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   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.14 - 2021  
Săptămâna 3 – 7 mai 2021  

 

 

2 
 

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

Sesiunea februarie – iunie 2021 
 

(Situaţia cuprinde datele la 07.05.2021) 
 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1815 
din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1630 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 185 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 371 

388 

– votate  
 

386 

             din care: - înaintate la Senat      10 

                            - în procedura de promulgare 20 

                            - promulgate* 112 

                            - respinse definitiv 244 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1444 

a) pe ordinea de zi 470 

b) la comisii  
 

944 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

12 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 2 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 16 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 15 

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

 
 

    Cele 386 de iniţiative legislative votate privesc: 
                                128 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
                                  88 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  12 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  28 de proiecte de legi 
                                258 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 129 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

 

Şedinţa din ziua de miercuri, 5 mai 2021 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 22  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          20               

20        

   - votate 20 
 

                           - respinse definitiv 20 
 

  
 

   - retrimise la comisii 2 
 

 
 
 
   Cele 20 de iniţiative legislative votate privesc: 
            20 de propuneri legislative 
 
 
 propuneri legislati 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 3 – 7 mai 2021 

 

 I. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de Camera 
Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1.  PL-x 326/2019 - Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi cultură media" în învăţământul 
preuniversitar  
 

2.  PL-x 273/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare nr.69/2010  
 

3.  PL-x 269/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2010 a responsabilităţii 
fiscal-bugetare  
 

4.  Pl-x 12/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991  
 

5.  Pl-x 36/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
drepturilor veteranilor de război, invalizilor si văduvelor de război  
 

6.  Pl-x 526/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice  
 

7.  Pl-x 228/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război  
 

8.  Pl-x 671/2018 - Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse 
Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău  
 

9.  PL-x 488/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind funcţionarii 
publici  
 

10.  Pl-x 360/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.146 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal  
 

11.  PL-x 801/2015 - Proiect de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding)  
 

12.  PL-x 383/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi (4) ale articolului 16, 
precum şi a Anexei din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale  
 

13.  PL-x 188/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
 

14.  Pl-x 527/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de 
stat pentru copii  
 

15.  Pl-x 398/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat  
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16.  PL-x 60/2017 - Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire şi protecţie a 
persoanelor cu sindrom Down  
 

17.  Pl-x 14/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) şi alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice  
 

18.  PL-x 327/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
 

19.  PL-x 178/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice  
 

20.  PL-x 9/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997  
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în programul legislativ prioritar  
al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 
 
 
 

În martie  2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2021, care  cuprinde 122 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 52 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
7 
 

0 

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

 
0 
1 
0 

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

3 
0 
2 
1 

Camera 
Deputaţilor:  

24 0 

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

3 
14 
0 

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

 
2 
0 
2 
3 

Procedură 
comună: 

  21 
  

Total: 31 0  
 

18 
  

 
13 
 

 52  52 
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ANEXĂ 
 

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

        
Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
492/2019 

 
L 

363/2019 

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

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

S  - Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - OZ 
Plen MUN 
 

Raport 
depus pe 
26.05.2020 

(186/R/202
0) 

2 

PLx 
593/2020 

 
L 

17/2021 

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

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

S  - Adoptat 
pe 
21.09.2020 
CD - OZ 
Plen ÎNV 
 

Raport 
depus pe 
15.10.2020 

(457/R/202
0) 

3 

PLx 
134/2021 

 
L 

33/2021 

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

Modificarea art.369 - Incitarea la ură sau 
discriminare - din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, introducându-se în 
cuprinsul său atât prevederea expresă ca 
subiect pasiv al infracţiunii de incitare la 
ură sau discriminare a oricărei persoane 
care face parte dintr-o anumită categorie, 
cât şi referirea expresă la incitarea publică 
la violenţă ca modalitate de comitere a 
faptei, în scopul transpunerii art.1 alin.(1) 
lit.a) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a 
Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind 
combaterea anumitor forme şi expresii ale 
rasismului şi xenofobiei prin intermediul 
dreptului penal. 

S  - Adoptat 
pe 
22.03.2021 

CD -  OZ 
Plen JUR  

 

 

Raport 
depus pe 
06.05.2021 

(222/R/202
1) 
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Nr. 
crt 

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

4 

PLx  
435/2019 

 
L 

285/2019 

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

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

S  - Adoptată 
pe 
02.10.2019 

CD -  BUG și 
ADMIN 
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
24.10.2019 

5 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

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

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

S  - Adoptată 
pe 
17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe 
data de 
29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 

 
 
 

6 

PLx 
539/2019 

 
L 

355/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 
pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal bugetare. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea art.10 alin.(1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.77/2009, 
precum şi modificarea şi completarea art.4 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2013. Astfel, în temeiul prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr.114/2018, a fost 
înfiinţată pe lângă Oficiul Naţional pentru 
Jocuri de Noroc (O.N.J.N.) o activitate 
finanţată integral din venituri proprii în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.500/2002, pentru promovarea respectării 
principiilor şi măsurilor privind jocurile de 
noroc responsabile social. 

S  - Adoptată 
pe 
21.10.2019 

CD - BUG 

 

 

 

 

TDR: 
26.11.2019 

7 

PLx 
165/2020 

 
L 

7/2020 

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

Modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017, pentru asigurarea respectării 
obligaţiilor ce revin României potrivit 
Directivei 2009/138/CE şi Directivei 
2009/103/CE, având în vedere emiterea de 
către Comisia Europeană a Avizului 
motivat din 26.07.2019. Intervenţiile 
legislative vizează schimbarea modului de 
funcţionare a „asiguratului cu risc ridicatˮ, 
abrogarea prevederilor ce limitează 
cheltuielile administrative şi de vânzare ale 
poliţei de asigurare ce pot fi incluse de 

S  - Adoptată 
pe 
23.04.2020 

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

 

 

 

 

 

 

TDR: 
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Nr. 
crt 

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

către asiguratori în calculul tarifelor de 
primă. De asemenea, se propune eliminarea 
obligaţiei A.S.F. de reglementare a modului 
de calcul al tarifelor de primă, a criteriilor 
de risc, a indicilor de încadrare, a 
coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie 
ori alte instrumente de ajustare a tarifelor 
de primă, condiţii în care calculul va avea 
în vedere respectarea principiilor 
actuariale general acceptate. 

14.05.2020 

8 

PLx 
162/2021 

 
L 

75/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, precum şi 
pentru dispunerea unor măsuri de 
transpunere a Directivei (UE) 
2019/713 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 
aprilie 2019 privind combaterea 
fraudelor şi a contrafacerii în 
legătură cu mijloacele de plată fără 
numerar şi de înlocuire a Deciziei-
cadru 2001/413/JAI a Consiliului. 
(poz. II-1)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009. Proiectul vizează 
transpunerea art.2 lit.a), c) şi d), art.3 lit.b), 
art.4 lit.b), c) şi d), 5 lit.b), c) şi d), art.6, 
art.7, art.13 alin.(1), art.14 alin.(1) teza 
întâi, art.16 şi art.18 alin.(2)-(4) din 
Directiva (UE) 2019/1713 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind combaterea fraudelor şi a 
contrafacerii în legătură cu mijloacele de 
plată fără numerar şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/4131JAI a Consiliului, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE), seria L, nr.123 din 10 
mai 2019. 

S  - Adoptată 
pe 
19.04.2020 

CD - BUG și 
JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
13.05.2021 

9 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

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

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

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND și 
MED  

pt. raport 
comun 

TDR: 
09.11.2017 

10 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

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

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 
principal în scopul transpunerii unora 
dintre dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 18 aprilie 2018 de modificare a 
Directivei 2003/59/CE privind calificarea 
iniţială şi formarea periodică a 

S  - Respins 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND, 
JUR, APĂR  
și TRSP 

TDR: 
03.11.2020 
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Nr. 
crt 

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

conducătorilor auto ai anumitor vehicule 
rutiere destinate transportului de mărfuri 
sau de persoane, precum şi a Directivei 
2006/126/CE privind permisele de 
conducere. 

pt. raport 
comun 

 

11 

PLx 
534/2019 

 
L 

349/2019 

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

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

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

TDR: 
20.04.2021 

12 

PLx 
642/2020 

 
L 

522/2020 

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

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

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 

CD -  
AGRIC, 
IND, 
ADMIN și 
JUR  

pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

13 

PLx 
594/2020 

 
L 

490/2020 

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

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

S -  Adoptat 
pe 
21.09.2020 

CD -  ADMIN 
și JUR  

pt. raport  

TDR: 
13.10.2020 

 

14 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea 
persoanelor în România. (poz. I-b-
15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în 
vederea prevenirii și limitării răspândirii 
bolilor transmisibile care pot fi prevenite 
prin vaccinarea populației generale, în 
România. 

S -   Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  Retrimis 
la SĂN pe data 
de 22.02.2021 
pt. raport 
suplimentar 
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Nr. 
crt 

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

15 

PLx 
546/2019 

 
L 

366/2019 

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

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

S -   Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - SĂN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.11.2019 

16 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

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

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

S  - Adoptat 
pe 
19.11.2018 
CD - TIN 
 pt. raport  

 

 

17 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

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

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

S -  Adoptat 
pe 
16.06.2020 
CD -  JUR și 
APĂR 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 

18 
PLx 

161/2021 
 

Proiect de Lege privind adoptarea 
unor măsuri referitoare la 
infrastructuri informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional şi 
condiţiile implementării reţelelor 
5G(poz. II-34) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unui mecanism de autorizare 
prealabilă a producătorilor de tehnologii, 
echipamente şi programe software utilizate 
în cadrul infrastructurilor informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional, precum şi 
în reţelele de comunicaţii electronice prin 
intermediul cărora se asigură servicii de 
comunicaţii electronice de tip 5G, fiind 
urmărite considerente ce ţin de eliminarea 
oricăror riscuri, ameninţări şi 
vulnerabilităţi la adresa securităţii 
naţionale şi apărării ţării. 

CD -  JUR, 
APĂR și 
INFOCOM 

 pt. raport 
comun 

S  -  

TDR: 
13.05.2021 
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IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                      

Nr. 
crt 

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

1 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

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

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

CD -  
Adoptat pe 
04.09.2020 

S  - ADMIN 
și MED 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
24.09.2020 

2 

PLx  
457/2019 

 
L 

318/2019 

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

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

S  - MUN 
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 
CD - 

TDR: 

15.03.2021 

3 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

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

Modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, intervenţiile vizând, în principal, 
instituirea de reglementări de natură a asigura 
transpunerea dispoziţiilor Directivei de punere 
în aplicare (UE) 2019/69, precum şi prevederi 
care să creeze cadrul legal naţional pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului delegat 
UE 2019/686. 

S  - APĂR  
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 

CD -  

TDR: 
10.02.2021 

4 

PLx 
567/2020 

 
L 

699/2020 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri temporare referitoare la 
concursul de admitere la 
Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea 
profesională iniţială a 

 

CD -  
Adoptat pe 
17.11.2020 

S  - Adoptat 
pe 

 
16.02.2021  
sesizare de 
neconstituţi
onalitate 
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Nr. 
crt 

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

judecătorilor şi procurorilor, 
examenul de absolvire a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi 
examenul de capacitate al 
judecătorilor şi procurorilor 
stagiari, precum şi la concursul 
de admitere în magistratură. 
(poz. I-a-2) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

03.02.2021 

 (formulată 
de senatori 
aparținând 
Grupului 
parlamenta
r al PSD) 

5 

PLx 
4/2021 

 
L 

40/2021 
 

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

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

CD -  
Adoptată pe 
24.02.2021 

S  - Adoptată 
pe 
06.04.2021 

La SG din 
data de 
12.04.2021 

6 

PLx 
108/2021 

 
L 

76/2021 
 

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

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

 

CD -  
Adoptat pe 
24.03.2021 

S  - JUR 

pt. raport 

TDR: 
20.04.2021 

7 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

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

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

S  - Adoptată 
pe 
24.10.2018 

CD - 
Adoptată pe 
04.04.2021 
 

 
depus la 
Secretarul 
General și 
anunțat în 
plenul 
Senatului, 
pentru 
exercitarea 
dreptului 
de sesizare 
asupra 
constitution
alității legii 
19.04.2021 

8 PLx Proiect de Lege privind Aderarea Secretariatului General al S  - Adoptat  
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Nr. 
crt 

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

107/2021 
 

L 
17/2021 

aderarea Secretariatului General 
al Guvernului la Reţeaua 
Europeană a Consiliilor 
Europene de Mediu şi 
Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale de participare a 
Secretariatului General al 
Guvernului, precum şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte. poz. (I-b-
13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare 
Durabilă (EEAC), prin Departamentul pentru 
dezvoltare durabilă, care coordonează 
implementarea Strategiei Naţionale pentru 
Dezvoltarea Durabilă a României 2030, la 
nivel naţional şi îşi desfăşoară activitatea în 
finanţarea Secretariatul General al 
Guvernului. Sumele necesare plăţii cotizaţiei 
anuale se vor asigura de la bugetul de stat, 
prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, pentru Departamentul pentru 
dezvoltare durabilă. 

pe 
15.02.2021 
CD - 
Adoptată pe 
21.04.2021 
 

9 
PLx 

127/2021 

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

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

CD - 
Adoptată pe 
21.04.2021 
S  -  

 

 

10 

PLx 
601/2020 

 
L 

507/2020 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind 
omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere 
în vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România şi a 
Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2000 privind omologarea 
şi cerficarea produselor şi a 
materialelor de exploatare 
utilizate la vehiculele rutiere, 
precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de 
comercializare a acestora. (poz. 
I-b-4)  

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000, şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000, intervenţiile legislative 
vizând punerea în aplicare a Regulamentul 
(UE) 2018/858 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 30 mai 2018 privind 
omologarea şi supravegherea pieţei 
autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum 
şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr.715/2007 şi (CE) nr.595/2009 şi de 
abrogare a Directivei 2007/46/CE. 

 

 

S  - Adoptată  
pe 
30.09.2020 

CD -  
Adoptată pe 
17.03.2021 

 

Legea nr. 
78/2021 
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Nr. 
crt 

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

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

11 

PLx 
368/2020 

 
L 

302/2020 

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

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

 

S - Adoptată  
pe 
17.03.2021 
CD -  
Adoptată pe 
10.06.2020 

 

Legea nr. 
80/2021 

12 

PLx 
461/2020 

 
L 

383/2020 

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

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

S  - Adoptată 
pe 
27.07.2020 

CD - Adoptat 
pe 
31.03.2021 
 

Legea nr. 
102/2021 

13 

PLx 
3/2021 

 
L 

55/2021 
 
 

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

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

CD -  
Adoptată pe 
10.03.2021 

S  - Adoptată 
pe 
06.04.2021 

 
 

Legea nr. 
114/2021 
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Nr. 
crt 

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

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

 
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    

  
Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de executie a bugetului de stat, 
a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2010. (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice 
aferente.  
anului 2010. 

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 
contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
 (poz. I-c-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2010 şi a contului general 
de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010. 

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

3 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2011.(poz. 
I-c-5)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
04.04.2016 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

4 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuție a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a 
contului general anual de execuție a bugetului 
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011.  
(poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 

Aprobarea contului general 
anual de execuție a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2011 și a contului general 
anual de execuție a bugetului 
asigurărilor pentru șomaj pe 
anul 2011. 

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 
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Nr. 
crt 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat  

5 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuție a bugetului de stat, 
a contului anual de execuție a bugetului 
Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate și a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de 
execuție a bugetului de stat, a 
contului anual de execuție a 
bugetului Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate 
și a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 
2011.   

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de stat, 
a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului national unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2012. (poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat  pe anul 2012 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012.  
(poz. I-c-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  

 

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de stat, 
a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului national unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general al datoriei 
publice aferente anului 2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 
cuprinde rezultatul activităţilor 
de audit şi control , desfăşurate 
asupra modului de formare, de 
administrare şi întrebuinţare a 
resurselor financiare ale statului 
şi ale sectorului public în 
exerciţiul financiar al anului 
2013. 

Raport depus 
pe data de 
24.03.2015  

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  

 

 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 

Contul general anual de execuţie 
a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2013 şi contul 
general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor  pentru 
şomaj pe anul 2013 au fost 
întocmite în structura bugetului 
aprobat prin Legea bugetului 

Raport depus 
pe data de 
24.03.2015 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
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Nr. 
crt 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

asigurărior sociale de stat 
nr.6/2013, aşa cum a fost 
modificată prin ordonanţele de 
rectificare a bugetului. 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2014. (poz. I-c-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
28.06.2016 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

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

Aprobarea contului general 
anual de execuție al bugetului de 
stat aferent anului 2015, 
cuprinzând venituri în sumă de 
103.767,6 milioane lei (cu 
5.512,1 milioane lei sub 
prevederile bugetare aprobate), 
cheltuieli în sumă de 125.215,8 
milioane lei (cu 8.399,4 milioane 
lei sub creditele bugetare 
aprobate) și un deficit în sumă 
de 21.448,2 milioane lei. 
Veniturile încasate la bugetul 
Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate în 
anul 2015 au fost în sumă de 
23.316,6 milioane lei (cu 239,1 
milioane lei sub prevederile 
bugetare aprobate). Cheltuielile 
bugetului Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate 
în anul 2015 au fost în sumă de 
23.489,9 milioane lei (cu 65,8 
milioane lei sub creditele 
bugetare aprobate). 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015.  
(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general 
anual de execuție al bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
aferent anului 2015, cuprinzând 
venituri în sumă de 54.941,9 
milioane lei, cheltuieli totale în 
sumă de 54.705,0 milioane lei, 
rezultând un excedent în sumă 
de 236,9 milioane lei. Execuția 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
TDR: 
25.05.2017 
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Nr. 
crt 

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

sistemului public de pensii s-a 
realizat astfel: venituri în sumă 
de 54.609,4 milioane lei și 
cheltuieli în sumă de 54.609,4 
milioane lei. 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2016. (poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de stat, 
a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017.  
(poz. I-c-17) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
 
 

17 

PLx  
398/2019 

 
L 

523/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de stat, 
a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2018. (poz. I-c-18) 

Aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de 
stat aferent anului 2018, 
cuprinzând venituri în sumă de 
142.291,0 milioane lei, cheltuieli 
în sumă de 174.674,1 milioane 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.14 - 2021  
Săptămâna 3 – 7 mai 2021  

 

 

20 
 

Nr. 
crt 

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

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

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

 
 

18 

PLx  
399/2019 

 
L 

524/2019 
 

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

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

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

19 

PLx  
98/2021 

 
L 

30/2021 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei 
(UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului 
din 14 decembrie 2020 privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene şi de 
abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, 
adoptată la Bruxelles. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Ratificarea Deciziei (UE, 
EURATOM) 2020/2053 a 
Consiliului din 14 decembrie 
2020 privind sistemul de resurse 
proprii ale Uniunii Europene şi 
de abrogare a Deciziei 
2014/335/UE, Euratom, 
adoptată la Bruxelles. Între 
principalele modificări ale 
sistemului resurselor proprii 
menţionăm introducerea unui 
instrument de relansare 
economică a Uniunii Europene, 
cu titlul de prevedere 
excepţională şi temporară cu 
scopul unic de a aborda 
consecinţele crizei provocate de 
COVID-19, precum şi majorarea 
plafoanelor resurselor proprii.  

