi mondial. Totodată, se atrage atenţia 

asupra vulnerabilităţii la care sunt expuse bogăţiile României din respectiva categorie. Se aduc la cunoştinţa cetăţenilor şi 

eforturile necesare protecţiei şi conservării obiectivelor de patrimoniu, ce constituie o imensă valoare a tezaurului nostru 

naţional. Nu numai statul, dar şi organizaţiile locale, precum şi cetăţenii trebuie să cunoască şi să aprecieze însemnătatea 

patrimoniului cultural în viaţa fiecăruia, dar şi a comunităţii, în vederea protejării şi conservării acestuia.  

    

Importanţa turismului cultural, care, în ţările civilizate constituie o sursă importantă de venituri la Buget, precum şi intervenţia 

specialiştilor în cadrul acţiunilor de conservare, prin  tehnici ştiinţifice, au, de asemenea, o importanţă majoră, inclusiv în 

domeniul arheologiei. Asemenea activităţi sunt stabilite pe baza principiilor consacrate de Carta Internaţională din 1964, 

privind conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor (Carta de la Veneţia). “Membrii ICOMOS, care cuprinde arhitecţi, 

istorici, arheologi, istorici de artă, geografi, antropologi, ingineri şi urbanişti, contribuie la îmbunătăţirea proceselor de 

conservare a patrimoniului, având în vedere standarde şi tehnici pentru fiecare tip de bunuri culturale de patrimoniu: clădiri, 

oraşe istorice, peisaje culturale şi situri arheologice”. 

    

Pentru prima oară în istoria postdecembristă a României, a fost semnat, anul trecut, contractul de finanțare pentru proiectul 

„Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate”, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă (POCA). În cadrul proiectului, se va realiza sistematizarea și simplificarea fondului legislativ activ din 

domeniul patrimoniului cultural național și se va elabora Codul Patrimoniului Cultural. În cursul anului trecut, Ministerul 

Culturii a emis o serie de ordine dedicate inventarierii, protejării şi conservării monumentelor istorice şi siturilor de importanţă 

naţională şi internaţională, unele dintre acestea fiind deja clasificate ca obiective UNESCO. 

   

 Elaborarea Codului Patrimoniului cultural şi aprobarea Programului de Investiţii în domeniul Cultural  se produce după trei 

decenii în care statul român a demonstrat că nu înţelege importanţa unui asemenea demers. Printr-un ORDIN al ministrului 

Culturii şi Identităţii Naţionale, se are în vedere inclusiv Situl arheologic subacvatic, aflat în curs de explorare şi catalogare.  

   Ani la rând, am constatat o condamnabilă pasivitate din partea autorităţilor, în această privinţă. Între timp, preţioase imobile 

de patrimoniu au devenit ruine, din cauza timpului nesfârşit şi inexorabil, sau a oamenilor ignoranţi. Unele s-au pierdut 

definitiv, fără posibilitatea de a mai salva ceva. Au rămas din ele doar fotografii, desene, documente, amintiri sau legende, 

ceea ce este dureros pentru fiinţa naţională. Numeroase situri istorice, pentru care nu s-au alocat fonduri în scopuri 

arheologice, au căzut pradă căutătorilor de tezaure, o parte a comorilor descoperite părăsind teritoriul ţării prin intermediul 

traficanţilor de aur şi artefacte. Numai o parte infimă a fost recuperată.  

  

  De data aceasta, Guvernul României a stabilit termene precise pentru declanşarea şi finalizarea unor acţiuni dedicate punerii 

în valoare a patrimoniului naţional, inclusiv prin organizarea turismului cultural. A renăscut o speranţă, devenită acum 

certitudine, iar actualul efort guvernamental trebuie susţinut de către noi, toţi, prin toate mijloacele posibile. 

 

Deputat de Olt 

Mihai Niţă 

 

*** 

 

Stimați colegi,  

 

Se întâmplă, uneori, ca un subiect de presă care se bazează și pe informații reale, dar fără a ajunge la miezul problemei, să 

zdruncine privitorii și să stȃrnească reacții dure, cum s-a întȃmplat zilele trecute.  
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Vorbesc despre «Polul sărăciei», reportajul difuzat de Pro TV, la o oră de maximă audiență, reportaj al cărui subiect a fost, 

după cum e lesne de înțeles, județul Vaslui.  