Raport depus 
pe data de 
01.03.2021 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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Nr. 
crt 

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

20 

BP 
586/2020 

 
B 

405/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2019. (poz. I-c-20) 

 Înregistrat pt. 
dezbatere 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

21 

BP 
587/2020 

 
B 

406/2020 

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

 Înregistrat pt. 
dezbatere 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
LEGENDA 

Abrevieri Comisii: 
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 

Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  6 mai 2021 ) 

 

I.  În perioada  4 – 6 mai  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 5 rapoarte. 
Comisiile permanente au depus  22 avize. 
Cele 5  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare              2 
 rapoarte de respingere           3  

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:                         1         
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                      4      

 

        Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  965  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 99 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  15  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2021.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  262 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
222 

 rapoarte suplimentare 
29 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
11 

TOTAL 262 
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ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 4 – 6 mai 2021 

  
 

I. Comisia pentru buget 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 182/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea art.291 
din Legea nr.227/2015 
privind Codul Fiscal 

Completarea art.291 din Legea 
nr.227/2015. Potrivit iniţiativei, 
începând cu data de 1 ianuarie 2020, 
cota redusă de 5% se aplică şi în cazul 
livrărilor de lemn de foc pentru 
necesarul de lemn către persoanele 
fizice, pentru consumul propriu al 
unităţilor de interes local finanţate, 
integral sau parţial, de la bugetul de 
stat sau bugetul local, care nu 
desfăşoară activitate economică în 
sensul reglementărilor comunitare în 
domeniul ajutorului de stat şi 
consumul propriu al administratorilor 
fondului forestier proprietate publică 
a statului, conform prevederilor art.59 
alin.(52) şi alin.(53) din Legea 
nr.46/2008 

13 
deputați,   
adoptat    
de Senat 

27.04.21 

Raport de 
respingere 
(218/R din 

4.05.21) 

2 PLx 27/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.188/2020 privind 
unele măsuri 
temporare necesare 
pentru exercitarea 
funcţiei de conducător 
al compartimentului 
financiar contabil din 
administraţia publică 
centrală – raport 
comun cu Comisia 
pentru muncă 

Instituirea unei derogări de la 
prevederile, art.19 din Legea 
nr.500/2002, urmărindu-se ca, în 
perioada 2020-2021, pe durata stării 
de alertă sau a instituirii stării de 
urgenţă, postul de conducător al 
compartimentului financiar-contabil 
să poată fî ocupat şi de persoane care 
nu fac dovada deţinerii certificatului 
de atestare a cunoştinţelor dobândite 
în domeniul Sistemului European de 
Conturi 

Guvern,  
adoptat    
de Stat 

7.04.21 
27.04.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(219/R din 

4.05.21) 
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II. Comisia pentru  agricultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

414/2019/202
1 

Cererea de reexaminare a Legii 
privind trecerea unor terenuri 
din domeniul public al statului 
şi administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor - Regia 
Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, precum şi 
transmiterea, cu titlu gratuit, a 
acestora din domeniul privat al 
Statului şi administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva, în proprietatea 
privată a Municipiului Slatina şi 
în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Slatina – 
raport comun cu Comisia 
pentru administrație,  
Comisia juridică și Comisia 
pentru constituționalitate 

Trecerea unor terenuri, aflate 
în administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor - Regia 
Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, din domeniul public 
al statului, în domeniul privat 
al statului, precum şi 
transmiterea acestora, cu titlu 
gratuit, din domeniul privat al 
statului în domeniul privat al 
municipiului Slatina şi în 
administrarea Consiliului local 
al municipiului Slatina, în 
vederea realizării obiectivului 
de investiţii „Construire drum 
legătură între zonele 
industriale” 

7 parlam.,   
adoptat    
de Senat 

10.03.21 
16.03.21 
1.04.21 

20.04.21 

Raport de 
respingere 
(221/R din 

5.05.21) 

 
III. Comisia pentru administrație 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
414/2019/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor - Regia 
Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, precum şi 
transmiterea, cu titlu gratuit, a 
acestora din domeniul privat al 
Statului şi administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva, în proprietatea privată 
a Municipiului Slatina şi în 
administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Slatina – raport 
comun cu Comisia pentru 
agricultură,  Comisia juridică 
și Comisia pentru 
constituționalitate 

Trecerea unor terenuri, aflate 
în administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor - Regia 
Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, din domeniul 
public al statului, în domeniul 
privat al statului, precum şi 
transmiterea acestora, cu titlu 
gratuit, din domeniul privat al 
statului în domeniul privat al 
municipiului Slatina şi în 
administrarea Consiliului 
local al municipiului Slatina, 
în vederea realizării 
obiectivului de investiţii 
„Construire drum legătură 
între zonele industriale” 

7 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

10.03.21 
16.03.21 
1.04.21 

20.04.21 

Raport de 
respingere 
(221/R din 

5.05.21) 
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IV. Comisia muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 27/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.188/2020 privind unele 
măsuri temporare necesare 
pentru exercitarea funcţiei 
de conducător al 
compartimentului 
financiar contabil din 
administraţia publică 
centrală – raport comun 
cu Comisia pentru buget 

Instituirea unei derogări de la 
prevederile, art.19 din Legea 
nr.500/2002, urmărindu-se ca, în 
perioada 2020-2021, pe durata stării 
de alertă sau a instituirii stării de 
urgenţă, postul de conducător al 
compartimentului financiar-contabil 
să poată fî ocupat şi de persoane 
care nu fac dovada deţinerii 
certificatului de atestare a 
cunoştinţelor dobândite în domeniul 
Sistemului European de Conturi 

Guvern,  
adoptat    
de Stat 

7.04.21 
27.04.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendame

nte 
(219/R din 

4.05.21) 

2 PLx 698/2018 

Propunere legislativă 
privind modificarea şi 
completarea unor 
prevederi referitoare la 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie – raport 
comun cu Comisia 
juridică 

Completarea art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2010, 
prin introducerea a două noi 
alineate, (4) şi (5), propunându-se: 
crearea posibilităţii ca, în termen de 
30 de zile calendaristice de la 
eliberarea din funcţie, preşedinţii şi 
vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie să ocupe, la cerere, 
un post vacant din categoria 
personalului de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor 
prevăzut la art.12 alin.(3). Totodată, 
propunerea vizează stabilirea unui 
termen de 15 zile de la solicitarea 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Cetăţenie, pentru numirea 
membrilor Comisiei pentru 
cetăţenie şi a preşedintelui acesteia 

35 
parlam.,   
respinsă   
de Senat 

3.02.2021 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(220/R din 

5.05.21) 

 
V. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

698/2018 

Propunere legislativă 
privind modificarea şi 
completarea unor 
prevederi referitoare la 
organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru 
Cetăţenie – raport 
comun cu Comisia 
pentru muncă 

Completarea art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2010, prin 
introducerea a două noi alineate, (4) şi 
(5), propunându-se: crearea 
posibilităţii ca, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la eliberarea din 
funcţie, preşedinţii şi vicepreşedinţii 
Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
să ocupe, la cerere, un post vacant din 
categoria personalului de specialitate 

35 
parlam.,   
respinsă   
de Senat 

3.02.2021 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(220/R din 

5.05.21) 
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juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor prevăzut la art.12 
alin.(3). Totodată, propunerea vizează 
stabilirea unui termen de 15 zile de la 
solicitarea preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Cetăţenie, pentru 
numirea membrilor Comisiei pentru 
cetăţenie şi a preşedintelui acesteia 

2 
PLx 

414/2019/202
1 

Cererea de reexaminare 
a Legii privind trecerea 
unor terenuri din 
domeniul public al 
statului şi administrarea 
Ministerului Apelor şi 
Pădurilor - Regia 
Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, precum şi 
transmiterea, cu titlu 
gratuit, a acestora din 
domeniul privat al 
Statului şi administrarea 
Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva, în 
proprietatea privată a 
Municipiului Slatina şi 
în administrarea 
Consiliului Local al 
Municipiului Slatina – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură,  Comisia 
pentru administrație și 
Comisia pentru 
constituționalitate 

Trecerea unor terenuri, aflate în 
administrarea Ministerului Apelor şi 
Pădurilor - Regia Naţională a 
Pădurilor - Romsilva, din domeniul 
public al statului, în domeniul privat 
al statului, precum şi transmiterea 
acestora, cu titlu gratuit, din domeniul 
privat al statului în domeniul privat al 
municipiului Slatina şi în 
administrarea Consiliului local al 
municipiului Slatina, în vederea 
realizării obiectivului de investiţii 
„Construire drum legătură între 
zonele industriale” 

7 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

10.03.21 
16.03.21 
1.04.21 

20.04.21 

Raport de 
respingere 
(221/R din 

5.05.21) 

3 
PLx 

134/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.369 din 
Legea nr.286/2009 
privind Codul penal 

Modificarea art.369 - Incitarea la ură 
sau discriminare - din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, 
introducându-se în cuprinsul său atât 
prevederea expresă ca subiect pasiv al 
infracţiunii de incitare la ură sau 
discriminare a oricărei persoane care 
face parte dintr-o anumită categorie, 
cât şi referirea expresă la incitarea 
publică la violenţă ca modalitate de 
comitere a faptei, în scopul 
transpunerii art.1 alin.(1) lit.a) din 
Decizia-cadru 2008/913/JAI a 
Consiliului din 28 noiembrie 2008 
privind combaterea anumitor forme şi 
expresii ale rasismului şi xenofobiei 
prin intermediul dreptului penal 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

28.04.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(222/R din 

6.05.21) 
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VI. Comisia pentru constituționalitate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

414/2019/2
021 

Cererea de reexaminare a Legii 
privind trecerea unor terenuri 
din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor - Regia 
Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, precum şi 
transmiterea, cu titlu gratuit, a 
acestora din domeniul privat al 
Statului şi administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva, în proprietatea privată 
a Municipiului Slatina şi în 
administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Slatina – raport 
comun cu Comisia pentru 
agricultură,  Comisia pentru 
administrație și Comisia 
juridică 

Trecerea unor terenuri, aflate în 
administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor - Regia 
Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, din domeniul public 
al statului, în domeniul privat al 
statului, precum şi transmiterea 
acestora, cu titlu gratuit, din 
domeniul privat al statului în 
domeniul privat al municipiului 
Slatina şi în administrarea 
Consiliului local al 
municipiului Slatina, în vederea 
realizării obiectivului de 
investiţii „Construire drum 
legătură între zonele 
industriale” 

7 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

10.03.21 
16.03.21 
1.04.21 

20.04.21 

Raport de 
respingere 
(221/R din 

5.05.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 Declarații 

 
 

Declarație politică 
 
O jumătate de an de revelații au parcurs după alegeri susținătorii partidelor care ne guvernează azi: PNL si PLUSR. Noi, 

cei care am adus bunăstare tuturor categoriilor sociale în anii în care am guvernat știam că vor urma zile grele sub conducerea 
unei coaliții de ipocriți. Știam că planurile lor pentru oameni sunt amăgiri de campanie și mai știam că se vor lupta nesfârșit 
pentru funcții și bani. Electoratul lor este acum buimac și confuz. Hoardele de susținători vocali ce inundau platformele sociale 
cu entuziasmul de a își propulsa idolii la putere au devenit galerii mute de simpatizanți dezolați. Politicienii săltați artificial în 
clasamente de admirație, însoțiți de sintagma promițătoare a „omului nou în politică”, s-au dovedit a fi nu doar inapți să 
conducă, ci goi ca spirit, valori și intelect. Oamenii noi pe care i-am văzut la butoanele puterii acum sunt mai lipsiți de morală 
decât toți cei rodați în politică si blamați (ca niciunde în lume) pentru a fi fost in serviciul public timp de decenii. N-ar fi atât 
de problematică lipsa de știință PNL-PLUS-iștilor in a administra viața oamenilor, daca n-ar fi înlocuită de o înspăimântătoare 
aroganța și de o suficiență păguboasă. Comit simultan toate păcatele capitale ale oamenilor fără discernământ, dar bolnavi de 
putere: iau doar decizii convenabile funcției, gândesc mic, doar în raport cu acea categorie din care fac ei parte, ignoră opinii 
care le contrazic opțiunile, vorbesc înainte de a dobândi cunoaștere despre subiect și nu dau niciodată înapoi, oricât de robust e 
zidul în care se înfundă deciziile lor greșite. Pe durata celei mai răvășitoare crize pe care o parcurge România (și întreaga 
planetă) s-a întâmplat ca oamenii sa aducă la putere cea mai nevolnică coaliție. Abia am parcurs o jumătate de an și vedem 
politizarea excesivă a funcțiilor publice, adâncirea crizei din sănătate, împrumuturi mai mari, la dobânzi grosolane. Vedem o 
economie afectată dramatic de lipsa ajutorului guvernamental pe care toate țările europene l-au acordat companiilor și 
oamenilor, agricultura abandonată după ani în care fusese revigorată, planuri de reziliență făcute pentru propria gașcă și chiar 
sistemul judiciar vătămat de graba unor declarații nefericite. Cu alte cuvinte n-a rămas nici un segment al societății sau al vieții 
oamenilor care să nu înregistreze regrese semnificative. Opoziția oricât de constructivă pe care o desfășoară PSD nu are nici o 
șansă, oameni buni, să aducă vreo formă de îmbunătățire a traiului de zi cu zi. În plus, orașele și comunele conduse de aleși ai 
PSD-ului sunt pedepsite prin ne-alocarea de fonduri guvernamentale. Coaliția PNL-PLUSR pune în practică, cu o impertinență 
absolut năucitoare, un lucru care nu s-a petrecut niciodată în politica României: alocă bani doar localităților conduse de oameni 
care au culorile lor politice. Am văzut de-a lungul tragediilor medicale faptul că sunt lipsiți complet de empatie, de vibrație 
umană în fața suferinței, dar ceea ce este chiar mai grav e faptul că sunt lipsiți de orice considerație profunda pentru viața 
romanilor pe care îi conduc. Ne pedepsesc pe toți fie pentru a ne fi dorit altceva, fie, pe alegătorii lor, pentru a-și fi dorit să 
vadă ce pot aduce „oamenii noi” în politică. Vor guverna patru ani lungi și din păcate ne va fi tuturor mult mai rău înainte de a 
ne fi puțin mai bine. 
 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
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O nouă statistică europeană – un nou loc codaș- accidente rutiere!!! 

 
Domnule președinte de ședință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
O nouă statistică, un nou prilej de mâhnire! 
Comisia Europeană a publicatla 20 aprilie, cifrele provizorii privind accidentele rutiere mortale din anul 2020.România 

rămâne țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe accidente soldate cu victime - 85 la un milion de locuitori. Media 
Uniunii Europene a fost de 42 de decese la un milion de locuitori. 

Cunoașterea și studierea cauzelor care generează accidentele de circulație este esențială pentru luarea celor mai eficiente 
măsuri și adoptarea unor politici optime, pentru evitarea accidentelor de circulație și reducerea consecințelor acestora. 

Potrivit datelor Comisiei Europene, țara noastră stă cel mai prost din Uniune la capitolul investiții în calitatea 
drumurilor. 

Soluția care poate fi adoptată pentru reducerea factorului rutier din producerea accidentelor este în mod cert, dezvoltarea 
unei infrastructuri eficiente adaptate la nevoile prezente de transport și implicit acordarea unei atenții financiare deosebite 
finanțării investițiilor în sectorul rutier. 

România trebuie să investească masiv și urgent în soluții pentru siguranța rutieră și infrastructură adecvată pentru 
fiecare tip de mobilitate.  

Acestea ar trebui să se regăsească în Planul Național de Redresare și Reziliență ca elemente strategice. 
Dacă sunt corect întocmite nu necesită nici “remodelare” și nici “negociere”. (potrivit spuselor premierului!)  
Așa-zisul “draft” depus și respins nu are consistența necesară pentru a fi implementat până la finalul lunii august 2026.  
Infrastructura, concentrată numai pe autostrăzi, nu reprezintă un obiectiv de parcurs conform cerințelor europene. 
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)nu este nici sinecură politică și nici ”secret de serviciu”. 
Fără o analiză competentă și un consens național, România riscă pierderi de fonduri europene de 40 de miliarde, riscând 

din nou un penibil ultim loc în obținerea de fonduri.  
Vă mulțumesc,                                                            Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

 
„România RESPONSABILĂ!” 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Sărbătoarea Învierii Mântuitorului a dovedit că românii au simțul responsabilității, că înțeleg să respecte măsurile de 

siguranță, așa cum au făcut-o pe parcursul ultimului an de zile. Românii au dovedit, cu prilejul sărbătorilor pascale, faptul că 
nu sunt niște iresponsabili, așa cum conducătorii noștri i-au considerat de fiecare dată în decursul ultimului an de zile.  

În ultimele zile am văzut o altă Românie. E vorba de o Românie apropiată de cea pe care o cunoaștem cu toții dinainte 
de psihoza pandemiei de Covid-19. Sărbătorile Pascale ne-au arătat un popor care se bucură de tradiții, un popor care își 
respectă credința, dar care înțelege că trebuie să își apere și sănătatea.  

Învierea Mântuitorului ne-a mai arătat un lucru: că românii nu au fost învinși de pandemie! Credința a rămas vie, iar 
odată cu ea bucuria celebrării celei mai importante sărbători creștine. Asta mi se pare cea mai mare reușită a noastră ca popor. 
Am văzut oameni care au ieșit în parcuri, la terase, la plimbare, la iarbă verde. Dar, repet, respectând măsurile de protecție și 
siguranță! Pentru că asta face un popor RESPONSABIL! 

Românii, stimați guvernanți, v-au arătat că sunt responsabili! Nu românii sunt de vină pentru modul în care pandemia a 
evoluat în ultimul an de zile, ci aceia aflați la conducere și haosul generat de măsurile pe care le-au luat. Interesele politice care 
au stat în spatele unor măsuri luate de guvernanți au afectat gestionarea pandemiei, pentru că interesele românilor au fost 
neglijate!  

Nu pe români trebuie să dați vina domnule Cîțu, ci pe dumneavoastră, cei care ați guvernat de peste un an de zile 
România! Nu sunt nici teroriști, cum îi considerați dumneavoastră, nici niște iresponsabili cum îi considera domnul Voiculescu 
de la Ministerul Sănătății.  

Românii v-au dat o lecție cu ocazia acestei mari sărbători! 
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Dar, nici măcar până azi, nu am auzit din partea domnilor Cîțu, Iohannis, Barna sau Cioloș scuze adresate poporului 
pentru că timp de un an de zile acești domni au pus la zid și au acuzat românii că sunt vinovați de răspândirea virusului! Marii 
noștri conducători nu s-au arătat smeriți nici măcar de Paște. Nu, ei s-au prezentat ca „eliberatori”....mă scuzați: ca salvatori.  

Însă acest lucru nici nu mai contează. Noi, românii, am demonstrat că suntem mai buni ca ei!  
Vreau să le mulțumesc tuturor românilor, nemțenilor mei, pentru modul în care au sărbătorit Învierea Domnului. Au 

arătat responsabilitate, seriozitate și respect! 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Oana Bulai 
*** 

 
„Specialiştii“ Guvernului Cîţu, umiliţi de Comisia Europeană pe tema  

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
 

 Respingerea brutală de către Comisia Europeană a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă propus de Guvernul 
Cîţu reprezintă o palmă dată de către Bruxelles „specialiştilor“ PNL şi USR-PLUS. Prezentat de către liberali şi de 
preşedintele Iohannis drept un mare succes, PNRR dovedeşte, încă o dată, nivelul ridicat de incompetenţă al actualei guvernări 
PNL-USR-PLUS. Plin de generalități, fără termene și fără parametri preciși de evaluare şi din care lipsesc o serie de proiecte 
de maximă importanță pentru ţară, PNRR-ul a fost respins pentru a treia oară de către Comisia Europeană.   

Din nefericire, în loc să lase deoparte aroganţa şi autosuficienţa, liberalii şi pluseriştii refuză orice fel de dialog cu 
partenerii sociali, societatea civilă și partidele parlamentare. Cu riscul tot mai mare de a pierde timp şi bani, resurse preţioase 
pentru economia românească, reprezentanţii PNL-USR-PLUS încearcă din răsputeri să ascundă realitatea dureroasă -zero 
fonduri europene din PNRR în acest an.  

 Pentru a evita transformarea PNRR într-un eşec de proporţii, este nevoie de o renunțare la orgolii şi de un dialog 
deschis cu toţi partenerii sociali. PSD a solicitate în nenumătrate rânduri ca Planul Național de Redresare și Reziliență să fie 
dezbătut transparent în Parlament. Considerăm că documentul propus de guvern nu are o viziune strategică, nu are la bază un 
studiu de impact, nu prevede măsuri coerente, cu ținte clare de îndeplinit pentru fiecare domeniu, și nu asigură o dezvoltare 
locală echilibrată la nivel național.  

În acest moment este nevoie de consens național. Reprezentanții Guvernului trebuie să renunțe la interesele lor și să 
deschidă ușa negocierilor cu partenerii sociali, societatea civilă și partidele politice. Obiectivul nostru este să avem un plan 
coerent şi realist care să genereze bunăstare pentru români. Dacă nu vom înţelege acest lucru riscăm să nu accesăm toți banii, 
ceea ce va însemna un dezastru pentru România!  

Deputat 
Alina-Elena Tănăsescu 

*** 
 

Coaliția ce face? 
Stimați colegi,  
 Spre sfârșitul anului trecut, românii au votat cu bună credință partidele care să-i reprezinte în Parlamentul României. 

Era o situație ceva mai bună ca acum, e drept, pentru că PNL-ul a reușit să scadă incidența artificial, dar voturile de atunci 
aveau același scop pe care românii îl vor și acum: să ieșim din criza economică și sanitară. 

Unele partide și-au continuat lupta începută, altele s-au trezit brusc că trebuie să lase ONG-urile și scandalurile pentru a 
guverna România. Însă fără succes, pentru că nu s-au obosit să învețe legile. Sigur vă mai amintiți că înainte să plece, Vlad 
Voiculescu a dat un ordin care n-a fost aprobat de premierul țării, cel care ia, constituțional, ultima decizie.  

Asta, stimați colegi, ori e ignoranță față de ce înseamnă o funcție publică, ori e rea voință! Partidele sunt votate să 
reprezinte oamenii, să facă treabă pentru cetățeni. Două orașe mari din România, Iași și București, au bugetele în aer din cauza 
unor orgolii politice. Ca reprezentare, nici nu vă comparați cu cei de la AUR. Măcar ei n-au pretins altceva în campanie. Și 
luptă pentru votanții lor. Nu cred că cineva a votat pentru USR+ pentru a bloca bugete. Ați fost trimiși acolo să rezolvați 
problemele oamenilor și vă bateți joc de cei care v-au dat votul pentru a putea schimba ceva.  

Și n-ați schimbat nimic. Poate doar recordurile la incompetență, pentru că lucrurile în guvern se mișcă, din păcate, ca pe 
vremea lui Băsescu, în 2009, când majoritatea miniștrilor din Guvernul Boc aveau două portofolii ministeriale.  Nu știm de ce 
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nu avem aprobare pe PNRR, de ce nu s-au anunțat investiții majore, de ce nu sunt proiecte care să sprijine tinerii și lista 
continuă. Dacă vă înjunghiați reciproc, domnilor din PNL și USR+, nu veți face prea multe.  

Nu pot să îmi explic, de exemplu, de ce pe 10 mai se deschid școlile, iar noi suntem în aceeași situație ca și atunci când 
le-am închis. Nici n-a trecut mult de când domnul Cîmpeanu se certa pentru testele din școli cu Voiculescu, iar acum nimic. 
Nici acum nu știm cum se va proceda dacă apar infectări în rândul elevilor și cum prevenim acest lucru, ceea ce creează haos. 
Pentru că atunci când nu vă mișcați, dragi colegi guvernanți, lucrurile se mișcă singure și impredictibil! 

Ce face domnul Cîmpeanu?! Pentru că abia acum s-a trezit și dumnealui să permită învățământul față în față pentru 
copiii din ciclul primar, când PSD și-a dat seama de anul trecut că un copil nu poate învăța online cum să scrie și să citească. 
Când noi am propus asta erau 2.700 de localități în scenariul verde, acum sunt 1.800.  

Și atunci, nu e corect să vă întreb, dragi colegi, pe toți: coaliția ce face? Ce a făcut în ultimele luni substanțial pentru 
România? Pentru oamenii de rând?  

După acest mandat oamenii vor învăța un lucru: cearta inutilă e mai rea decât prostia. Dar normal că nu veți fi de acord 
cu mine, PNL și USR+, pentru că așa cum a văzut toată lumea, nu faceți nimic. Sunteți doar Gică Contra. 

 

Deputat 
Bogdan Gruia Ivan 

*** 
 

Cearta dintre USR și PNL blochează bugetele locale 
Stimaţi colegi, 
Mai avem puțin și ajungem la jumătatea anului, iar municipii importante din România, în frunte cu Bucureștiul și Iașul, 

nu au încă adoptate bugetele locale. 
Neadoptarea bugetelor locale face imposibilă realizarea unor reforme sau demararea unor proiecte de infrastructură 

necesare comunităților locale. 
Este inacceptabil că partidele de dreapta care au câștigat majoritatea în consiliile locale blochează în mod constant 

adoptarea bugetelor, afectând astfel interesele a milioane de români. 
Nu poți să ajungi în luna mai și să nu ai buget adoptat pentru Primăria Generală a Capitalei sau pentru capitala 

Moldovei. 
La fel ca la sectorul 1 USR dorește cu tot dinadinsul să-și mufeze personaje dubioase la banul public. 
Devine deja o glumă proastă sloganul care le-a adus atât de mult electorat ”Fără penali în funcții publice”, din moment 

ce doresc să pună la conducerea spitalelor din subordinea Primăriei Generale a Municipiului București a unui membru USR 
condamnat penal pentru tentativă de omor sau a unuia care este instalator. 

Nu este vorba numai de o bătaie de joc la adresa propriului electorat, dar să pui astfel de personaje la conducerea 
spitalelor reprezintă un atentat la sănătatea publică. 

Bătaia de joc este manifestată de USR și față de comunitățile în care dreapta nu deține majoritatea în consiliile locale și 
unde politicienii de tip nou blochează bugetele locale folosind pârghiile de la nivel guvernamental. La Bacău, bugetul local a 
fost blocat de prefectul USR, care a contestat în instanță hotărârea adoptată de consilieri. 

Unde sunt integritatea, competența, reformele sau proiectele promise cetățenilor atunci când au cerut votul? 
În fapt avem un partid interesat doar de interesele clientelei de partid, restul a fost doar retorică, numai că modul acesta 

de a face politică are efecte negative asupra bunăstării a milioane de români. 
Vă mulţumesc,   

Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
 

O nouă ocupare a Transilvaniei?! 
 

În presa românească au apărut dezvăluiri privind adoptarea de către guvernul Ungariei, în cursul anului 2017, a unui 
așa-zis plan Kos Karoly, un document programatic prin care guvernanții de la Budapesta, în frunte cu premierul iliberal si 
revanșard Viktor Orban, își asumă explicit pe termen mediu și lung o amplă implicare socială, culturală și economică în 16 
județe din Transilvania. Programul a fost pus în aplicare începând din anul 2018 prin intermediul Fundației Pro Economica, 
condusă de o fruntașă a UDMR, Kozma Monika. Programului i s-a atribuit în mod emblematic numele inițiatorului și 
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promotorului „transilvanismului”, curent ideologic substitut care acreditează, în esență, ideea unui specific transilvan, ardelean 
în raport cu statul român, și vizează desuveranizarea României în cele 16 județe din Transilvania „trianonică”. Este important 
de reținut că, după dictatul de la Viena și anexarea de către Ungaria fascistă a județelor românești din nord-estul Transilvaniei, 
ideologul Kos Karoly, care a manifestat sentimente antiromânești și antisemite, a fost decorat de dictatorul Miklos Horthy cu 
cea mai înaltă distincție a statului ungar, Crucea Apărării Naționale. Programul Kos Karoly nu vizează întreaga populație din 
cele 16 judete din Transilvania, ci doar pe cetățenii români de etnie maghiară, concretizand „decizia guvernului ungar de a 
iniția un program de revitalizare economică pentru cetățenii maghiari din România”. Guvernul de la Budapesta a alocat din 
2018 până în prezent zeci de miliarde de forinți pentru susținerea dezvoltării economice a comunităților maghiare din 
Transilvania, îndeosebi pentru subvenționarea fermierilor de naționalitate maghiară din zonă. În septembrie 2019, ministrul 
maghiar de externe Peter Szijarto, a anunțat că guvernul Ungariei va extinde aproape în tot vestul României așa-numitul 
program de dezvoltare economică transilvăneană, care până atunci se derulase doar în așa-zisul Ținut Secuiesc.  În noiembrie 
2020, ambasadorul României la Budapesta, Marius Lazurca, i-a transmis public vicepremierului ungar Zsolt Semjen că 
programul guvernului Ungariei privind subvenționarea fermierilor maghiari din Transilvania nu a fost discutat cu guvernul 
României și că acesta nu și-a dat acordul pentru implementarea acestor masuri. Cu o impertinență vădită, isteroidul șef al 
diplomației ungare a anunțat în decembrie 2020, într-o conferință de presă organizată la Târgu Mureș, că guvernul maghiar va 
continua programul economic prin care susține companii din Transilvania, în mare parte deținute de cetățeni de etnie 
maghiară, deși în cursul lunii mai din același an  declarase la București că programul nu va continua fără acordul României.  

Nici cultura nu a fost uitată, guvernul Ungariei acordând la finele anului 2018, prin Fondul Bethleen Gabor, folosit 
pentru distribuirea sprijinului financiar către ONG-urile din străinătate, suma de 12,68 milioane de euro pentru deschiderea de 
centre culturale în două mari orașe transilvănene, Oradea și Cluj Napoca, care au fost considerate cândva fortărețe ale culturii 
maghiare. Pentru proiectul de la Oradea a fost alocată suma de 7,67 milioane de euro, din care a fost cumpărat de la urmașii 
fostului proprietar, Palatul Sonnenfeld de pe strada Moscovei. Pentru proiectul de la Cluj Napoca a fost alocată suma de 4,97 
milioane de euro, din care a fost achiziționată o clădire  de pe strada Samuel Brassai, în care a funcționat în perioada 
interbelică Institutul pentru Literatură și Tipografie Minerva, iar după 1948 a funcționat Tipografia de Stat Ardealul din 
capitala simbolică a Transilvaniei.  Această clădire a fost cumpărată de la un ONG dubios, denumit Asociația Culturală 
Minerva și constituit de ziariștii de la cotidianul local de limba maghiară Szabadszag din Cluj, care s-a declarat succesorul  
fostului Institut pentru Literatură și Tipografie Minerva. Ambele imobile au fost cumpărate prin Fundația pentru Școala, un 
ONG de casă al UDMR condus de Nagy Zoltan Levente, șeful de cabinet al președintelui Kelemen Hunor. Centrele culturale 
din Oradea și Cluj Napoca vor purta denumirea de „Casa Maghiară” și în acestea vor funcționa o sală de spectacole, destinată 
îndeosebi trupelor de teatru de limba maghiară, o biblioteca, săli de cursuri, săli de expoziții și birouri ale asociațiilor 
pedagogice și culturale. Ambele clădiri sunt situate în zona ultracentrală a orașelor Cluj Napoca și Oradea.   

Cabinetul condus Viktor Orban a alocat sume substanțiale și pentru dezvoltarea sportului în județele cu populație 
preponderent maghiară, Harghita și Covasna, finanțînd, prin Asociația Maghiară de Fotbal și prin Fondul Bethleen Gabor, 
Academia de Fotbal si clubul de fotbal FK Csikszereda din Miercurea Ciuc, cu 11,5 milioane de euro, și clubul de fotbal Sepsi 
OSK Sfântu Gheorghe, cu 6,2 milioane de euro. La începutul acestei luni, Budapesta a anunțat că va înființa și va finanța, după 
rețeta Sepsi și Csiksereda, un club de fotbal și la Targu Mures, orașul în care trăiește cea mai mare comunitate maghiară din 
România (peste 70.000 de persoane). În localitatea de baștină a președintelui UDMR, Kelemen Hunor, comuna Carta din 
județul Harghita, care are în jur de 1.000 de locuitori, a fost construit un stadion modern de hochei, in care a fost investită 
suma de 3 milioane de euro, iar acum guvernul ungar intenționează să înființeze aici o academie de hochei.  

Guvernul Fidesz a investit masiv în ultimii ani și în presa de limba maghiară din Transilvania, pe care a preluat-o 
aproape in totalitate. Banii au fost alocați tot prin Fondul Bethlen Gabor, iar plățile au fost efectuate printr-un ONG denumit 
Asociația pentru Spațiul Media Transilvan, înregistrată în localitatea Salard din județul Bihor, care a depus un proiect în acest 
sens la Ministerul Resurselor Umane din Ungaria. În decembrie  2017, guvernul ungar a decis finanțarea acestei asociații cu 
suma de 4,5 milioane de euro, iar in martie 2019 i-a mai alocat în același scop suma de 6 milioane de euro. Cu acești bani au 
fost cumpărate deja principalele publicații de limba maghiară din Transilvania. Aceasta implicare activă și masivă a Ungariei 
în Transilvania vine după ce în ultimele două decenii, aproape toate clădirile din centrul oraşelor ardelene, au fost revendicate 
de bisericile tradiționale maghiare (Romano-Catolică, Reformată, Evanghelică, Unitariană), îndeosebi de Statusul Romano-
Catolic, reprezentat de Arhiescopia Romano-Catolică de Alba Iulia, sau de urmașii marilor grofi unguri. Numai Statusul 
Romano-Catolic a revendicat și a obținut retrocedarea a peste 2.000 de clădiri: școli, licee, clădiri de universităţi, grădinițe, 
spitale, muzee, biblioteci, librării, sedii de bănci, locuințe, estimate la miliarde de lei. În multe cazuri, Statusul Romano-Catolic 
s-a folosit de faptul că, după 1945, când a donat statului român unele clădiri, acesta nu şi-a intabulat dreptul de proprietate în 
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cartea funciară, donaţia fiind astfel nulă, iar în alte cazuri retrocedarea s-a facut pe baza unor acte extrem de discutabile, chiar 
false. Pe de-o parte, Statusul Romano Catolic, Biserica Romano-Catolică şi o serie de reprezentanţi ai UDMR au susţinut cu 
tărie că centrul marilor oraşe din Ardeal a aparţinut Bisericii Romano-Catolice. Pe de altă parte, o serie de istorici si politicieni 
români au devoalat că dreptul de proprietate al Statusului Romano-Catolic și al Bisericii Romano-Catolice este un fals 
grosolan, intrucat Statusul Romano-Catolic a fost administrator nu proprietar, şi acuză guvernările din ultimele două decenii de 
complicitate prin diverse tertipuri politice si juridice, la aceste acțiuni vizând, în esență, retrocedarea Ardealului.  

Potrivit unor reputați istorici români, prin aceste aşa-zise retrocedări se revine practic la vechile Constituţii medievale 
(colecţii de legi ale Dietei Transilvaniei), prin care românii sunt scoşi din centrele oraşelor, întocmai ca pe vremea iobăgiei. 
Vechile clădiri publice ale Transilvaniei istorice, la ridicarea, susţinerea şi dezvoltarea cărora au contribuit decisiv şi românii 
transilvăneni, care au fost majoritari, sunt purificate acum de români, ele fiind date unor instituţii de cult maghiare, deşi 
acestea nu le-au deţinut niciodată în proprietate. Adevarul istoric este ca, dupa anexarea Transilvaniei de către Imperiul 
Habsburgic, împărăteasa Maria Tereza a instituit trei mari fonduri publice (similare unor fundaţii de azi) administrate de stat în 
vederea susţinerii bisericilor, şcolilor şi studenţilor: Fondul de Religie, Fondul de Studii şi Fondul de Burse. Apoi, în anul 
1866, Statusul Romano-Catolic ardelean a solicitat împăratului de la Viena să i se dea în administrare aceste fonduri, aşadar nu 
în proprietate. Împăratul Franz Iosif a aprobat aceasta solicitare, transferându-le din administrarea statului austriac în 
administrarea Statusului. După instaurarea dualismului austro-ungar (1867), uriaşele averi au fost deturnate, treptat, de 
Statusul Romano-Catolic, exclusiv spre Biserica Romano-Catolică. Statusul era o organizaţie formată din clerici şi civili 
catolici maghiari, care se considerau urmaşii unei caste privilegiate din Evul Mediu. Marele fals a avut loc spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea, când maghiarii au făcut o serie de corecturi: în primul rând au „umblat” la cartea funciară a imobilelor, 
trecându-le pe acestea din administrarea în proprietatea lor, iar apoi la fondurile tereziene unde au introdus o acoladă scriind, la 
fiecare fond, „al Statusului Romano-Catolic ardelean”. Marele cărturar Onisifor Ghibu a demonstrat și a publicat o copie a 
acestui fals în perioada interbelică. În 1931, pentru a răspunde pretenţiilor Bisericii Romano-Catolice de a fi moştenitoarea 
Statusului, s-a format o comisie interministerială condusă de Onisifor Ghibu, din care au facut parte istorici și juriști eminenți 
ca Istrate Micescu, Victor Onișor sau Vasile Borza. Aceasta comisie a tranșat problema proprietăţii din Transilvania atât 
juridic cât şi istoric, iar  statul român nu a recunoscut proprietatea acestor bunuri în favoarea Statusului Romano-Catolic.  
Pentru a răspunde la aceeaşi întrebare, în perioada 1946-1948 a fost înființată și a funcţionat o altă comisie condusă tot de 
Onisifor Ghibu, care a concluzionat, de asemenea, că statul român este proprietarul de drept. Istoricii și juristii români au 
stabilit că, în a doua parte a secolului al XVIII-lea, în timpul domniei împărătesei Maria Tereza, odată cu desfiinţarea 
Ordinului iezuit, bunurile Statusului Romano-Catolic, înfiinţat în secolul al XVI-lea, au intrat în proprietatea statului 
habsburgic. În 1867, odată cu crearea dualismului austro-ungar, aceleaşi bunuri au intrat în proprietatea statului maghiar. 
Conform articolului 4 al Tratatului de la Trianon din 1920, toate proprietăţile statului maghiar din Transilvania au trecut in 
proprietatea statului român. 

Deputat 
Daniel Florin Ghiță 

*** 
România, cu PNL și USR-PLUS la guvernare, pierde locuri de muncă în domeniul privat, dar crește angajările la stat 

 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Așa cum PSD a prevăzut de la finalul anului trecut, România cu PNL și USR-PLUS la guvernare crește numărul 

bugetarilor și scade numărul de angajați în sistemul privat.  
Din păcate, Guvernul Cîțu, în loc să sprijine sectorul privat și să aducă bani europeni pentru digitalizare, energie 

regenerabilă în țara noastră, este foarte preocupat de angajarea clientelei de partid, a amantelor și a soțiilor. Astfel, a reușit 
performanța de a crește cu 4000 numărul angajaților la stat, doar în primele 2 luni ale acestui an.  

În schimb, toate angajamentele actualei puteri despre reducerea birocrației și eficientizare sistemului de stat se dovedesc 
praf în ochii electoratului. 

Demisia secretarului de stat șantajist de la Ministerul Mediului, care a fost promovat de președintele Consiliului 
Județean Iași, domnul Costel Alexe, fost ministru al Mediului, ne-a demonstrat fără echivoc cum instituțiile statului român au 
fost transformate în anexe de partid.  

Așa cum am făcut și în cazul județului Botoșani, unde a fost numit un om de partid pe un post de înalt funcționar public, 
cum este funcția de secretar al Prefecturii, la fel și acum solicit instituțiilor statului să-și facă datoria. Să se autosesizeze și să 
investigheze cazul până la capăt. Legea trebuie să fie una pentru toți! Dubla măsură trebuie să dispară. 
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Secretarul de stat demisionar de la Mediu este doar vârful aisbergului. A fost coordonatorul unei rețele. Cei 20 de 
directori din zona silvică forțați prin șantaj să-și dea demisia, arată că există un plan sistematic, premeditat, al PNL de a prelua 
controlul asupra pădurilor statului. Iar înlocuirea specialiștilor cu politruci nu poate avea drept rezultat decât și o mai mare 
jefuire a pădurii prin defrișări abuzive, ilegale și tranzacții oculte. 

 
Mai grav decât atât este faptul că prin blocarea obiectivelor de investiții și a programelor lansate de PSD, cum este și 

cazul barajului de la Vârfu Câmpului din județul Botoșani și alte proiecte pentru susținerea firmelor afectate de pandemie, au 
dus la creșterea alarmantă a numărului celor care și-au pierdut slujbele la privat.  

Șomajul, potrivit Institutului Național de Statistică, a crescut într-un an cu 28%, de la 3,9% în 2019 la 5% în 2020. 
Este evident că această creștere accelerată a șomajului este pe seama pierderii locurilor de muncă a angajaților din 

sistemul privat, în condițiile în care numărul bugetarilor a crescut și continuă să crească. 
Unul din trei angajați din industrie nu mai lucrează. 2.000 de firme își opresc zilnic activitatea. Epidemia și lipsa unor 

măsuri coerente și concrete aruncă țara într-o criză economică profundă. Iar guvernul se luptă în orb cu coronavirusul pentru că 
în continuare refuză testarea masivă, fapt ce adâncește incertitudinile sociale și financiare ale fiecărui român.   

Din păcate, cea mai gravă situație este în rândul tinerilor, unde rata șomajul a ajuns la 17,3 % pentru cei cu vârste între 
15 și 24 de ani.  

În perioada imediat următoare voi veni alături de colegii mei cu propuneri legislative prin care să oferim românilor 
soluții reale prin care țara noastră să revină cât mai repede la normalitate. 

Vă mulțumesc. 
Cu stimă,                Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 

Revenirea la normalitate necesită portofolii asumate de fiecare ministru al Guvernului Cîțu 
 

Stimați colegi parlamentari, Hristos a înviat! 
Sper că aceste zile de sărbătoare petrecute în liniște au venit cu răspunsuri și rezolvări pentru guvernanți, pentru a 

conlucra dincolo de tensiunile politice, pentru țară. Faptul că astăzi s-au redeschis școlile, iar elevii au revenit în bănci, 
reprezintă doar una dintre deciziile așteptate de mult de români și care a fost întârziată luni întregi, fără o justificare pertinentă. 

Acum că ați promis la unison, trebuie să vă și țineți de cuvânt. După spusele premierului, o lună și România va fi una a 
normalității în contextul pandemiei.  Cum? Nimeni nu știe.  

De un an țara a funcționat cu 18 ministere ale sănătății. În tot acest timp, turismul, economia, transporturile, educația, 
agricultura, dezvoltarea și infrastructura au stat pe loc, dinamica acestora fiind una fictivă, dată doar de declarațiile miniștrilor, 
dar nu și de activitatea propriu-zisă a acestora. 