Dacă această alăturare, Polul sărăciei, uzată la maximum în a caracteriza județul din care provin, nu mai miră pe nimeni, 

poveștile de viață de la capătul Romȃniei, acolo unde investițiile s-au blocat, au fost împiedicate ori n-au existat nici măcar pe 

hȃrtie, sunt greu de vizionat și cumplit de greu de trăit.  

Pentru mine, care bat județul în lung și în lat, și nu doar de doi ani și ceva, de când sunt parlamentar, imaginile pe care le-am 

văzut rulȃnd pe ecranul televizorului nu sunt o noutate, însă reprezintă un eșec. Nu doar al unor persoane anume, ci al acelei 

clasei politice și acelor guvernanți care, în ultimii 30 ani, nu în 2019, ar fi putut schimba ceva și nu au făcut nici pe departe cât 

ar fi avut posibilitatea. Da, bugetul pe 2019 este un semnal că încep să se înțeleagă cauzele, mai ales lipsa investițiilor majore 

în infrastructură,  dar faptul că până în 2019 Bucureștiul a asistat pasiv cum se degradează viața vasluienilor, cum se frȃnge 

viitorul mai multor generații, nu mai poate fi schimbat.  

Stimați colegi, îmi doresc să fi trecut de etapa în care, ca parlamentar de Vaslui, aflat la primul mandat totuși, trebuie să explic 

că Bucureștiul în primul rând, prin marile investiții, și nu autoritățile locale, care au mijloace și fonduri limitate, trebuie să rupă 

cercul vicios al sărăciei, mai ales în mediul rural, locul în care cresc în jur de 80.000 de copii. Repet, 80.000 de copii.  

Pentru mine, care văd mȃini fragede bătătorite de muncă, ghiozdane agățate în cui pentru că acei copii care ar fi trebuit să le 

poarte cu bucurie în spate nu au haine și încălțări să meargă la școală, să întȃlnesc copii de-o șchioapă, care visează să plece 

din județul Vaslui, oriunde, numai ca să se salveze – toate acestea sunt semnele evidente ale unei anomalii grave, pe care 

suntem datori cu toții nu doar să o corectăm, ci să și facem în așa fel încȃt rădăcinile ei să dispară pentru totdeauna.  

Vina pentru prăpastia care s-a căscat între vasluieni și restul țării nu e una singulară, așa cum lasă de înțeles pentru unii 

reportajul amintit, iar de apăsarea ei nu e scutit niciunul dintre noi, incluzȃndu-mă aici și pe mine. Martori îmi sunt însă toți că, 

de doi ani și ceva, de când sunt parlamentar, nu e săptămână în care să nu apăs pe acest subiect, în scris și verbal. Vă cer astăzi, 

din nou, să fiți solidari cu locuitorii de la Polul sărăciei și să susțineți, fără excepție, toate proiectele care pot însemna salvarea 

județului Vaslui, pentru că marile investiții în infrastructură nu le fac autoritățile locale. Asta, înainte ca alte mii de oameni să-

și caute singuri salvarea, dincolo de hotarele Moldovei sau ale Romȃniei.   

Vă cer ca, de acum înainte, votul dumneavoastră să contribuie decisiv la viitorul celor 80.000 copii vasluieni, care nu au nicio 

vină pentru că s-au născut în locul în care investițiile au fost pȃnă nu demult ferecate cu lacătul, iar nivelul de trai a rămas 

împotmolit în cei 500 de km de drumuri de pămȃnt.  

A face o prioritate din salvarea județului Vaslui nu e nicidecum o favoare, e o urgență națională și, dacă anumite măsuri de 

intervenție vor putea atenua diferențele regionale, ele nu vor putea șterge vreodată nedreptatea care li s-a făcut vasluienilor  an 

de an.  