Pe scurt: bani europeni neglijați, proiecte de investiții și reforme inexistente, datorii în creștere, bătrâni uitați, tineri 
ignorați, proiecte blocate și un Program Național de Redresare și Reziliență ascuns sub teancul de observații și mențiuni făcute 
de Comisia Europeană, la adresa modului de lucru a Guvernului României, dacă privim declarațiile liderilor europeni și 
informațiile vehiculate în presa românească și din străinătate. 

Sunt parte dintre responsabilitățile pe care vi le-ați asumat, dar pe care nu le-ați respectat și pe care trebuie să începeți, 
dumneavoastră, miniștrii ai Executivului, să vi le însușiți.  

Amendarea și sublinierea erorilor pe care le faceți nu fac scopul politizărilor nesfărșite ale PSD. Nu asta ne dorim, ci 
doar să vă faceți treaba. Dacă neglijența purtată unei țări întregi continuă, fiți siguri că vor continua și acțiunile noastre pentru 
apărarea nevoilor și intereselor românilor.  

Un cuvânt de încurajare: SUCCES în a respecta ceea ce ați promis! 
 

Deputat 
Natalia Intotero 

*** 
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Un guvern chichiricios și pernicios! 
Stimați colegi, 
Guvernul Coaliției de ”dreapta” este un guvern mic și fragil, plin însă de orgolii foarte mari și expertiză zero. Cei mai 

mulți miniștri ai cabinetului, în frunte cu Cîțu, Drulă, Ghinea, Turcan sau Năsui, sunt atât de aroganți și plini de sine încât 
nimeni nu le poate ajunge la nas. Pretind că sunt mari specialiști când, de fapt, sunt niște politruci, unii educați la Moscova, 
alții deloc, care au pierdut alegerile, să nu uităm, și care acum guvernează doar pentru că nu ies din vorba lui Iohannis. Asta îi 
ține la putere.  

În loc să le crape obrazul de rușine pentru tot răul pe care îl fac românilor, ei pretind că salvează România! Și, pentru că 
în realitate nu sunt în stare de nimic bun, dau vina mai nou nu doar pe PSD, aflat în opoziție de un an și jumătate, ci și pe 
Comisia Europeană pe care prin gura ministrului Ghinea o fac chichiricioasă. Pentru simplul motiv că și în cazul Planului 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aceasta i-a prins nepregătiți, fără proiecte serioase, fără nimic.  

Cât tupeu! Ei, care se cereau la guvernare pe la toate ambasadele străine, ei, care lansau în toamna lui 2020 proiecte 
faraonice pe hârtie, au fost prinși de UE, de media și de români, că nu aveau nimic. Decât dorința de a ajunge la putere și de a 
împărți funcții și bani de la Stat la tot felul de animale politice... În realitate, România este cea care trebuie salvată de acești 
guvernanți, cu adevărat, pernicioși! 

Cîțu și compania guvernează prost și fără să țină cont de nevoile reale ale românilor. Nu sunt în stare să gestioneze 
situația de criză sanitară, la fel cum nu sunt în stare să susțină economia și locurile de muncă ale românilor. Miniștrii și liderii 
de ”dreapta” știu să facă doar circ și sunt buni doar la repetat de lozinci obosite. Concret însă nu au reușit să facă nimic! 
Deocamdată, au pus batista pe țambal și au încheiat un armistițiu: useriștii rămân, în cuvintele lor, cu mafioții de la PNL, iar 
peneliștii, conform primului ministru, cu falsificatorii de acte oficiale de la USR.  

Românii cu ce rămân? 
Vă mulțumesc pentru atenția acordată!     Deputat 

Ioan Mang 
*** 

 

Resping privatizarea mascată a celui mai important port al țării 
 

Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Fiindcă aici, de la această tribună, dar mai ales la unele trusturi de presă cumpărate de actuala guvernare, ministrul 

Transporturilor și Infrastructurii a tot răspândit iluzii asupra activității sale de până acum, sunt dator să spun adevărul, cu atât 
mai necesar, cu cât preocuparea românilor pentru acest domeniul este foarte mare și, prin urmare, și efectele greșelilor 
decidenților sunt foarte grave. 

Ne-am închipuit că avem în fața noastră niște guvernanți care servesc aceleași idealuri ca și noi, în liniile lor generale, 
adică dezvoltarea infrastructurii naționale de transport rutier, feroviar și naval. Unii dintre noi ne-am închipuit că sub forma 
sofisticată de prezentare a celor de la USR-PLUS există convingeri tot atât de sincere și de întemeiate, precum există în 
sufletele dumneavoastră și la majoritatea membrilor partidului din care fac eu parte. 

Am greșit, și greșeala noastră – e trist – n-o vom plăti numai noi, cum este firesc, dar o va plăti și generațiile care ne vor 
urma. Am greșit că nu am depus mai mult efort să demonstrăm mai din timp cât de inconștienți sau orbi din interes sunt liderii 
acestei drepte unite antinaționale.  

Dl. Drulă, de exemplu, prin frumoasele sale demersuri de PR despre eficientizarea societăților de stat, schimbă pe 
repede înainte și administrațiile portuare. După jaful declanșat la Tarom și împărțirea CNAIR în două pentru a satisface activul 
de partid, acesta pregătește terenul pentru privatizarea celui mai important port al țării. 

Este cunoscut deja interesul unui stat european care are un mare port să împiedice dezvoltarea concurenței pe care i-o 
face Portul Constanța. Vă dați seama că orice management străin care va avea legătură cu acest stat nu va ține cont de 
interesele noastre strategice. Cu toate acestea, toată activitatea Guvernului de până acum indică faptul că se pregătește 
privatizarea companiilor de stat strategice, în mod special a Portului Constanța. 

Domnilor, felul cum a înlocuit ministrul Drulă administratorii Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime 
este ilegal, halucinant, abuziv și seamănă izbitor cu marile privatizări în defavoarea statului român din timpul guvernării CDR. 
Examinați, pe de altă parte, toate domeniile acestui minister despre care v-am vorbit în ultima lună, care a fost acțiunea 
Guvernului de astăzi. Adevărul este că opera lui financiară, opera economică, opera legislativă sau administriativă, toate poartă 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.14 - 2021  
Săptămâna 3 – 7 mai 2021  

 

 

36 
 

caracterul demagogiei; în fiecare se vede preocuparea unică de a dobândi o popularitate cât mai mare, pentru a servi interesele 
de grup, străine și nicidecum interesul național.   

De aceea, în calitate de parlamentar PSD și Vicepreședinte în Comisia pentru transporturi și infrastructură din Camera 
Deputaților voi respinge orice acțiune cu impact nefast asupra intereselor strategice ale României din partea acestei guvernări!  

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Marian Mina 
*** 

 
Guvernul Cîțu s-a transformat și în groparul IMM-urilor 

 
Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Cabinetul premierului Florin Cîțu înmormântează, rând pe rând, toate domeniile de activitate prin hotărâri distructive, la 

adăpostul paravanului neajunsurilor și al blocajelor generate de pandemia de Covid 19. Incapacitatea decizională a miniștrilor 
de la Palatul Victoria este dublată de ineficiența soluțiilor pe care le adoptă pentru salvarea economiei și care pare țintită 
împotriva oricărei inițiative private de supraviețuire. O altă țintă a guvernului de dreapta o reprezinteă angajații 
microîntreprinderilor, transformați rapid, înainte de Paște, printr-o OUG de modificare a Codului Muncii, în victime sigure 
pentru unii angajatori.  

Sub pretextul ”debirocratizării excesive” a procesului de angajare în firmele mici, cu o forță de muncă ce nu depășește 9 
persoane, angajaţii nu vor mai fi obligaţi să completeze sau să semneze fişa postului, foaia de prezenţă şi regulamentul intern, 
ci aceste proceduri se vor realiza doar printr-o solicitare a lor expresă, în scris, adresată angajatorilor. Iar de aici rezultă nu doar 
încălcarea flagrantă a Directivei UE 2019/1152 a Parlamentului European privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de 
muncă în Uniunea Europeană, ci și oferirea de premise legale pentru abuzarea angajaților. Prin această decizie a Guvernului nu 
se va mai asigura respectarea drepturilor salariaţilor microîntreprinderilor în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă, 
egalitatea de şanse şi tratament, nediscriminarea, demnitatea în muncă etc. În plus, fişa postului ce ar fi trebuit să i se comunice 
în scris salariatului devine istorie şi, odată cu dispariţia acesteia, se minimizează și capacitatea Inspecţiei Muncii de a mai face 
controale, cât şi a instanţelor de judecată de a se mai raporta la acest tip de înscris.  

În paralel, dar fix sub nasul premierului și al ministrului Muncii, în preambulul Directivei UE 2019/1152 a PE, 
Principiul nr. 7 al Pilonului european al drepturilor sociale prevede clar că lucrătorii au dreptul să fie informaţi în scris, la 
încadrarea în muncă, în legătură cu drepturile şi obligaţiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv în legătură cu orice 
perioadă de probă.  

Însă, dacă efectele OUG de modificare a Codului Muncii pot fi corectate sau anulate direct de azi pe mâine, nu același 
lucru se poate face și cu redresarea IMM-urilor, atât de afectate de criza sanitară și de cea financiară. Dincolo de imaginea 
radiografică a nucleului oricărei economii pe care o oferă IMM-urile, acestea asigură și independența și durabilitatea socio-
economică și financiară ale fiecărui stat în parte. Și cum la noi statisticile privind numărul mare de întreprinderi mici și 
mijlocii desființate în ultimul an și jumătate concurează ca și consistență cu un necrolog rezultat după un mic război, dar 
crâncen, evident că întreaga economie are de suferit. 

Și cum să nu sufere având în vedere că din cele 57 de măsuri de sprijin propuse de PNL și USR pentru IMM-uri au fost 
puse în practică doar 2!  

Da, ați auzit bine, dragi colegi, au fost puse în practică doar două și restul de 55 s-au transformat, cu concursul 
întregului Cabinet Cîțu, în simple promisiuni electorale, dar care le subminează tuturor românilor bunăstarea sau chiar întreg 
parcursul în viață.   

Granturile pentru investiții pentru microîntreprinderi, granturile pentru sporirea competitivității IMM-urilor, acordarea 
de ajutoare de minimis, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, realizarea de programe de sprijinire a Start-Up-urilor, definitivarea legislației pentru sprijinirea 
activităților închise din centrele comerciale, crearea unei interfețe unice pentru antreprenori în care să fie prezentate toate 
oportunitățile de finanțare existente, diversificarea instrumentelor financiare prin folosirea fondurilor europene pentru garanții 
sau co-investiții pentru sprijinirea creării sau dezvoltării inițiativelor ori fondurilor private care să dezvolte ecosistemul de 
finanțare, incluzând capitalul de risc, crowdfunding-ul, sprijinul pentru listarea inițială pe bursă a IMM etc., elaborarea unei 
strategii de comerţ exterior, dezvoltarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor și asigurarea cadrului legal prin care 
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acestea pot să constituie bugete proprii din taxe specifice destinațiilor și din programe naționale de finanțare, prelungirea 
programului de acordare a tichetelor de vacanță pentru angajații din sectorul public și cel privat, noua lege a Turismului, 
absolut toate aceste angajamente luate în campania electorală din noimebrie 2020 de liberali și de partenerii lor de la USR-
PLUS au rămas doar pe hârtia programului lor de guvernare la stadiul zero. Acest context necrofag economic, determinat de 
Guvernul Cîțu, îmi amintește de sloganul unei campanii umanitare- ”Indiferența ucide!”. Și într-adevăr au ucis speranțele în 
legătură cu măsurile de sprijin guvernamental pentru IMM-uri pentru că ajutorul nu a venit nici până azi deși era și încă este 
vital pentru mica inițiativă privată. În timp ce statele Europei s-au mobilizat exemplar și au creat fonduri necesare de susținere 
pentru IMM-uri, Guvernul PNL-USR s-a rezumat la vorbe și la mimarea sprijinului. A creat un singur act normativ privind 
unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional 
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.  

Tot de formalism și de o serie lungă de vorbe goale a beneficiat și sectorul HoReCa. Măsura acordării unui ajutor de stat 
operatorilor din turism și HoReCa în 2021 pentru compensarea pierderilor înregistrate anul trecut a fost pusă în practică în 
proporție de doar 5%. Dar drept compensație pentru acordarea ajutorului minim pentru turism și HoReCa, Guvernul a eliminat 
rapid, în contrapondere, voucherele de vacanță pentru personalul din sectorul public prin OUG 8/2021.  

O tempora, o mores! 
Vă mulțumesc!                    Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Guvernul Neputinței Naționale nu a pregătit reînceperea școlii în condiții de siguranță. 
 

Stimați membrii ai Parlamentului, 
Începând de ieri, majoritatea elevilor s-au reîntors la școală, după o vacanță forțată de o lună de zile, care a fost impusă 

de Guvernul Dreptei Unite, pe motiv de pregătire a testărilor în masă a elevilor și al creșterii siguranței sanitare în unitățile de 
învățământ. În realitate nu s-a schimbat nimic în 30 de zile, nu există nicio procedură de testare în masă, profesorii sunt 
vaccinați doar în proporție de 50%, nu s-au emis niciun fel de norme pentru întoarcerea în siguranță a elevilor și cadrelor 
didactice la școală. Totul e ca înainte de închiderea școlilor. 

Din cauza scandalurilor din Coaliție, Guvernul Cîțu a irosit toată vacanța școlară, în totală bătaie de joc față de elevi, 
părinți și profesori. Nu a pregătit absolut nimic în privința testării pentru redeschiderea școlilor, cu prezență fizică. Situația e la 
fel de neclară cum era înainte de vacanță: haos, incompetență și impredictibilitate. Nimeni nu știe cum și dacă vor mai fi testați 
elevii, nimeni nu a mai cumpărat niciun test pentru școli, iar toate deciziile despre testare au rămas la stadiul „vom vedea, vom 
analiza”. Victimele acestui dezastru sunt copiii și viitorul României. 

România educată a lui Klaus Iohannis a ajuns România dezinteresului total și al batjocurii la adresa copiilor noștri. 
În mod inexplicabil, învățământul primar continuă să fie închis, în funcție de rata de incidență din localitate. Asta în 

condițiile în care rata de îmbolnăvire și de transmitere a virusului la copiii sub 10 ani este aproape zero, iar prezența fizică este 
vitală pentru primii ani de școală! Singurele categorii de elevi care vor reîncepe anul școlar în mod cert cu prezență fizică sunt 
cei din anii terminali, cei cu dizabilități și cei care participă la cursurile remediale.  

În loc să comunice decizii, noul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, ne spune doar că analizează opțiunile. Decizia 
testării, abia acum „urmează să fie analizată”. Așadar, nicio schimbare față de mandatul dezastruos al ministrului Vlad 
Voiculescu 

În Joia Mare, Ministerul Educației a solicitat școlilor să comunice în ce scenariu sunt și cum vor începe școlile. Este cea 
mai clară dovadă a impredictibilității în care se zbate sistemul de educație din România. Dacă nici măcar Ministerul Educației 
nu știe câte școli se vor redeschide și în ce condiții, cu atât mai mare este confuzia la nivelul părinților și elevilor. 

Sinistra Coaliție a ratat încă o oportunitate de a reglementa testarea rapidă a elevilor în școli pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor și pentru continuarea învățământului cu prezență fizică. S-a întâmplat la fel ca după vacanța din luna ianuarie 
când miniștrii Sănătății și Educației s-au certat de la distanță, prin conferințe de presă. 

Acum, după 4 săptămâni de vacanță, suntem exact în aceeași situație ca la finalul lunii martie, în aceeași stare de 
incertitudine și de impredictibilitate. Adică nu avem teste non invazive cumpărate și nici nu au fost finalizate procedurile de 
testare. 

Din păcate, copiii noștri vor avea un al doilea an școlar pierdut după cel din 2020, când la fel s-au promis achiziții de 
teste, creșterea numărului de medici școlari, norme clare, alocări suplimentare de fonduri, dar în realitate nu s-a realizat nimic. 
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Vă mulțumesc!                      Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
Economia care ”duduie” 

Stimați colegi,  
Premierul dreptei unite, în vreme ce mii de companii se închid, ne anunţă că economia românească şi-a revenit din 

trauma pandemiei și ”duduie”, deși România a ajuns să fie singurul stat membru din U.E. fără o politică industrială activă, fără 
o strategie de încurajare a capitalului autohton și a domeniilor din economie cu un grad mare de competitivitate.  

Economia duduie doar în mintea premierului și a membrilor coaliției, exaltați de prognoza FMI, dar fără a avea o 
justificare. Investițiile Guvernului duc la importuri masive, fapt care va dezechilibra grav balanța comercială și va duce la 
creștere gradului de îndatorare a țării.  

România a împrumutat 15,66 miliarde de euro în 2020, conform datelor oficiale ale Băncii Naţionale, de 4 ori mai mult 
decât guvernarea PSD. Cu o viteză de împrumut de 1000 euro pe secundă, datoria publică a României a ajuns la finele lunii 
ianuarie 2021 la 503,6 miliarde de lei și o pondere de 47,8 % din PIB, depășind în premieră pragul de 500 miliarde de lei, 
conform datelor publicate de ministerul de Finanțe.  

Nivelul datoriei a crescut într-un ritm accelerat guvernarea de dreapta amanetând viitorul României.  
La finele lui 2019, după guvernarea PSD, România avea datorii de 373 miliarde lei, reprezentând 35,3 % din PIB, suma 

s-a majorat într-un an de guvernare de dreapta cu  125 miliarde de lei, România apropiindu-se acum aproape de linia roșie de 
50 % din PIB. 

În realitate însă, cifrele de până acum nu arată niciun fel de creștere, poate doar a datoriei publice, a cursului euro, a 
numărului de șomeri și a prețurilor de consum. Agricultorii au fost lăsați să falimenteze, HORECA este în continuare blocată 
și, odată cu ea, toate industriile colaterale, iar salariile sunt înghețate în acest an, în condițiile în care peste 87% din veniturile 
românilor provin din salarii și prestații sociale (ajutoare și alocații). ”Programele de sprijin pentru firme pe care Guvernul le-a 
făcut nu funcționează sau funcționează parțial și cu foarte mare întârziere. 

Pentru anul 2021, majoritatea analiștilor au anticipat deprecierea monedei naționale și în curând vom depăși pragul de 5 
lei/euro; astăzi suntem la un curs de 4,92 lei/euro față 4,77 lei/euro cât era cursul când PSD a plecat de la guvernare. 

Sub guvernarea de dreapta crește șomajul în România. În timp ce premierul Florin Cîțu se laudă că economia este pe 
drumul cel bun, la sfârşitul lunii februarie 2021, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,35%, mai mare decât cea 
din luna anterioară cu 0,01pp şi mai mare cu 0,42 pp decât cea din luna februarie a anului 2020, în timp ce, la plecarea de la 
guvernare, PSD a lăsat o rată a șomajului de 2,98 % la sfârșitul lunii octombrie 2019. 

Prețurile de consum sunt în trend ascendent, în luna martie 2021 comparativ cu aceeași lună a anului 2020, au crescut cu 
3,1%; mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 4,37%, mărfurile alimentare cu 1,59%, iar serviciile cu 2,21%, potrivit datelor 
Institutului Naţional de Statistică. 

Așa ”duduie” economia lui Cîțu și a partenerilor de guvernare pentru care singura preocupare nu este binele românilor 
ci interesele personale sau de grup. 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie dezbătut în Parlament! 
 

Asistăm la un joc de-a ”alba-neagra” cu Planul Național de Redresare și Reziliență. Reprezentanții USR din Guvern 
spun că nu au trimis oficial Planul Național de Redresare și Reziliență la Bruxelles. De cealaltă parte, Președintele și Premierul 
au declarat că a fost trimis și că trebuie schimbat ca urmare a multiplelor observații primite de la Bruxelles. Pe cine să mai 
creadă românii?  

Un lucru este sigur: România a intrat în criză de timp și riscă să piardă bani europeni din cauza incompetenței și 
aroganței celor de la guvernare. Planul final trebuia depus până la finalul lunii aprilie, lucru care, bineînțeles, nu va fi posibil. 
Partidul Social Democrat a solicitat în nenumărate rânduri ca Planul Național de Redresare și Reziliență să fie dezbătut în 
Parlament, cu toate partidele politice. Nu este loc de orgolii politice.  Trebuie să existe, de asemenea, consultări publice cu 
patronatele, cu sindicatele, cu mediul de afaceri și cu societatea civilă. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.14 - 2021  
Săptămâna 3 – 7 mai 2021  

 

 

39 
 

Nu avem nevoie de un plan plin de generalități, fără termene și fără parametri preciși de evaluare.   Așa zișii specialiști 
nu au fost capabili să scrie proiecte serioase și concrete și nu au reușit să obțină nimic pentru România în negocierile cu 
reprezentanții Comisiei Europene.  

Veniți cu Planul Național de Redresare și Reziliență pentru consultări în Parlament, până nu va fi prea târziu! Haideți să 
dăm dovadă cu toții de maturitate politică și să reușim să trimitem un plan bine fundamentat Comisiei Europene!  

Vă mulţumesc!           
Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 
*** 

 

PNRR între așteptări și realitate 
 

Diferența dintre “înainte de pandemie”  și “pandemie anul 2021”  este că dacă înainte era aproape imposibil să rezolvi 
problema ajutorului de stat sau să schimbi linia de finanţare negociată, în acest an putem face acest lucru. 
       Banii europeni ar fi trebuit să vină prin acest Plan Național de Redresare și Reziliență, care a avut pana acum cinci sau 
șase versiuni.  

Așteptările societății au fost imense, văzând în  acest Plan oportunitatea de a implementa proiecte majore, de care 
comunitățile locale aveau urgentă nevoie.  

Aveam șansa ca acest Plan să schimbe din temelii societatea, pentru că dacă nu vom reuși să fructificăm acest restart la 
nivel național, prețul pe care îl vom plăti va fi adâncirea decalajului dintre noi și Europa dezvoltată, fapt ce va crea 
dezechilibre majore în societate. 

Într-un final versiunea care s-a trimis la Bruxelles nu numai ca nu a fost adusă spre consultare în Parlament, dar  nici 
măcar nu avem certitudinea că  este  forma prezentată public, ceea ce nu este  normal.  

Și ca eșecul guvernului să fie și mai rasunător acest proiect al planului este o ambiguitate înșirată pe 1000 de pagini din 
care Comisia Europeană, cu răbdare, a început să respingă.  

Printre proiectele de importanță vitală pentru agricultura românească respinse de Comisia Europeană este cel ce privește 
finanțarea sistemului de irigații. Motivația este că Uniunea Europeană a condiționat aprobarea proiectelor din PNRR de 
realizarea unor reforme. În ce privește irigațiile însă Comisia Europeană a constatat că proiectele se bazează pe o tehnologie 
depășită, bazată pe un consum intensiv de energie.  

Cu toate acestea ministrul Adrian Oros declară că România iși susține în continuare acest proiect: „Noi ne susținem 
proiecte în continuare, preluăm observațiile, aducem precizări. Eu sunt în continuare convins că trebuie să avem un proiect de 
țară privind strategia de gestionare a apei și că acest lucru se poate finanța și prin PNRR, este vital.”  

Domnule ministru se pare ca aceste convingeri personale nu conving Comisia Europeană ,care a respins argumentat 
acest proiect și nu are nevoie de precizări la ce a analizat ci de reforme adevărate.  

De altfel Comisia Europeană a obiectat puternic în discuții și față de Fondul de reziliență pentru localități, una dintre 
componentele PNRR dedicate primarilor. Pe întelesul oamenilor de rând, banii vor fi alocați pe criteriu de culoare politică a 
primarilor, șansa dezvoltării o vor avea localitățile colorate în galben și albastru pe harta țării .Ca și în cazul Anexei 7.03.  

Voci din Parlamentul European au susținut că PNRR cuprinde proiecte foarte generale care vor permite ca factorul 
politic să joace un rol important în alocarea acestor fonduri.  

De asemenea și pe tema  marilor proiecte de infrastructură rutieră există diferențe de poziție,Comisia crezând că este o 
alocare prea mare. Ministrul  fondurilor europene, Cristian Ghinea declară :”Noi ne menţinem punctul de vedere că este o 
alocare necesară, chiar dacă este foarte mare, necesară pentru români, pentru a încheia inelul de autostrăzi, pentru a demara A7 
către Moldova şi, posibil, şi A8, legătura între Moldova şi Transilvania. Aici este un moment de negociere”. În concluzie 
Comisia Europeană nu a acceptat nesfârșitul PNRR, dar cu optimism Puterea susține că executivul european nu a respins 
PNRR, ci a dat un prim răspuns în negocierile tehnice. România nu a trimis la Comisia Europeană versiunea finală a PNRR, 
dat fiind că termenul-limită pentru trimiterea documentului este 30 aprilie. Dar până la termen mai sunt câteva zile, iar 
Comisia Europeană a tot evaluat negativ incepând începând din  iarnă mai multe proiecte din mai multe versiuni de PNRR 
propuse de România încă din mandatul guvernului Orban, arătând și atunci că lipsesc reformele.  

Nici în Coaliție de altfel nu mai există un consens pe acest subiect.  
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În timp ce Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene declară că PNRR nu a fost respins, 
vicepremierul Dan Barna susţinea că proiectul PNRR trebuie refăcut şi că Bruxelles-ul nu va da banii ceruți de România, iar 
președintele Klaus Iohannis a anunțat că a convocat pentru luni 26.04.2021,  o ședință pe această temă.  

Domnilor Guvernanți recunoașteți-vă neputința sau nepriceperea si consultați-vă “cu autoritățile locale și regionale, 
partenerii sociali, organizațiile societății civile,organizațiile de tineret și alte părți interesate  relevante,iar  contribuțiile acestora 
să fie reflectate pe deplin în PNRR”,asa cum spune și Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în răspunsul adresat  
la scrisoarea președintelui PSD Marcel Ciolacu, pentru că altfel sunteți responsabili de zborul în vânt al acestui instrument de 
ajutor european pentru România.Veți fi responsabili fiindcă România a rămas pe peron uitându-se în urma acestui tren pierdut.  

 

Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
Despre indemnizația de plasament pentru copii aflați în grija asistenților maternali 

 

Stimați membri ai Parlamentului României,  
Dragi colegi, 
Aș vrea să vă supun atenției o problemă care, deși vizează sute de mii de copii, ea trece aproape neobservată în 

dezbaterea publică și, cu atât mai puțin, în dezbaterile parlamentare. Am discutat mult în Parlament despre necesitatea dublării 
alocațiilor pentru copii. Am văzut ipocrizia PNL care în opoziție susținea o astfel de măsură, pe care însă a respins-o din toate 
puterile atunci când s-a aflat la guvernare. Am văzut și lipsa de interes din partea USR-PLUS față de dificultățile financiare în 
creșterea copilului care le au exact tinerii pe care zic că îi reprezintă. Astăzi însă, nu aș vrea să mă refer la toți copiii din 
această țară, ci mai cu seamă la o categorie aparte, o categorie defavorizată.  

Aș vrea să vă vorbesc despre copii care sunt dați în plasament, în grija unui asistent maternal. Vorbim deci de copii 
orfani, care sunt crescuți prin grija asistenților maternali în niște codiții deosebit de grele. Nu știu câți dintre dumneavoastră 
cunosc faptul că astăzi, un astfel de copil primește din partea statului o alocație de plasament a cărei valoare e raportată la 
indicatorul social de referință în cuantum de 1,2 ISR. Deci dacă astăzi valoarea ISR este de 500 de lei, rezultă că alocația de 
plasament este de 600 de lei pe lună. Atât alocă statul român pentru cheltuielile necesare pentru creșterea unui copil.  

Eu vreau să îi întreb pe parlamentarii Puterii, care s-au opus vehement la creșterea alocațiilor. Vi se pare normal, 
domnilor de la PNL, USR-PLUS și UDMR? Cât de confortabil vă simțiți când aflați această știre: circa 18.000 de copii din 
România primesc o alocație de doar 600 de lei pe lună pentru cheltuielile privind creșterea lor, pentru hrană, haine, rechizite, 
mâncare, medicamente etc.  

Stimați parlamentari care sunteți părinți, ați putea să vă creșteți copilul sau copiii cu 600 de lei pe lună?  
Sunt convins că pentru toată lumea, răspunsul este NU! Nu ai cum să crești un copil cu atât de puțini bani, când doar 

cheltuielile cu școala ajung, conform unui calcul din 2018, la aproape 550 de lei în fiecare lună. Adăugați la această sumă, 
cheltuielile cu hrana copilului, cheltuielile cu îmbrăcămintea, transportul, medicamentele, utilitățile, întreținerea etc.  

Sunt 18.000 de copiii care se află în această situație. 18.000 de copii condamnați la sărăcie severă. Asistenții maternali 
la care se află în plasament nu sunt oameni bogați. De regulă, sunt oameni în vârstă, cu venituri mici și fără posibilitatea de a și 
le spori.  

Vă reamintesc că așa-numitul indicator social de referință, acel ISR la care se raportează valoarea alocației de 
plasament, nu a mai fost modificat din 2008. Are aceeași valoare de 500 de lei. Cunoaștem rațiunile pentru care a rămas la 
acest nivel. O creștere a ISR are implicații majore în multe domenii care se raportează la acest indicator, începând de la 
ajutoarele sociale până la amenzile auto. Dar nu trebuie neapărat să modificăm acest indicator pentru a oferi un trai la limita 
decenței celor 18.000 de copii aflați în grija asistenților maternali. Putem veni cu o reglementare prin care să creștem factorul 
de multiplicare al ISR pentru stabilirea valorii alocației de plasament. Astfel, o creștere de la 1,2 ISR la 1,5 ISR ar reprezenta o 
majorare de la 600 de lei, la 750 de lei pe lună. Nu ar fi suficientă nici această sumă, dar ar conta foarte mult pentru acești 
copii. Impactul lunar al acestei creșteri ar fi de 2,7 milioane lei, iar pe întreg anul am ajunge la 32,4 de milioane lei. Nu cred că 
este un efort atât de mare, încât să nu se poată aloca acești bani. În orice caz ar fi cu mult, mult mai puțin decât sumele 
cheltuite de statul român pentru creșterea acestor copii în centrele de plasament.  

Dar înainte de a face toate aceste calcule, gândiți-vă la cifrele pe care vi le-am prezentat mai sus. Costurile reale pentru 
creșterea unui copil sunt cu mult mai mari. Voi propune deci o inițiativă legislativă în acest sens și sper, ca atunci când va 
ajunge în dezbaterea comisiilor de specialitate și a plenului să țineți cont de ce v-am spus astăzi. În această privință, chiar nu 
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mai e loc de dispute politice sau de partid. Mizez pe buna credință și pe sprijinul tuturor parlamentarilor care au copii sau 
nepoți și știu foarte bine ce costuri implică creșterea lor.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

Declarație politică 
Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Azi începe școala, din păcate, tot cu haos, incertitudine și nesiguranță. 
Au trebuit să treacă opt luni de la începutul anului școlar pentru ca actuala coaliție de guvernare să pună în practică ceea 

ce, noi, Partidul Social Democrat ceream încă de anul trecut: învățământul față în față pentru elevii din ciclul primar, cu 
excepția localităților aflate în carantină, desigur. 

Am încercat să caut argumente, dar nu există niciunul epidemiologic, pentru care cei mici au fost privați de educație 
clasică. Singurul ,,argument” este gestionarea proastă a acestei situații care derivă din incompetența și nepăsarea guvernanților, 
pentru că, în septembrie anul trecut, când noi, Partidul Social Democrat, ceream acest lucru erau 2.700 de localități în scenariul 
verde, față de doar 1800, câte sunt azi. 

Mai grav este însă faptul că nu se știe cum se vor face testele în școli, dacă se vor face, și cum se va proceda dacă vor 
apărea cazuri de infectare. 

Răspunsurile de acum ale guvernanților nu au depășit stadiul ,,vom analiza”, ,,vom vedea”. 
Incompetența guvernanților, din păcate, este și va fii decontată de către elevii români căror statul este obligat să le 

asigure accesul la educație și un învățământ de calitate. 
Deputat 

Daniel Tudorache 
*** 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  

    domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul Justiției  
    domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Ridicarea MCV și aderarea României la Spațiul Schengen: o „poveste” fără sfârșit? 
 

Domnilor miniștri,  
La 1 ianuarie 2021, țara noastră a intrat în cel de-al 15-lea an al apartenenței sale la marea familie europeană! Tot în 

ianuarie 2021, consemnăm alături de vecinii de la sud de Dunăre 14 ani de la instituirea și intrarea în vigoare a Mecanismului 
de Cooperare și Verificare, sub motivația formală a susținerii eforturilor celor două state în domeniul reformei Justiției și 
combaterii corupției.  

Cu toate acestea, asistăm la transformarea MCV-ului dintr-un instrument care ar fi trebuit să funcționeze pe o perioada 
limitată de timp, într-un fel de țintă în mișcare ce se tot îndepărtează pe măsură ce ne apropiem de ea. Deși România și-a atins 
toate obiectivele asumate, MCV a degenerat într-un instrument politic și nu tehnic, așa cum a fost conceput și agreat. În acest 
sens, este suficient să menționez modalitatea imprecisă și subiectivă, deschisă partizanatului politic, de evaluare a 
performanţelor, prin recurgere la sintagme – în cuprinsul MCV - precum îndeplinirea “satisfăcătoare” a cerinţelor, ceea ce, în 
mod evident, este de natură să conducă la o apreciere mai puțin obiectivă, pentru a nu zice discreţionară a „evaluatorului” 
asupra momentului finalizării acestui demers, care se dorește a fi de cooperare și verificare.  

În aceste circumstanțe, este de neînțeles menținerea nejustificată și abuzivă - după aproape 15 ani - a unei formule ad-
hoc de monitorizare în sfera reformei Justiției și combaterii corupției pentru România și Bulgaria, având în vedere lipsa unor 
standarde unice la nivelul UE privind aceste domenii care reprezintă, așa cum stipulează Tratatul de la Lisabona(1 TFUE/ 
Titlul V / Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie /cap. 1/ Dispoziţii generale / Articolul 67 / (1) Uniunea constituie un spațiu 
de libertate, securitate și justiție, cu respectarea drepturilor fundamentale și a diferitelor sisteme de drept și tradiții juridice ale 
statelor membre), sectoare de activitate incluse în sfera atribuțiilor partajate ale UE.  
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Deși nu intenționez să analizez pe larg deficiențele de construcție ale MCV referitoare la respectarea unor principii 
fundamentale de ordin juridic și politico-instituțional impuse de Tratatul de la Lisabona, vreau să evidențiez importanța unor 
principii esențiale pentru UE, precum: principiul cooperării loiale2 între instituţiile UE şi statele membre; principiile 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii3; și obligativitatea participării forurilor legislative naționale4 atât la edificarea „spațiului de 
libertate, securitate și justiție”, cât şi la „mecanismele de evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii”. În acest context, 
menținerea abuzivă a MCV subminează și discreditează serios un alt principiu fundamental al UE, cel legat de egalitatea de 
statut5 și de drepturi între statele membre. Cu alte cuvinte, deși UE luptă împotriva discriminării, se pare că o ierarhie 
informală persistă în rândul statelor membre. 

O astfel de abordare politică și evazivă devine foarte periculoasă, deoarece lucrează împotriva crezului european, 
adâncind clivajele dintre estul și vestul Europei, permițând forțelor euro-sceptice să ia amploare și nutrind tendințe populiste 
bazate pe mesaje anti-europene. 

O dinamică similară poate fi observată la nivelul UE privind eforturile României de aderare la spațiul Schengen, 
deoarece mai multe state membre insistă, în mod incorect, să identifice o legătură permanentă și absolut ilogică între aderarea 
la Spațiul Schengen și MCV. 

Chiar dacă România îndeplinește, de ani buni, toate criteriile formale stabilite la nivelul UE pentru aderarea la Spațiul 
Schengen, aspect recunoscut, în repetate rânduri, chiar de către Comisia Europeană, această aderare este evitată strict din 
interese economice, invocându-se constant un simplu pretext - existența MCV! 

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb domnilor miniștri: 
- Care este stadiul negocierilor legate de ridicarea MCV și aderarea României la Spațiul Schengen la nivelul instituțiilor 

UE și, în particular, al Consiliului Justiție - Afaceri Interne? 
- Ce demersuri concrete vă propuneți să realizați în perioada următoare pentru ridicarea MCV și aderarea României la 

Spațiul Schengen? 
- Având în vedere că problema trenează, sub diferite motivații, de foarte mulți ani, în detrimentul ambelor țări, aveți în 

vedere o concertare a demersurilor pe acest palier între București și Sofia și, dacă da, ce demersuri concrete aveți în vedere în 
acest sens? 

Solicit răspuns scris.                    Deputat 
Dumitrița Gliga 

*** 
Adresată Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
 

Revenire asupra problemei mutării unității mobile de terapie intensivă  
de la Spitalul Județean Mavromati – Botoșani, în județul Iași 

Stimată domnule ministru,  
În urma răspunsului primit din partea dumneavoastră la întrebarea pe care v-am adresat-o la finalul lunii martie cu 

privire la mutarea de la Botoșani la Iași a Unității Mobile de Terapie Intensivă pentru tratarea pacienților COVID-19, am 
constatat că ați omis să răspundeți la cele mai importante aspecte din lista pe care v-am înaintat-o. Având în vedere că aceste 
aspecte mi-au fost adresate de alegătorii din circumscripția în care am fost aleasă deputat, mă văd nevoită să revin cu 
solicitarea fermă ca de această dată să răspundeți exact la întrebările pe care vi le înaintez și în termenul legal de 15 zile, 
conform obligațiilor pe care le aveți în baza articolului 112 din Constituția României și articolelor 194-201 din Regulamentul 
Camerei Deputaților. 1. Cine a luat decizia mutării acestei unități mobile de la Botoșani, exact în momentul în care DSP 
Botoșani avertiza că această unitate trebuie operaționalizată urgent în urma epuizării locurilor libere de la ATI Botoșani? 2. 
Cine este responsabil pentru faptul că Unitatea Mobilă nu a funcționat 3 luni din cele 4 în care s-a aflat în Botoșani? 3. Ce 
sancțiuni au fost aplicate celor responsabili pentru faptul că 9 (respectiv 12) paturi ATI nu au putut fi folosite timp de 3 luni, în 
condițiile în care locurile de la ATI Botoșani erau epuizate, ceea ce a pus în pericol viața și sănătatea unor pacienți din județul 
Botoșani? Subliniez că omisiunea deliberată a răspunsurilor la întrebările de mai sus reprezintă un act de sfidare la adresa 
Parlamentului României și implicit un act de abuz de putere care este sancționat de legile în vigoare! Vă mulțumesc. Solicit 
răspuns în scris. 

Cu deosebită stimă,        Deputat 
Alexandra Huțu 

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

Precizări privind OUG pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003- Codul Muncii  
care contravine directivelor UE și care expune angajații la abuzuri 

 
Ați anunțat, după şedinţa Executivului din 28 aprilie și după adoptarea Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr 53/2003- Codul Muncii, că angajaţii microîntreprinderilor cu cel mult 9 salariaţi nu vor mai fi obligaţi să 
completeze sau să semneze fişa postului, foaia de prezenţă şi regulamentul intern, ci aceste proceduri se vor realiza doar printr-
o solicitare a lor expresă, în scris, adresată angajatorilor.  Însă, comunicarea verbală a atribuţiilor unui salariat nu este 
conformă cu principiile şi dreptul Uniunii Europene.   

La data de 20 iunie 2019, a fost adoptată Directiva UE 2019/1152 a Parlamentului  
European privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană, iar în preambulul acestei 

Directive, Principiul nr. 7 al Pilonului european al drepturilor sociale prevede că lucrătorii au dreptul de a fi informaţi în scris 
la încadrarea în muncă în legătură cu drepturile şi obligaţiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv în legătură cu 
orice perioadă de probă.   

De asemenea, România are obligaţia să transpună în legislație această Directivă până la data de 1 august 2022. Mai 
mult, categoriile de angajatori care pot fi excluşi de la aplicarea Directivei sunt expres prevăzute în textul acesteia, dar 
microîntreprinderile nu se află printre acestea.  

Prin această decizie a Guvernului nu se va mai asigura respectarea drepturilor salariaţilor microîntreprinderilor în ceea 
ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă, egalitatea de şanse şi tratament, nediscriminarea, demnitatea în muncă etc. În 
plus, fişa postului ce ar fi trebuit să i se comunice în scris salariatului devine istorie şi odată cu dispariţia acesteia se 
minimizează și capacitatea Inspecţiei Muncii de a mai face controale, cât şi a instanţelor de judecată de a se mai raporta la 
acest tip de înscris.   

Vă rog să mă informați ce măsuri veți lua pentru corijarea acestor grave erori din OUG pentru modificarea şi 
completarea Legii nr 53/2003- Codul Muncii care pentru debirocratizarea unei proceduri expune angajații unei game largi de 
abuzuri venite din partea angajatorilor și girate de Executiv și care vine și în contradicție flagrantă cu directivele europene.   
Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,         Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății  
      domnului Doctor Valeriu Gheorghiță, Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea  
      împotriva COVID-19  
 

În ce măsură susțineți și veți pune în practică soluțiile PSD  
pentru relansarea vaccinării împotriva COVID-19? 

Stimată doamnă ministru,  
Având în vedere că revenirea la viața normală este urgentă, iar românii au pierdut și au suferit prea mult în această 

pandemie, inclusiv din cauza acțiunii haotice, incompetente și corupte ale actualei puteri vă rog să-mi comunicați dacă și în ce 
fel veți implementa soluțiile identificate de medicii și specialiștii PSD pentru accelerarea vaccinării populației împotriva 
COVID-19.  