 

 

Deputat  

Daniel Olteanu 
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Grupul parlamentar al minorităților naționale 
 

 

 Declarație politică 

 

 

Doamnelor și domnilor, 

Stimați colegi, 

 

În acest an se împlinesc 58 de ani de la efectuarea primului zbor în cosmos. Pe 12 aprilie 1961, cosmonautul rus Iuri 

Alekseevici Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu și pe orbita Pământului. Vehiculul spațial Vostok 1 a efectuat 

pe orbită o rotaţie completă în jurul Terrei, călătoria durând o oră şi 48 de minute. Acestă reușită a programului spațial sovietic 

a reprezentat nu doar începutul unei noi ere a explorării în domeniu pentru întreaga omenire, ci a pus premisele unei strânse 

colaborări internaționale, în numele științei și conoașterii. Prezint aici, domniilor voastre, exemplul primului și singurului 

cosmonaut român, Dumitru Prunariu, care a participat în 1981 la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial 

„Intercosmos” și a petrecut în spațiu 108 minute, alături de comandantul rus Leonid Popov. 

Pe 14 aprilie 2019 am răspuns cu deosebită considerație invitației Primăriei Generale a Municipiului București prin 

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, precum și Centrului Rus pentru Știință și Cultură din România de a 

participa la Ceremonia inaugurării bustului lui Iuri Gagarin, amplasat în Parcul Regele Mihai I din Sectorul 1 al Capitalei. 

Bustul realizat de sculptorul rus Alexei Leonov și donat Primăriei Capitalei de fondul caritabil «Dialogul culturilor – o 

lume unită» din Federația Rusă, face parte din pleiada celor aproximativ 50 de busturi ale cosmonautului Iuri Gagarin, 

amplasate în 43 de țări ale lumii. 

În cadrul ceremoniei, la care a fost prezent și cosmonautul român Dumitru Prunariu, a fost citită scrisoarea de 

mulțumire a președintelui fondului, Ruslan Bairamov, adresată primarului capitalei, Gabriela Firea, menționându-se faptul că 

„dezvelirea bustului lui Iuri Gagarin în București va reprezenta un nou impuls pentru consolidarea prieteniei, culturii și 

legăturii pe plan educațional dintre România și Rusia”. 

Pentru a celebra curajul de a scrie prima pagină în istoria explorării spațiului cosmic, ziua de 12 aprilie a fost 

declarată drept Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii. 

Comemorarea unor astfel de personalități și evenimente ar trebui sa fie o lecție obligatorie pentru fiecare dintre noi, ea 

întreține sentimentul de mândrie și respect pentru istorie, creând, în același timp, orizonturi mărețe pentru viitor. 

 

Deputat 

Andrian Ampleev 

 

*** 

 

 

 Întrebări 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

 

Stilul de răspuns la întrebările adresate de către parlamentari 

 

Stimată doamnă ministru,  

La data de 29.01.2019 s-a petrecut o poluare cu amoniu pe râul Argeș care a influențat procedurile de clorinare a apei potabile 

pentru Capitală. Primele informații au generat o emoție publică de proporții, după care și apa și emoțiile s-au mai limpezit. 

Populația bucureșteană a dedus că Ministerul și organismele teritoriale de resort au gestionat cu bine situația. În desfășurarea 

evenimentelor a apărut însă și un detaliu cu semnificație aparte. S-a vehiculat informația că există un protocol secret care ar 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Soiuz_40
https://ro.wikipedia.org/wiki/Intercosmos


CAMERA DEPUTAŢILOR 

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 5 - 2019  

Săptămâna 15 – 19 aprilie 2019  
 

 

75 

 

interzice instituțiilor statului să informeze publicul despre eventualele pericole privind folosirea apei de la robinet fără 

consimțământul APA NOVA, adică al distribuitorului implicat. 

Am considerat că acest aspect trebuie lămurit, în respectul transparenței specifice statului de drept dar și al siguranței 

sănătății populației. În conformitate cu prevederile art.31 și ale art.64 alin.(1) din Constituția României precum și ale art.197 

din Regulamentul comun al Camerelor Parlamentului v-am adresat următoarele întrebări: 1. Există un asemenea Protocol? 2. 