Succesul campaniei de vaccinare si stoparea pandemiei trebuie sa fie un obiectiv național. De aceea PSD vine cu 
alternativa care să facă posibilă tranziția suportabilă către normalitate și atingerea cât mai rapidă a țintei pentru obținerea 
imunității de grup.  

În această privință vă adresez următoarele întrebări: 
1. Aveți în vedere adaptarea strategiei de vaccinare prin dezvoltarea centrelor de vaccinare ușor accesibile cetățenilor și 

acordarea de stimulente financiare medicilor de familie care reușesc să vaccineze un anumit procent de persoane de pe lista 
proprie? 

2. Ați pregătit o campanie de informare dedicată mediului rural, corelată cu autoritățile si liderii de opinie locali prin 
asigurarea vaccinării cu caravane cu program periodic fix și cu medicii de familie? 
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3. Ați luat în considerare derularea de campanii de informare adaptate pentru fiecare grupă de vârstă, având în vedere că 
pentru tineri vaccinarea constituie avantajul mobilității, călătoriilor, frecventării concertelor, iar pe vârstnici vaccinarea îi 
protejează și le deschide accesul la serviciile de sănătate de care au fost privați prin revenirea spitalelor la menirea lor inițială 
datorită reducerii numărului de cazuri noi? 

4. Ați propus finanțarea de către guvern a unor programe permanente de promovare credibilă a vaccinării? 
5. Aveți măsuri de sprijinire a agenților economici, mai ales din zona serviciilor și din alimentația publică, ca să 

desfășoare activități de consiliere pentru vaccinarea marii majorități a personalului propriu? Acesta ar permite apariția de 
unități comerciale și de alimentație publică ”FĂRĂ RISC” de infectare prin interacțiunea cu personalul.  

6. Ați luat în calcul opțiunea acordării zilei libere pentru angajați pentru momentul vaccinării? 
7. Ați prevăzut acordarea de stimulente, de exemplu tichete de alimente, persoanelor din categoriile defavorizate care 

optează pentru vaccinare? 
8. Aveți în vedere constituirea Coaliției pentru Relansarea României care să cuprindă reprezentanți ai tuturor 

autorităților locale, parlamentari, reprezentanți ai asociațiilor profesionale și patronale, cu obiectivul clar de promovare a 
vaccinării și de revenire la viața normală? 

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

 Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                    Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 

Adresată doamnei Ministru Raluca Turcan , ministrul Muncii și Protecției Sociale  
 

Alocațiile de plasament pentru copiii aflați în grija asistenților maternali și în plasament familial 
 
Stimate doamnă ministru,  
În baza, Art. 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la întrebările formulate 

de deputați și senatori, Art. 194-201 din Regulamentul Camerei Deputaților și Art. 7, Alin. 5, din Legea nr. 24/2000, privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.  

Vă adresez următoarele întrebări:  
1. Câți copii se află în prezent în plasament în grija asistenților maternali? 
2. Câți copii se află în prezent în plasament familial? 
3. Care este suma prevăzută în Bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale din 2021, pentru plata alocațiilor de 

plasament acordate copiilor aflați în plasament la un asistent maternal? 
4. Care este suma prevăzută în Bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale din 2021, pentru plata alocațiilor de 

plasament acordate copiilor aflați în plasament familial? 
5. Care este, în estimarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, impactul financiar anual al unei creșteri a alocaților 

de plasament pentru copiii aflați în plasament familial și în grija asistenților maternali, de la valoarea de 1,2 ISR la valoarea de 
1,5 ISR? 

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

Cu stimă,  
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 
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Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului 
 

Dezastru ecologic pe râul Bicaz 
Domnule ministru, 
Un dezastru ecologic s-a produs pe 4 mai 2021, în comuna Tașca, din județul Neamț după ce tone de amoniac au fost 

deversate în apa Bicazului de la o fabrică de ciment din localitate. 
Analizele efectuate de către comisarii Gărzii de Mediu au arătat o concentrație de substanță toxică de peste 1900 de ori 

mai mare decât valoarea normală. Efectele devastatoare nu au întârziat să apară. Fauna piscicolă din râul Bicaz a fost 
semnificativ afectată. Zeci de alte tone de pește din două păstrăvării aflate în aval de fabrica de ciment au murit otrăvite. 

Până se va finaliza ancheta despre împrejurările în care s-a produs incidentul, până se vor găsi responsabilii pentru 
această catastrofă, până și dacă se vor aplica sancțiuni părților vinovate și eventuale despăgubiri către administratorii 
păstrăvăriilor, vă atrag atenția asupra dimensiunii acestui dezastru ecologic care nu se limitează doar la fauna piscicolă din 
zonă și la pagubele materiale produse păstrăvăriilor private ci la riscul uriaș ca unda de apă poluată să afecteze și apa Tarcăului 
și Bistriței. Iar poate cea mai importantă problemă care trebuie luată în considerare și pentru care este nevoie de soluții urgente 
este ca astfel de nenorociri să nu se mai întâmple. Pentru acest lucru este nevoie de sancțiuni consistente aplicate celor care nu 
respectă normele de mediu și cu bună știință produc astfel de dezastre ecologice. Și tot pentru a evita pe viitor astfel de situații 
de nedorit într-o țară membră UE este obligatoriu ca ministerul pe care îl conduceți și toate instituțiile aflate în subordinea 
A/PSD/387/05.05.2021sau coordonarea acestuia să conlucreze și să depună toate diligențele pentru a stopa acest fenomen 
periculos. 

Față de cele de mai sus vă întreb domnule ministru, ce strategie și ce măsuri aveți în vedere pentru ca astfel de incidente 
cu efect devastator pentru mediu să poată fi preîntâmpinate și evitate pe viitor? 

Vă mulțumesc ! 
Solicit răspuns scris.                    Deputat 

Cristina Dumitrache 
*** 

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Măsuri de apărare împotriva incendiilor în unitățile sanitare 
Doamnă ministru, 
Având în vedere răspunsul primit la întrebarea nr. 223A din 09.02.2021 privind Măsuri de apărare împotriva incendiilor 

în unitățile sanitare, revin cu următoarele întrebări: 
1) Care este planul de măsuri pe termen scurt și mediu care vizează creșterea nivelului de securitate la incendii, elaborat 

până în acest moment de către Grupul tehnic de lucru pentru securitate la incendiu în domeniul sănătății ? 
2) Aveți în vedere actualizarea unor documente vechi, precum Ordinul 1427/2023 pentru aprobarea Dispozițiilor 

generale de apărare împotriva incendiilor la unitățile sanitare , și a Normativului din 1997 privind proiectarea și verificarea 
construcțiilor spitalicești și a instalațiilor aferente acestora? 

3) Ce măsuri veți lua, în calitate de ministru al Sănătății, pentru a evita pe viitor producerea unor tragedii provocate de 
incendii în spitale, precum cele de la Piatra Neamț, Institutul Matei Bals și multe altele? 

Vă solicit răspunsul în scris. 
Deputat 

Florian-Claudiu Neaga 
*** 
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 Interpelări 
 

Adresată: domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
De către: doamna Mirela Furtună, deputat 
Obiectul interpelării: Pașapoartele cetățenilor români cu domiciliul în străinătate 

 
Stimați domnilor miniștri,  
Mă adresez în comun dumneavoastră, deoarece numai prin colaborarea instituțiilor pe care le gestionați se poate rezolva 

această problemă a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate.  
În calitate de membră a Comisiei pentru politică externă am primit și eu sesizări din partea cetățenilor români cu 

domiciliul în străinătate care și-au făcut pașaport pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, iar acum întâmpină o 
serie de probleme.  

Conform legislației actuale la eliberarea așa-numitului pașaport CRDS, cetățenii români trebuie să renunțe la cartea de 
identitate. Logica ține de faptul că odată stabiliți în străinătate vor obține un act de identitate din țara în care au domiciliul.  

Totuși, din păcate, mai multe entități, de regulă private, nu recunosc drept act de indentitate pașaportul CRDS. 
În acest sens, poate exemplul cel mai clar, este faptul că băncile refuză deschiderea unui cont bancar în baza unui 

pașaport CRDS.  
De asemenea, nici Ministerul Afacerilor Interne nu ajută prin modul în care stabilesc elementele minime necesare pentru 

ca un document să poată fi folosit la identificare. În fapt, conform MAI un act de identitate trebuie să conțină adresa de 
domiciliu, ceea ce nu este valabil în cazul pașapoartelor, care conțin doar țara și orașul de domiciliu.  

Este de analizat dacă mai este nevoie în mod neaparat de adresa completă de domiciliu, în condițiile în care există o 
serie de date personale suficiente: nume, prenume și cod numeric personal.  

Deși au existat mai multe demersuri, inclusiv pe calea unor inițiative legislative, toate s-au lovit de imobilismul 
funcționarilor MAI și de birocrația din România.  

În acest moment ne mințim singuri, chiar săptămânile trecute am fost contactată de un cetățean român stabilit cu 
reședința și cu locul de muncă în Luxemburg care ți-a făcut la ambasadă un pașaport. Funcționara de acolo l-a sfătuit, în mod 
corect, să solicite un pașaport obișnuit, nu unul CRDS.  

Având în vedere aceste aspecte, ținând cont că ne apropiem de sfertul secolului XXI, având în vedere bazele de date 
aflate la dispoziția autorităților române, vă solicit să vă coordonați și să rezolvați această problemă a pașapoartelor CRDS, care 
afectează foarte mulți români cu domiciliul în străinătate. Chiar este atât de necesară existența adresei complete de domiciliu în 
actele de identitate? 

Vă rog să țineți cont că foarte mulți cetățeni din România au o reședință diferită față de adresa din cartea de identitate.  
Vă mulţumesc!       

*** 
 
Adresată: doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
De către: domnul Florian-Claudiu Neaga, deputat 
Obiectul interpelării: Necesarul de medici de familie în localitățile din România 

 
Doamnă ministru,  
Având în vedere raportul Avocatului Poporului privind lipsa medicilor de familie din mediul rural, cât și declarațiile 

președintelui Colegiului Medicilor din România, referitoare la faptul că 470 de localități din România nu au medici de familie, 
vă rog să îmi răspundeți în scris la următoarea interpelare: 

Care este strategia Ministerului pe care îl conduceți cu privire la eliminarea deficitului de medici de familie în 
localitățile din România pe termen scurt, mediu și lung? Ce măsuri veți lua pentru a garanta asigurarea accesului la serviciile 
de sănătate publică, în special a populației din mediul rural, acolo unde medicii de familie din cabinetele medicale lipsesc într-
un număr atât de mare și nu există stimulente eficiente din partea CNASS, cât și a autorităților locale, pentru acoperirea 
deficitului de personal medical? 

Vă solicit răspunsul în scris.  
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declarații 
 
 

În următorii 2 ani se va finaliza Conducta de transport gaze naturale 
Segarcea-Băilești-Plenița-Calafat! 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor si domnilor deputați,  
Pentru Guvernul României, dezvoltarea infrastructurii de transport gaze naturale, prin aparitia de noi capacități de 

transport, reprezintă o prioritate, un accent deosebit fiind pus pe implementarea de proiecte care au ca scop valorificarea  
resurselor de pe piața autohtonă și cea regională. 

Un astfel de proiect, care are susținere guvernamentală si care este derulat de către SNTGN TRANSGAZ SA, vizează 
regiunea Olteniei și are o importanță vitală pentru comunitățile de aici. Conducta de transport gaze naturale Segarcea-Băilești-
Plenița-Calafat  etapa a 2-a,  se află în faza de proiectare, etapă care se va finaliza în luna noiembrie a acestui an, conform 
calendarului comunicat de către conducerea companiei Transgaz. 

Până în prezent, s-au derulat mai mulți pași administrativi, fiind demarate activitățile pentru obținerea avizelor și 
acordurilor solicitate de către Transgaz, și totodată se desfășoară activitățile de identificare a proprietarilor de terenuri afectați 
de lucrări. 

Este o etapă în care este nevoie de implicarea totală și eficientă a UAT-rilor de pe traseul acestei conducte, de aceea 
toate cele 10 UAT–uri vizate trebuie să fie mobilizate în perioada imediat următoare. Succesul acestui proiect depinde și de 
modul în care la nivel local sunt gestionate etapele procedurale premergătoare construcției. 

Doar printr-un parteneriat serios între autoritățile locale și compania TRANSGAZ, acest proiect se va încadra în 
calendarul asumat, astfel încât în anul 2023, cele trei loturi ale Conductei de transport gaze naturale Segarcea-Băilești-Plenița-
Calafat, să fie puse în funcțiune. 

Este un proiect de anvergură care va mobiliza resurse importante si va permite extinderea rețelelor magistrale cât mai 
mult, astfel încât să fie facilitată conectarea la rețelele de gaz natural a cât mai multor localități. 

Pentru județul Dolj și pentru întreaga regiune a Olteniei, dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale reprezintă, 
o investiție mult asteptată, deschizându-se astfel calea spre aducerea gazului cât mai aproape de comunități. 

Mă bucur că acest proiect prinde contur iar după finalizarea procedurii de achiziție lucrări, care cel mai probabil se va 
încheia anul viitor, proiectul va intra în linie dreaptă pentru construcția efectivă.  

Partidul Naţional Liberal este preocupat de tema valorificării resurselor de gaz natural şi a lansat o campanie având ca 
temă - gazul românesc în casele românilor. Dezvoltarea unei comunități este dependentă de investiții, iar investitorii vin acolo 
unde există infrastructură de transport, infrastructură de gaz natural și infrastructură de utilități. 

Acest program de înfiinţare a distribuţiilor de gaz la nivel naţional, este în strânsă legătură cu programul de extindere a 
conductelor magistrale de gaz, astfel încât să existe cât mai multe localităţi care să aibă acces la conductele magistrale. Aceste 
investiții vor  îmbunătăţi semnificativ calitatea vieţii pentru sute de mii români şi, de asemenea, vor crește atractivitatea multor 
localități din România pentru investiţii. 

Vă mulțumesc,                   Deputat  
Ştefan-Bucur Stoica 

*** 
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Construirea unui viitor rezilient la schimbările climatice 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Schimbările climatice sunt recunoscute în prezent ca una dintre cele mai serioase provocări de mediu, sociale și 

economice la nivel global. 
Comisia Europeană a adoptat în februarie, o nouă strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările 

climatice pentru a face față consecințelor inevitabile ale schimbărilor climatice.  
Comisia Europeană a anunțat această nouă strategie, mai ambițioasă, privind adaptarea la schimbările climatice în 

Comunicarea privind Pactul verde european, în urma unei evaluări a Strategiei Europa 2013, evaluare efectuată în 2018, și a 
unei consultări publice deschise. 

De la valuri de căldură mortale și secete devastatoare la distrugerea pădurilor și la eroziunea litoralului ca urmare a 
creșterii nivelului mării, schimbările climatice își fac deja simțite efectele în Europa și în întreaga lume. Scopul propunerilor 
este să se concentreze pe elaborarea de soluții, decât pe înțelegerea problemei și aceste soluții să fie puse în aplicare. 

La acțiunile de adaptare la schimbările climatice este necesar să participe toate componentele societății și toate 
nivelurile de guvernare, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene. Se depun eforturi pentru a construi o societate 
rezilientă la schimbările climatice prin îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la impactul schimbărilor climatice, 
prin intensificarea planificării adaptării la schimbările climatice și prin multiplicarea evaluărilor riscurilor climatice, 
prin accelerarea măsurilor de adaptare și prin sprijinirea consolidării rezilienței la schimbările climatice la scară mondială. 

Pierderile economice cauzate de multiplicarea fenomenelor meteorologice extreme sunt în creștere. În Uniunea 
Europeană depășesc deja, în medie, 12 miliarde EUR pe an. Estimările arată că expunerea economiei actuale a UE la o 
încălzire globală de 3°C peste nivelurile preindustriale ar cauza o pierdere anuală de cel puțin 170 de miliarde EUR. 
Schimbările climatice afectează nu numai economia, ci și sănătatea și bunăstarea europenilor. 

Măsurile de adaptare trebuie să se bazeze pe date solide și pe instrumente de evaluare a riscurilor care să fie puse la 
dispoziția tuturor: a familiilor, întreprinderilor sau fermierilor care își planifică culturile. Pentru a realiza acest lucru, strategia 
propune acțiuni menite să depășească limitele cunoștințelor referitoare la adaptare, astfel încât să se poată colecta mai multe 
date asupra riscurilor și a pierderilor legate de climă, punându-le la dispoziția tuturor.  

Schimbările climatice au repercusiuni în toate sectoarele economiei, ceea ce implică ca măsurile de adaptare să fie 
sistemice. Comisia continuă să includă considerații privind reziliența la schimbările climatice în toate domeniile de politică 
relevante. Aceasta va sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare în continuare a strategiilor și a planurilor de adaptare, cu trei 
priorități: integrarea adaptării în politica macrobugetară, găsirea unor soluții bazate pe natură în materie de adaptare și luarea 
unor măsuri de adaptare locale. 

Propunerea îndeamnă statele membre să facă în continuare progrese pentru a stimula capacitatea de adaptare și a reduce 
vulnerabilitatea față de schimbările climatice.  

Adaptarea la schimbările climatice (ASC) trebuie să fie în deplină concordanță cu activitățile din sectorul agricol, să 
promoveze și să protejeze securitatea alimentară și să sprijine dezvoltarea durabilă a mediului rural. 

Vă mulțumesc!               
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 

Previziunile economice pentru 2021 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Europa se confruntă de mai bine de un an de zile cu pandemia de coronavirus. Creșterea numărului de cazuri a obligat 

multe state membre să reintroducă sau să înăsprească măsurile de limitare a răspândirii virusului. 
Așteptăm ca economia să se redreseze pe măsură ce regulile privind limitarea răspândirii virusului se atenuează. 
Se preconizează că economiile din zona euro și din Uniunea Europeană vor atinge nivelurile de producție anterioare 

crizei, mai devreme decât arătau previziunile economice din toamna anului 2020. Acest fapt se datorează în mare parte 
ritmului de creștere peste așteptări preconizat în a doua jumătate a anului 2021 și în 2022. 
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După creșterea semnificativă înregistrată în al treilea trimestru al anului 2020, cel de-al doilea val al pandemiei a 
determinat impunerea unor noi măsuri de limitare a răspândirii virusului. Drept consecință, activitatea economică s-a redus din 
nou în trimestrul IV. 

Având în vedere că aceste norme sunt încă în vigoare, se preconizează că  în primăvară creșterea economică va fi reluată 
și va accelera în timpul verii, pe măsură ce programele de vaccinare progresează și măsurile de limitare a răspândirii virusului 
se relaxează treptat. 

De asemenea, se prevăd îmbunătățiri ale perspectivelor economiei mondiale pentru a sprijini redresarea economică. 
Există în continuare un grad ridicat de riscuri și incertitudini. Aceste riscuri legate de previziuni au devenit mai 

echilibrate din toamnă, fiind legate în principal de evoluția pandemiei și de succesul campaniilor de vaccinare. 
Pe de altă parte, pandemia s-ar putea dovedi mai persistentă sau mai severă pe termen scurt decât s-a preconizat sau ar 

putea exista întârzieri în derularea programelor de vaccinare. O astfel de situație ar putea amâna relaxarea măsurilor pentru 
limitarea răspândirii virusului, ceea ce ar afecta calendarul redresării preconizate. Există, de asemenea, riscul ca această criză 
să lase urme mai profunde în structura economică și socială a UE, în special prin falimente pe scară largă și pierderi de locuri 
de muncă.  

În aceeași măsură, impactul negativ s-ar putea resimți și la nivelul sectorului financiar,  prin creșterea șomajului pe 
termen lung, fapt ce ar agrava inegalitățile. 

Potrivit previziunilor economice din iarna anului 2020, economia zonei euro va crește cu 3,8% atât în 2021, cât și în 
2022. Economia UE va crește cu 3,7% în 2021 și cu 3,9% în 2022.  

În ceea ce privește România, PIB-ul va crește cu 3,8% în 2021, respectiv cu 4% în 2022. În privința inflației, în cazul 
României, în 2021 se va înregistra o ușoară creștere la 2,6%, fiind urmată de o ușoară scădere la 2,4% în 2022. Aceste estimări 
au în vedere și faptul că Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit asupra unui acord comercial și de cooperare. 

Previziunile de astăzi oferă o speranță reală într-o perioadă de mare incertitudine pentru noi toți. Relansarea preconizată 
a creșterii economice în a doua jumătate a acestui an arată foarte clar că depășim această criză.  

Vom avea multe de făcut pentru a limita consecințele socioeconomice mai ample.  
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
 

Prin mintea, prin inima și brațele noastre”. Misiunea noastră, moștenirea lui Ion C. Brătianu 
 

„A dominat şi epoca şi pe contemporanii săi prin minunatul complex al însuşirilor lui. El era totodată idealist şi realist, 
cumpătat şi îndrăzneţ, autoritar şi seducător, modest când era vorba de el, mândru şi intransigent, când era vorba de ţara lui.  A 
vrut Unirea Principatelor, s-a împlinit. A vrut independenţa, a prezidat-o. A vrut dinastie străină, a adus-o în ţară. A vrut 
organizarea Regatului, a   făcut-o”, îl caracteriza I.G. Duca pe Ion C. Brătianu, liberalul căruia îi datorăm România modernă.  

Ion C. Brătianu se stingea din viață în ziua de 4 mai (16 mai, pe stilnou) 1891, la Florica, într-o zi „cu furtună şi 
cutremur”. Lângă sicriullui, regele Carol I a îngenuncheat plângând și spunând că a pierdut cel mai bun amic. Un gest unic, 
pentru un rege sobru, despre care știm ca rar accepta atingeri de mână de la alte persoane.  

Pe statuia sa de la Piața Universității, inaugurată în 1903, distrusă de comuniști în 1948 și refăcută în 2019, scrie simplu: 
„Prin mintea, prin inima și brațele noastre”. Acestea sunt cuvintele care au pus bazele politicii economice liberale din 
următoarele decenii, desăvârșită sub sintagma „Prin Noi Înșine”. Chiar dacă Vintilă Brătianu, fiul lui Ion C. Brătianu, este 
cunoscut drept promotor al acestei politici menită să asigure o dezvoltare economic bazată pe dezvoltarea și consolidarea 
capitalului autohton, moștenirea lui Ion C. Brătianu este indiscutabilă.  

A fost președinte al Partidului Național Liberal, președinte al Consiliului de Miniștri (timp de aproape 12 ani), ministrul 
Apărării, ministru al Afacerilor Externe, ministru de Finanțe. Brătianu și-a folosit relațiile pe care le legase cu mai multe 
familii europene pentru a obține numirea unui principe străin pe tronul Principatelor - Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. S-a 
ocupat personal de aducerea sa în țară, ba chiar a suportat toate cheltuielile acestei călătorii. De numele său se leagă reforme 
majore: 3.000 km de căi ferate şi şosele, înfiinţarea Băncii Naţionale, răscumpărarea căilor ferate, proclamarea Regatului, 
legea electorală din 1884, reducerea termenului învoielilor agricole la 2 ani şi jumătate, autocefalia Bisericii Ortodoxe 
Române, legea pentru încurajarea industriei naţionale. 
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A trăit și a trudit după vorba lui preferată: “Voieste și vei putea! Cu Dumnezeu înainte!” Ion C. Brătianu a voit lucruri 
mari și le-a înfăptuit, cu și din dragoste pentru țara lui.  

În aceste zile, în care marcăm 130 de ani de la moartea sa, crucea pe care ne este dat să o purtăm pare mai grea ca 
niciodată. Nu este o datorie doar a liberalilor, ci a fiecărui om de stat din această țară, să transforme moștenirea dinastiei 
Brătienilor într-un proiect de țară - vizionar, ambițios, serios. Mai ales astăzi, când suntem în fața unei oportunități unice în 
România, princele 84 de miliarde de euro de la UE, pe care nu avem voie să le ratăm sau întârziem, exemplullui Ion C. 
Brătianu ar trebui să fie o icoana permanent în altarul politicii românești.  

Istoria recentă ne-a demonstrate că nu prea am reușit să avem grijă de moștenirea familiei Brătianu. Fie că vorbim de 
așezămintele din Amzei sau de monumentul transformat în subiect de bătălie politică, avem multe de recuperat. Dar, mai 
presus de lucrurile materiale, avem de dus mai departe o misiune pentru țară. Pe care orice om de pe scena politică, liberal sau 
nu, trebuie să o înțeleagă și să o pună în aplicare în fiecare zi.  

Unul dintre cele mai mari regrete ale lui Ion C. Brătianu a fost lipsa timpului de a scrie istoria generației sale de aur. Dar 
cum ar fi putut avea timp, când era atât de ocupat să o facă să se întâmple? Fiica sa, Sabina Brătianu-Cantacuzino, i-a 
îndeplinit post mortem această dorință, oferindu-ne totodată o lecție importantă: întotdeauna se vor găsi cei care să scrie despre 
faptele mărețe ale acestui neam. Mai important este ca ele să se întâmple.  

Închei cu un apel către toți cei aflați în slujba țării: e timpul nostru. Cea mai bună formă prin care îi putem onora pe toți 
oamenii cărora le datorăm ce suntem astăzi este să le urmăm exemplul. Să dăm totul, să facem sacrificii, să ne dedicăm viața 
României. Să le dăm copiilor noștri șansa să crească acasă și să scrie despre moștenirea noastră.  

 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
Braconajul, pescuitul cu unelte interzise şiconstrucţiile ilegale fac ravagii în Delta Dunării 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Pentru a înţelege mai bine lipsurile din legislaţia actuală, am mers personal în acţiune cu Poliţia Deltei pentru două zile 

în Delta Dunării şi complexul lagunar Razim-Sinoe. Viaţa în zona Rezervaţiei Delta Dunării, care se întinde pe trei judeţe, 
Constanţa, Tulcea şiGalaţi, devine tot mai grea pentru locuitorii acesteia. Şi cu toate că este introdusă în patrimoniul UNESCO 
şi clasificată "zonă umedă de importanţăinternaţională", braconajul, tăierile ilegale de copaci, construcţiile ilegale care fac să 
dispară luciul de apă, pescuitul cu unelte interzise fac ravagii pentru flora şi fauna Deltei. 

Alături de colegul meu, deputat liberal Alexandru Kocsis, am mers în controale, alături de ofiţeriiPoliţiei Deltei şi am 
stat de vorbă cu oamenii locului. Braconajul cu unelte interzise, în perioadele de prohibiţie mai ales, distrug populaţiile de 
peşti din întreaga zonă. Cel mai grav este pescuitul la curent electric, care omoară şi sterilizează fără discriminare. 
Transformarea a mii de hectare de zone umede ale Deltei în terenuri agricole, chiar dacă vorbim de o rezervaţie naturală, fac ca 
Delta să rămână fără multe dintre zonele de refacere biologică. Permisivitatea excesivă a autorităţilor cu competenţe în 
domeniu când eliberează permise şiautorizaţii pentru bărci şi motoare extrem de puternice dăunează atât faunei din zonă 
(zgomotul sperie peştiişi păsările), dar şi zădărnicesc eforturile organelor de control de a prinde braconierii. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Pentru a produce o schimbare și a pune un stării anarhice din zonă, Dunărea veche trebuie să rămână zonă de refacere 

biologică şi să fie interzis pescuitul pe “buclele” Dunării. Astfel, vom putea oferi şipopulaţiilor de peşti un loc unde să îşi 
depună icrele în siguranţă. Fără setci în Delta Dunării între 01 iunie şi 15 octombrie, în această perioadă să fie permise doar 
vintirele şi talienele. Este totuşi o rezervaţie naturală. De asemenea, este imperioasă interzicerea năvoadelor pe durata 
întregului an în complexul Razim – Sinoe. Pescarii din zonă ne-au cerut asta în mod expres, aceste unelte fiind cele mai 
dăunătoare pentru faună. O prohibiţie specială la pescuitul linului, care este pe cale de dispariţie în Deltă, în luna iunie. 

În ceea ce priveşte braconajul, înăsprirea pedepselor este necesară creşterea cuantumului amenzilor, confiscarea 
obligatorie a sculelor de pescuit şi bărcilor, clasificarea unor contravenţii (aşa cum sunt prevăzute acum) ca şiinfracţiuni. O 
limitare urgentă la viteza bărcilor şi la capacitatea motoarelor pe Dunăre pentru ambarcaţiunile de pescuit - maxim 60 de cai pe 
Razim şi 40 de cai în Deltă. Fie că vorbim de pescuit sportiv sau comercial, dimensiunea peştelui prins şi neeliberat trebuie să 
crească, pentru ca pescarii să nu mai plece acasă cu puiet. Acest lucru este valabil mai ales pentru pescarii care vin din ţarăşi 
vor să reţină orice peşte, indiferent de dimensiune. De exemplu, la crapul reţinut, mărimea să crească de la 35 la 40 de cm, la 
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somn de la 50 la 60 de cm, etc. Tot pentru pescarii care nu înţeleg că sunt într-o rezervaţie naturală, înzecite amenzile pentru 
neigienizarea spaţiului de pescuit sportiv. Interdicţia la pescuit pentru anumite specii aflate în declin, pentru perioade de doi 
ani, pentru a permite populaţiilor din specia respectivă să se refacă. Producem enorm de multe daune naturii, haideți să 
încercăm să îi facem și puțin bine. Aceste probleme sunt de interes național, transpartinice. Aștept implicarea tuturor 
oamenilor de bun-simț și cu decență, care doresc să oprească jaful perpetuat de ani de zile din patrimoniul naturii. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Bogdan-Alexandru Bola 
*** 

 
Fitch a reconfirmat ratingul de țară al României 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Din momentul în care Partidul Național Liberal a preluat guvernarea, economia și finanțele românești au cunoscut, după 

trei ani de impredictibilitate și iresponsabilitate a PSD, un trend ascendent, marcat de dezvoltare organică și constantă. 
Trecerea de la un mod rudimentar de administrare a banilor publici, bazat strict pe cheltuieli și consum, la o viziune axată pe 
investiții și creștere economică sustenabilă a făcut ca evaluările asupra țării noastre să fie din ce în ce mai pozitive. Astfel, 
agenția de rating Fitch a publicat, în data de 23 aprilie 2021, anunțul de reconfirmare a rating-ului aferent datoriei 
guvernamentale a României la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută. Decizia de a reconfirma poziția 
României în categoria ţărilor cu risc scăzut pentru investiţii (investment grade) este susținută atât de nivelul moderat al datoriei 
publice, cât și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță și dezvoltare umană, care se 
situează la niveluri superioare față de țările comparabile. Compania de rating recunoaște modul sănătos și eficient în care 
guvernul coaliției administrează finanțele publice. În evaluarea realizată, Fitch menționează atenuarea riscurilor pe termen 
scurt prin inițiativele guvernului referitoare la salarizarea personalului din sectorul public și la modificarea legii pensiilor și 
recunoaște eforturile de consolidare fiscală și planurile guvernului de implementare a reformelor.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Fitch apreciază că România se bucură de un management solid al datoriei publice. În opinia agenției, economia 

României va înregistra o creștere medie de 5,8% în perioada 2021-2022, peste media țărilor din aceeași categorie de risc, 
datorită impulsului puternic al investițiilor și a redresării treptate a exporturilor și a consumului privat. Economia a avut o 
evoluţie foarte bună în trimestrul patru din 2020, în pofida restricţiilor, ceea ce arată rezilienţa unor sectoare importante, cum 
ar fi construcţiileşi unele industrii. Principalii factori care ar putea conduce individual sau colectiv la îmbunătățirea ratingului 
de țară sunt stabilizarea ponderii datoriei publice în PIB pe termen mediu, ca urmare a implementării eficiente a unor reforme 
în domeniul cheltuielilor publice și a unor planuri credibile de creștere a veniturilor, precum și îmbunătățirea susținută a 
nivelului datoriei externe.  

Guvernarea PNL-USRPLUS-UDMR și-a asumat un amplu program prin care economia românească să fie așezată pe 
baze realiste și sustenabile. Adoptarea bugetului actual, care cuprinde alocări fără precedent în domeniul investițiilor, este un 
exemplu concret și grăitor pentru modul în care această coaliție a ales să guverneze România. Haosul economic și fiscal în care 
guvernarea pesedistă a aruncat țara, lucru recunoscut și de entități internaționale publice și private, a fost categoric sancționat 
de români la vot. Chiar în aceste vremuri dificile prin care trece întreaga umanitate, guvernarea coaliției de dreapta 
demonstrează că poate, nu doar să țină țara stabilă, ci și să o facă să progreseze, lucru pe care PSD, într-o perioadă în care 
economia mondială era solidă și productivă, a arătat că nu este în stare să-l facă.   

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 
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Centrul CYBER al UE, găzduit în România – un efort susținut al guvernării PNL 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Vești bune vin de la Uniunea Europeană. După ce PSD s-a dovedit incapabil de a obține găzduirea Agenției Europene a 

Medicamentului, zilele acestea România intră în etapa de operaționalizare a Centrului CYBER al Uniunii Europene, cu sediul 
în București.Ca urmare a deciziei votului statelor membre ale Uniunii Europene dat în decembrie anul trecut, România va 
găzdui viitorul Centru european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității cibernetice, 
Centrul CYBER al UE devenind astfel prima entitate europeană de pe teritoriul țării noastre. Votată, la 10 decembrie 2020, 
drept țară gazdă pentru această importantă instituție, în cursa pentru găzduirea Centrului țara noastră a concurat cu Belgia, 
Germania, Lituania, Luxemburg, Polonia și Spania. Găzduirea și operaționalizarea în România a viitorului Centru CYBER 
contribuie la creșterea prestigiului României în Uniunea Europeană, precum și a vizibilității în cadrul instituțiilor europene, al 
comunității din domeniul digital și al securității cibernetice, fapt ce ar genera oportunități suplimentare de dezvoltare a 
domeniului și de dinamizare a economiei naționale. 

Tocmai de aceea, trecerea la etapa de pregătire a operaționalizării noului centru, atât la nivelul elaborării cadrului 
normativ, cât și din punct de vedere al administrării și resurselor financiare necesare, reprezintă o prioritate pentru Executiv. În 
acest sens, sub coordonarea Ministerului Finanțelor și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării se va înființa GLI-
CYBER, grup de lucru interinstituțional responsabil cu identificarea setului de măsuri, precum și cu elaborarea cadrului 
legislativ, necesar operaționalizării la București a Centrului de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în materie de 
securitate cibernetică - Centrul CYBER. Centrul CYBER va reprezenta o structură cheie în contextul eforturilor de la nivel UE 
de configurare a unui ecosistem european în materie de securitate cibernetică. Centrul va avea un rol important în sprijinirea 
creării de legături între actorii publici și privați din domeniu, mediul academic și industria de profil din Uniune, asigurând, 
totodată, coordonarea între centrele naționale pentru securitate cibernetică din statele membre. 

Totodată, Centrul va acționa pentru stimularea cercetării și inovării tehnologice în vederea consolidării securității 
cibernetice în cadrul Uniunii. Astfel, va reprezenta principalul organism de gestionare a fondurilor europene dedicate cercetării 
în domeniul securității cibernetice disponibile prin cele două programe de finanțare ale UE cu relevanță pentru sector - Europa 
Digitală și Orizont Europa. Acesta reprezintă un pas enorm pentru România și parcursul său către o integrare europeană 
robustă. Faptul că țara noastră are privilegiul de a fi gazda unei instituții europene cu o însemnătate deosebită, mai ales pentru 
vremurile pe care le trăim, unde tehnologia reprezintă nucleul vieții cotidiene, iar atacurile cibernetice sunt principala formă de 
conflict, ne arată încrederea pe care partenerii noștri din marea familie europeană ne-o acordă. 

Gestionarea unor astfel de responsabilități nu poate decât să întărească poziția țării noastre ca partener și aliat serios, atât 
în cadrul sistemului comunitar european, cât și în cel nord-atlantic. Sunt convins că este doar începutul unui drum care va 
arăta, din ce în ce mai mult, adeziunea totală a României la valorile și principiile europene și nord-atlantice. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

Primul centru de vaccinare drive-thru din țară, deschis la Deva 
 Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Deși pandemia de Covid-19 ne-a făcut să vedem lumea în cele mai negre culori, iată că avem parte și de vești bune. 

Acum mai bine de o săptămână, pe 24 aprilie, Județul Hunedoara a înregistrat o premieră națională în lupta contra virusului 
Sars-Cov-2. Sâmbătă dimineaţă s-a deschis la Deva, în parcarea celui mai mare mall din oraș, primul centru din țară unde 
oamenii se pot vaccina în sistem „drive-thru”, direct din maşină, cu serul produs de Pfizer-BioNTech. Zeci de mașini s-au 
așezat la coadă, unele cu câteva ore înainte de deschiderea centrului, pentru vaccin, o parte dintre doritori venind chiar din 
localităţile sau judeţele învecinate. Centrul de vaccinare direct din mașină are activitate zilnică, între orele 10.00 și 19.00, iar 
persoanele care doresc să se vaccineze, indiferent de localitatea de domiciliu, o pot face prezentând actul de identitate, fără a fi 
nevoie de înscrierea în prealabil în platforma națională, iar chestionarul de triaj și formularul de consimțământ pot fi descărcate 
de pe site-ul DSP Hunedoara: www.asphd.ro sau pot fi obținute din incinta „Shopping City Deva”.  
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În primele două zile, 1.241 de persoane au ales să se vaccineze în sistem drive-thru, urmând ca rapelul să fie administrat 
peste 21 de zile în același mod rapid, sigur și eficient. După o săptămână, peste 2000 de persoane au primit vaccinul. În medie, 
la fiecare 80 secunde o persoană s-a imunizat împotriva „COVID 19”. 

Sper că acest exemplu de bună practică să fie răspândit peste tot în țară. Astăzi, mai mult decât oricând, s-a dovedit că 
vaccinarea este singura șansă de a reveni la normalitate. Acum câteva zile, Israelul a raportat prima zi în ultimele 10 luni când 
nu s-a înregistrat niciun deces în legătură directă cu virusul Sars-Cov-2. Cu o rată de vaccinare de 80% a populației eligibile, 
Israelul este cel mai bun exemplu pe care îl putem avea la îndemână, arătând, fără putință de tăgadă, faptul că imunizarea în 
masă este singura cale prin care se poate renunța la restricții și, cel mai important, este protejată viața cetățenilor.  

Mă bucur foarte mult că Hunedoara este primul județ unde a fost implementată această metodă facilă de a te vaccina, 
care te scutește de drumul, pentru mulți anevoios, prin platforma de vaccinare. Dar pentru a exista un impact real este nevoie 
de replicarea acestei practici în toate județele din țară și, chiar mai mult de atât, la niveluri de organizare administrativ-
teritorială mai mici. Lupta pe care am început-o acum un an de zile cu acest inamic invizibil a fost mereu una contratimp, ceea 
ce a făcut viteza un factor esențial. Știința a făcut un efort extraordinar și a reușit să livreze, într-un timp record, serul necesar 
combaterii directe a acestei maladii. Ceea ce depinde de noi, cei însărcinați cu atribuții la nivel administrativ, este de a face 
procesul de fructificare a rezultatelor cercetării științifice cât mai rapid și ușor pentru cei în serviciul cărora suntem. 
Vaccinarea direct din autoturismul personal este o astfel de metodă care contribuie la eficientizarea procesului de combatere a 
pandemiei. Fiecare dintre noi am fost afectați mai mult sau mai puțin de acest virus, dar cred este momentul să îi punem capăt, 
printr-un efort comun susținut și să ne putem relua, astfel, cursul normal al vieții pe care o cunoșteam. Responsabilitatea 
încheierii acestei pandemii este a tuturor, în mod individual, iar datoria ce ne revine este una simplă și eficientă, și anume 
vaccinarea. 

Vă mulțumesc!                     Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
O reformă întârziată care trebuie relansată în anul 2021 – finanțarea administrației publice locale 

 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
De peste 30 de ani tot am auzit vorbindu-se despre principii moderne în înfăptuirea actului administrativ local, însă 

progresele au fost lente și, de cele mai multe ori, nesatisfăcătoare. Mai mult decât atât, în perioada guvernelor PSD am avut 
parte de tentative nesincere de reformă, care purtau denumiri generoase, precum “descentralizarea administrației și transferul 
de competențe” la nivel local. Din păcate, sub masca reformelor, PSD nu urmărea decât o feudalizare a proprietăților publice și 
o împărțire frățească între baroni a ceea ce a mai rămas în patrimoniul de stat. Așadar, deși au trecut 3 decenii de tranziție, unii 
încă se mai miră de ce administrația locală românească este puternic marcată de lipsă de performanță și de avansuri extrem de 
lente în modernizarea comunităților locale. Cu un model administrativ închistat ca mod de funcționare în anii 80, nu ai cum să 
ajungi din urmă administrații locale occidentale, care planifică de ani buni soluții inteligente pentru comunități și servicii 
publice la cele mai înalte standarde. 

Stimați colegi, 
Decizie publică fără finanțare nu există! N-ai cum să decizi tu, dacă banii sunt la altcineva! Acest lucru a fost știut bine 

de toate guvernele din perioada post-comunistă, care nu au făcut decât să mențină autoritățile locale într-o relație strictă de 
dependență între centru și periferie. Numai Guvernul PNL a reușit, începând cu anul 2020, să garanteze unităților 
administrativ-teritoriale o finanțare certă, respectiv alocarea a 100% din impozitul pe venit colectat pe raza teritorială a 
localității. Cu toate acestea, actualul sistem de finanțare al comunităților locale rămâne în continuare unul deficitar – unele 
localități au resurse financiare consistente pe care le folosesc fie pentru dezvoltare, fie le risipesc, iar alte localități nu reușesc 
nici măcar să acopere cheltuielile anuale de funcționare pentru principalele servicii publice de care sunt responsabile: școala, 
spitalul, salubritatea sau iluminatul public. 