Veți face cunoscut conținutul lui? 3. Pe ce căi legale veți acționa pentru anularea actului neconstituțional? 4. Care este 

persoana răspunzătoare pentru o astfel de aberație și ce măsuri se iau în legătură cu respectivul vinovat? Am primit răspunsul 

nr.SP 1671/28.02.2019, iscălit de domnul Secretar de Stat DAN DUMITRESCU. În treacăt fie zis, în calitate de parlamentar 

m-am adresat Ministrului și nu Secretarului de Stat. În considerarea faptului că activitatea Dvs. este foarte dinamică, aș fi 

trecut peste acest detaliu de protocol dacă răspunsul domnului Secretar de Stat ar fi exprimat minimum de seriozitate și 

competență. Regret, dar constat contrariul. Demnitarul subordonat Dvs. a ignorat total întrebările puse și s-a limitat la a ne 

transcrie in extenso 2 adrese de strictă specialitate, primite anterior de la DSP București și de la INSP. Vă redăm aleatoriu 2 

pasaje din cele 4 pagini încărcate de parametri chimici, biologici, fiziologici etc. fără legătură cu întrebările puse: „Într-un 

studiu în care doza de clor în apă a fost succesiv crescută (de la 0,014 mg/kg corp, la 0,26 mg/kg corp și 0,34 mg/kg corp), pe 

voluntari de gen masculin, având o stare de sănătate bună (câte 10 voluntari pentru fiecare doză) s-a constatat absența efectelor 

adverse și fiziologice semnificative, precum și lipsa efectelor toxicologice ce ar fi putut să apară în urma expunerii prin 

ingestie de apă potabilă clorinată în exces”. „Cu toate acestea, un risc crescut de apariție a cancerului de vezică urinară se 

poate constata în urma asocierii cu un consum de apă potabilă hiperclorinată, de la robinet, de către o populație dată (studiu 

caz-control în populație ce consumă apă hiperclorinată și populație care nu consumă apă clorinată), după trecerea unei jumătăți 

din durata de viață a populației.” Veți fi de acord, stimată 

Doamnă Ministru, că o asemenea adresă constituie o nesocotire totală a întrebărilor legitime puse, dar exprimă și o 

sfidare a relațiilor normale ParlamentExecutiv. Pe de altă parte, corespondența organismelor de specialitate cu domnul Secretar 

de Stat lasă impresia unor lecții de inițiere a demnitarului în problematica igienei apei. Vă rog să considerați, stimată Doamnă 

Ministru, că reiterez cele 4 întrebări puse. În conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, doresc răspuns formulat atât oral cât și în scris. 

 

Deputat 

Nicolae Miroslav Petrețchi 

 

*** 

 

Adresată domnului Valer Daniel Breaz, ministrul Culturii și Identității Naționale 

 

Muzeul Brukenthal 
 

Stimate domnule ministru, 

Am fost sesizat cu faptul că bugetul Muzeului Național Brukenthal pentru anul în curs este 9,7 milioane lei față de o solicitare 

de 13,7 milioane lei, fiind unul dintre cele mai mici din țară deși numărul pieselor de patrimoniu inventariate este cel mai mare 

la nivel național. 

Totodată, în ultimii 12 ani, numărul angajaților a scăzut de la 164 la 102, în condițiile în care alte muzee județene sau naționale 

au un număr net superior de angajați. 

Pe 9 mai, în muzeu, se va desfășura o masă a șefilor de stat și de guvern din UE. De 6 luni au loc discuții pentru buna 

desfășurare a programului. Totuși, finanțarea necesară nu a fost pusă la dispoziție. 

De aceea, vă întreb, domnule ministru, de ce Muzeul Brukenthal are un buget atât de mic, dacă, respectiv când intenționați să-l 

majorați și când se va aloca suma necesară desfășurării evenimentului din 9 mai 2019? 

Vă rog să dipuneți ca răspunsul dumneavoastră să-mi parvină în scris. 

 

Deputat 

Ovidiu Ganț 

 

*** 
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Adresată domnului Victor Opaschi, secretar de stat, Secretariatul de Stat pentru Culte 

 

Biserica Azilului din Sibiu 

 

Stimate domnule Secretar de Stat, 

 

În răspunsul pe care mi l-ați transmis în decembrie 2017, referitor la Biserica Azilului din Sibiu, spuneați că solicitarea va fi 

avută în vedere în anul 2018. După știința mea acest lucru nu s-a întâmplat. 

De aceea, vă întreb, stimate domnule Secretar de Stat, dacă acest lucru se va întâmpla în 2019. 

Vă rog să dipuneți ca răspunsul dumneavoastră să-mi parvină în scris. 

 

Deputat 

Ovidiu Ganț 

 

 
 

 