Stimați colegi, 
Ar fi bine ca, în perioada imediat următoare, toate partidele politice parlamentare, indiferent dacă sunt în coaliția de 

guvernare sau în opoziție, să genereze o dezbatere reală asupra uneia dintre reformele amânate – reforma finanțelor publice 
locale. Toate partidele sunt interesate de această reformă, pentru că toate partidele au în structura lor primari, consilieri locali, 
președinți de consilii județene sau consilieri județeni. Cu toții cunoaștem că fără o finanțare adecvată, fără o separare clară a 
bugetelor, între bugete de funcționare și bugete de investiții, vom mai aștepta alte zeci de ani ca mii de localități din țară să se 
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dezvolte. Nu-și pune nimeni întrebarea de ce în România se află cele mai slab dezvoltate regiuni din Uniunea Europeană, 
Oltenia și Bucovina? 

Mai mult decât atât, fără o certitudine financiară pe termen mediul și lung, am putea rata oportunitatea ca unitățile 
administrativ teritoriale din zonele mai puțin dezvoltate să își asume implementarea unor proiecte cu finanțare europeană 
nerambursabilă. Am convingerea că apelul meu la consens politic pe o temă de interes național major va căpăta atenția tuturor 
factorilor politici responsabili. Reforma ține exclusiv de voința politică și ori de cât ori aceasta s-a coagulat, românii s-au 
bucurat de salturi calitative importante în standardul lor de viață. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 

Programele adoptate de Consiliul Uniunii Europene pentru a proteja și promova  
justiția, statul de drept și valorile Uniunii Europene 

 

Recent, Consiliul Uniunii Europene, aflat sub președinția portugheză, a adoptat două programe de o importanță majoră 
pentru comunitate, ce fac parte din cadrul financiar multi anual 2021-2027 și constituie fondul Uniunii Europene privind 
justiția, drepturile și valorile comunitare.  

Astfel, Consiliul UE declară că programele vor sprijini dezvoltarea unui spațiu european de justiție fundamentat pe 
statul de drept, consolidând, protejând și promovând justiția, egalitatea de drepturi și totalitatea valorilor representative pentru 
UE.  

Am certitudinea că atât Programul pentru Drepturi și Valori, cât și Programul în DomeniulJustiției vor contribui la 
depășirea obstacolelor transfrontaliere ale justiției și îmbunătățirea relației de încredere reciprocă între state și instituții, acesta 
fiind primul și cel mai important pas pentru consolidarea sistemului judiciar european.  

Prin urmare, Programul pentru Drepturi și Valori va avea un buget de maximum 1.55 miliarde de euro, iar printer 
obiectivele specifice se numără promovarea egalitățiiși a drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni, cât și sensibilizarea 
publicului față de incidentele de violență domestică, sprijinind responsabilizarea individual pentru lupta împotriva violenței, în 
special împotriva copiilor și a femeilor.   

În ceea ce privește programul în domeniul justiției, acesta va avea un buget de 305 milioane de euro și are stabilite 
următoarele obiective specifice1: 

 Facilitarea și sprijinirea cooperării judiciare în materie civilă și penală, cât și promovarea independenței statului de 
drept și imparțialitatea sistemului judiciar 

 Sprijinirea și promovarea formării judiciare, în vederea încurajării unei culture juridice și a statului de drept 
 Facilitarea accesului efectiv și nediscriminatoriu la justiție pentru toți, inclusive prin mijloace electronice, și sprijinirea 

drepturilor victimelor criminalității, precum și a drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate și acuzate 
Așadar, consider că aceste două programe sunt oportunități de care și sistemul judiciar românesc va putea beneficia, în 

special datorită contextului epidemiologic care a afectat și a încetinit progresul economic, generând repercusiuni și în ceea ce 
privește component socială. De asemenea, este necesar ca prin aceste programe și nu numai, să promovăm dreptul cetățenilor 
noștri la justiție prin facilitarea accesului la un spațiu de justiție european, modern și funcțional.  

Astfel, sunt convins de faptul că finanțarea pusă la dispoziție în cadrul acestor programe va fi esențială pentru a ajuta la 
realizarea acestor obiective strategice.  

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

                                      
1https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/19/justice-rights-and-values-council-adopts-programmes-of-up-to-1-8-
billion-for-2021-2027/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Justice%2C%20rights%20and%20values:%20Council%20adopts%20programmes%20of%20u
p%20to%20%E2%82%AC1.8%20billion%20for%202021-
2027&fbclid=IwAR3mCrFMY1YMFZmLtsVIEU5kfoz_huWtUvjiKXGZvi5RxCH8suw6B90Ht8o 
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America este principalul partener al României și al UE. 
Cooperarea internațională ne poate asigura victoria în lupta cu pandemia de coronavirus 

 
Stimați colegi, 
Cu puțin timp înaintea datei simbolice în care se împlineau 100 de zile de mandat în funcția de președinte al SUA, în 

data de 13 aprilie, Joe Biden a fost invitat să susțină primul său discurs politic în Congresul american pe 28 aprilie.  
Ne aflăm în fața unui moment simbolic important atât pentru americani, cât și pentru noi, ca aliați ai Americii în lupta 

pentru protejarea lumii libere. Președintele Joe Biden s-a dovedit un susținător al valorilor democratice și liberale, iar 
atitudinea acestuia nu face decât să întărească relația dintre țările noastre. 

În primul său discurs de politică externă de la preluarea funcției, rostit la Departamentul de Stat din Washington, 
președintele Joe Biden a ținut să transmită un mesaj esențial pentru partenerii din întreaga lume: diplomația este instrumentul 
principal american la nivel internațional. 

În privința crizei sanitare, președintele american consideră că cooperarea internațională e mai importantă ca oricând 
pentru a putea lupta cu coronavirusul. De asemenea, modificările climatice și sporirea fluxurilor migraționiste sunt teme care 
pot fi rezolvate doar ne asumăm această luptă împreună, potrivit președintelui Joe Biden. 

Din postura de parlamentari, avem datoria să intensificăm dialogul cu românii din SUA pentru a ne asigura că drepturile 
lor sunt respectate. La recensământul american din 2000/2001, 367.000 de americani și-au declarat originea română. Potrivit 
site-ului MAE, aproximativ un milion de români locuiesc în SUA. Având o prezență consistentă în America, am speranța că 
administrația Biden, în parteneriat cu ambasada României la Washington, o să găsească cele mai bune metode de a ajuta 
românii să se simtă în continuare protejați și integrați în societatea americană.  

America rămâne principalul partener al României și al întregii Europe în lupta pentru protejarea lumii libere, 
promovarea valorilor liberale și inovarea în domenii-cheie pentru viitor. Uniți de principiile democratice, putem să câștigăm 
lupta cu pandemia de coronavirus, să asigurăm prosperitatea popoarelor noastre și să protejăm drepturile cetățenilor țărilor 
noastre din întreaga lume. 

Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

*** 
 

Strategia de administrare a datoriei publice, construită în scopul relansării economiei 
 
Este al doilea an consecutiv în care Codul Fiscal nu suferă modificări, o decizie matură a Guvernului  Florin Cîțu. 

Stabilitatea generată de această decizie nu doar că a susținut economia, în contextul dificil generat de pandemie, ci a asigurat 
României cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană.  

La momentul preluării portofoliului de la Ministerul Finanțelor, actualul premier a promis că nu vor exista creșteri de 
taxe și nici nu vor fi introduse taxe noi. Acest angajament este valabil și în acest an și este de așteptat ca Guvernul Cîțu să 
performeze cu adevărat în gestionarea economico-financiară a țării.  

Conform Strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale 2021-2023, agreată recent de Guvern,  estimările 
privind evoluția pe termen mediu a datoriei guvernamentale brute, în intervalul 2021 – 2023, sunt de încadrare a acestui 
indicator la un nivel sustenabil, limitat la 55,0% din PIB. 

Obiectivele guvernamentale privind administrarea datoriei publice pentru perioada 2021-2023 sunt:  
- Asigurarea necesarului de finanţare al administrației publice centrale pe fondul minimizării costurilor pe termen mediu 

şi lung;  
- Limitarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale 
- Dezvoltarea pieței interne a titlurilor de stat. 
 În perioada 2021-2023, România îşi va acoperi necesitățile de finanţare prin emisiuni de titluri de stat lansate pe piaţa 

internă, prin emiterea de euroobligaţiuni pe pieţeleinternaţionale de capital, și prin contractarea de împrumuturi externe de la 
instituţii financiare internaţionale. 

Anul trecut, toți indicatorii de risc s-au încadrat în limitele stabilite prin anterioara Strategie de administrare a datoriei 
publice guvernamentale, pentru perioada 2019 – 2021, iar necesitățile brute de finanțare la nivel guvernamental, în valoare de 
149,0 miliarde lei, au fost acoperite în proporție de peste 61,1% din surse interne, iar 38,9 % din surse externe. 
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În concluzie, consider că sunt premise sustenabile privind relansarea și menținerea economiei naționale la un nivel de 
performanță care să permită creșterea graduală a calității vieții românilor. 

 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Iașul are nevoie de stabilitate și unitate politică pentru ca marile proiecte de investiții să devină realitate 

 

Stimați colegi, 
Fac un apel public către reprezentanții USR-PLUS din Consiliul Local pentru a ajunge la un rezultat în privința 

colaborării politice și administrative. PNL și-a manifestat intenția și dorința de a colabora pentru constituirea unei majorități 
confortabile în vederea guvernării locale. 

Pe data de 10 mai se votează, din nou, proiectul de buget al orașului pentru 2021. Orașul nostru are nevoie de stabilitate 
și unitate politică din partea partidelor de dreapta pentru ca marile proiecte de investiții să devină realitate. Conflictul 
permanent nu ajută pe nimeni, din contră, ne vulnerabilizează în percepția națională. Tot ne place să dăm exemplul Clujului. 
Dar acolo clasa politică, dincolo de diferențele de opinie, au un master plan pentru comunitate astfel încât toți trag la aceeași 
căruță.  

Stimați colegi din USR, 
Și PNL și USR-PLUS au venit cu proiecte foarte bune pentru oraș, au avut loc discuții și negocieri care s-au întins pe 

mai multe zile, trebuie agreată o formă de buget care să fie reprezentativă pentru cele două mari partide din Consiliul Local. 
Batem pasul pe loc pe orgolii mărunte, în loc să ne coagulăm în jurul unor obiective mari. 

Lipsa unei înțelegeri între forțele de dreapta de la nivel local nu este deloc în avantajul comunității. 
PNL Iași a adresat în mai multe rânduri invitația USR-PLUS de a participa la guvernarea locală. Este soluția cea mai 

corectă și constructivă pentru a avea o majoritate solidă în Consiliul Local și pentru a implementa viziunea de dezvoltare a 
fiecărui partid. 2024 e departe, dincolo de interesele politice avem o datorie să îi reprezentăm cum demnitate și înțelepciune pe 
cei care ne-au dat un mandat de aproape 70% la ultimele alegeri locale. 

 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Vaccinarea- singura modalitate de a ajunge la obiectivele propuse 
Dragi colegi,  
Nu numai campania de vaccinare în sine, dar și interesul românilor și încrederea în eficiența vaccinurilor sunt 

detrimentale pentru a putea depăși această perioadă. Din păcate, eforturile individuale contează atunci când sunt cumulate cu 
ale tuturor celorlalți români- aceasta este logica din spatele fenomenului de imunizare colectivă, scop primordial pentru 
coaliția aflată la guvernare. Datoria de a ne vaccina ajunge să fie astfel o decizie absolut patriotică, întrucât cu toții ne dorim să 
ne strângem în brațe prietenii și familia, fără a-i expune la risc. Vedem ce se întâmplă în spitale, vedem presiunea exercitată de 
acest virus asupra noastră, a tuturor, dar, în egală măsură, și noi trebuie să dovedim că ne dorim același lucru: să depășim 
aceste momente, să plasăm pandemia de COVID-19 în domeniul trecutului.  

Săptămâna trecută a fost înregistrat un număr record de persoane vaccinate. Din 27 decembrie au fost administrate 
aproximativ 4.5 milioane doze de vaccin și suntem din ce în ce mai aproape de cifra de 100.000 de persoane vaccinate pe zi. 
Iar eforturile noastre nu se opresc aici. Am luat cunoștiință de problemele de clivaj social care au loc în România, de limitarea 
accesului la vaccinare pentru persoanele din mediul rural. Pentru a ușura accesul și a facilita egalitatea, principiu de temelie al 
democrației, specialiștii din domeniul sanitar, împreună cu personalul care coordonează campania de vaccinare au decis 
deschiderea de centre mobile, care vor face posibilă imunizarea românilor ce nu se pot deplasa până la cel mai apropiat centru. 
Această soluție ne ajută să relaxăm listele de așteptare și ne aduce din ce în ce mai aproape de obiectivul nostru, ce va putea 
permite redeschiderea societății începând cu data de 1 iunie. În plus, autorizarea centrelor de tip drive-thru vor permite 
accelerarea vizibilă a campaniei de vaccinare, aducând încă o soluție care să îi îndemne pe români să ia decizia potrivită, aceea 
de a se proteja atât pe ei, cât și pe cei dragi.  

Zilnic, în cadrul dezbaterilor și negocierilor, coaliția de guvernare discută cele mai potrivite soluții pentru bunăstarea 
românilor. Devotamentul și implicarea sunt complete, acest lucru fiind vizibil prin compromisurile făcute. Situația tensionată 
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din cadrul coaliției a fost depășită prin cooperare și recunoașterea scopurilor comune. Orice dispută politică este trecută pe un 
plan secundar față de principiile și valorile cu care am venit la guvernare. Vedem că la nivel de guvern, de președinte al 
României și de for legislativ, suntem implicați în totalitate. Avem în față un obiectiv clar: redeschiderea României. De aceea 
trebuie să îi încurajăm pe români să se vaccineze, trebuie să ne asumăm această responsabilitate de a asigura cele mai bune 
condiții în acest sens și a le menține activ interesul.  

Nu este momentul potrivit să dăm curs neîncrederii și zvonurilor. Cu toții putem salva sistemul de sănătate, putem 
elibera paturi la ATI și putem să îi ajutăm pe medicii care zi și noapte își riscă viețile în lupta cu acest virus. Creșterea 
capacității de vaccinare trebuie să aibă loc concomitent cu încrederea românilor că aceasta este cea mai bună soluție pentru 
revenirea la o societate normală. Pentru că numai împreună putem învinge pandemia!  

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
 Întrebări 

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

 
Precizări referitoare la stadiul implementării programelor PNDL I și PNDL II, la nivelul județului Constanța 
 
Stimate domnule ministru,  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şiAdministraţiei, 

stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţănaţională, care susţin dezvoltarea regională prin 
realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şisocio-educativă. 

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în 
fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice, în domeniile: sănătate, educație, apă – 
canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport. 

Din aceste motive, domnule ministru și pentru a avea o imagine cât mai clară privind implementarea acestui program 
pentru județul pe care îl reprezint, vă rog să îmi răspundeți, în scris, la următoarele: 

1. Care este stadiul implementării programelor PNDL I și PNDL II până la data de 30.04.2021, la nivelul județului 
Constanța? 

2. Ce proiecte sunt finanțate în acest moment la nivelul județului Constanța din PNDL I și PNDL II și care este stadiul 
acestora, din datele pe care le aveți? 

3. Care este execuția bugetului alocat pentru PNDL I și PNDL II până la data de 30.04.2021, la nivelul județului 
Constanța? 

Vă mulțumesc!                    Deputat 
Bogdan Bola 

*** 
 

Adresată Direcției Silvice Constanța, Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA 
 

Precizări referitoare la situația terenurilor degradate de la nivelul județului Constanța 
 

Domnule director, 
În urma întrebărilor și mai ales a răspunsului laconic primit din partea Ministerului Mediului, vă adresez dumneavoastră 

următoarele întrebări, în speranța de a primi niște informații exacte, capabile să ne ajute să protejăm mediul înconjurător din 
județul Constanța. 

Seceta, schimbările climatice, cultivarea terenurilor arabile, pășunatul excesiv și defrișarea, toate au efecte dezastruoase 
pentru oameni, animale și păsări. Studiile ne demonstrează însă că rata eroziunii solului descrește exponențial odată cu 
abundența vegetației. Acolo unde aceasta lipsește, solul se usucă sub acțiunea razelor de soare, iar ploile/inundațiile spală 
solul, acesta devenind tare și neproductiv.  
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În speranța că voi primi răspunsuri clare și punctuale, care să poată sta la baza unor acțiuni benefice comunităților din 
Dobrogea, vă rog să îmi comunicați următoarele: 

• Există la acest moment o situație privind suprafața totală a terenurilor degradate la nivelul județului Constanța? Dacă 
da, vă rog să îmi puneți la dispoziție un tabel al acestora, de la momentul intrării în vigoare a legii - locație, suprafață, 
momentul identificării acestora. 

• Au fost constituite, în ultimii 10 ani, perimetre de ameliorare pe raza județului Constanța? Dacă da, vă rog să îmi 
precizați când și unde anume. 

• Există în prezent vreun program de atragere a fondurilor europene, pe care l-ar putea accesa autoritățile locale, cu 
ajutorul/concursul Ministerului Mediului, pentru crearea de perimetre de ameliorare?  

Sper ca răspunsurile dumneavoastră să ne poată ajuta în scopul nostru comun: protejarea naturii în Dobrogea. Potrivit 
Institutului Naţional de Statisticǎ, ȋn anul 2014, în România erau 495 de mii de hectare de terenuri degradate și neproductive 
care ar putea să fie valorificate prin împădurire, prin includerea acestora în perimetre de ameliorare. Iar aici ar trebui să 
intervenim noi, decidenții politici și instituțiile Statului. Tocmai de aceea, vă stau la dispoziție oricând pentru viitoare întâlniri 
de lucru și demararea oricărui proiect care va fi necesar pentru împădurirea acestor zone. 

Vă mulțumesc! 
Menționez că solicit răspuns în scris.      Deputat 

Bogdan Alexandru Bola 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor 
 

Consecințele neadoptării bugetului local 
Stimate domnule ministru, 
În Municipiul Iași, forțele politice reprezentate în Consiliul Local nu au reușit să convină asupra unei formule de buget 

pe care s-o susțină. Astfel, în data de 22 aprilie, a fost respins proiectul de buget propus de către Executiv. 
Art. 30, alin. 6 din Legea finanțelor publice locale specifică faptul că ”Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se 

aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.” 

Suntem în afara cadrului celor 45 de zile, care a expirat pe data de 22 aprilie. 
La alin. 7, se specifică că ”În cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul 

prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. 
În aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate.” 

Domnule Ministru, vă rog să îmi transmiteți dacă sumele care nu se transmit autorității locale din alimentarea cu cote, 
respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidate, se prorogă. Mai specific, 
întrebarea este dacă aceste  sume vor fi virate în contul Primăriei după aprobarea bugetului local. 

Totodată, vă rog să îmi transmiteți care sunt alte consecințe în privința neadoptării bugetului local, în termenul prevăzut 
de lege. 

Cu stimă,                     Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Mobilizarea de soldați ruși la granița cu Ucraina 
Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută, domnul Joseph Borell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate 

a afirmat că există un risc real al escaladării conflictului provocat în urma mobilizării a aproximativ 150.000 de soldați ruși la 
granița cu Ucraina. Activitatea militară la granițele Ucrainei este cea mai mare înregistrată vreodată, depășind numărul de forțe 
semnalat în 2014. Conflictul a descaladat după ce domnul Serghei Șoigu, Ministrul rus al Apărării, a anunțat finalizarea 
exercițiului și retragerea trupelor de la granița cu Ucraina. Cu toate acestea, Rusia a susținut îngrijorarea față de exercițiile 
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militare care vor avea loc cu ocazia Defender Europe-2021, menționând intenția Federației de a reacționa proporțional cu 
natura exercițiilor din Europa de Est.  

În cadrul conferinței trilaterale care a avut loc în data de 21 aprilie între România, Polonia și Turcia- „Provocări de 
Securitate de la Marea Baltică la Marea Neagră. Viziunea României, Poloniei și Turciei”-  ați evidențiat valoarea adăugată a 
Trilateralei în gestionarea provocărilor actuale de securitate, în special în ceea ce privește consolidarea posturii NATO de 
descurajare și apărare pe Flancul Estic. A fost menționată compunerea unui „triunghi de stabilitate” vital în contextul actual.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce ar putea presupune adoptarea unui regim sancționator suplimentar din partea NATO și UE, în cazul în care 

Federația Rusă va desfășura acțiuni similare în viitorul apropiat?  
2. Cum ar putea preveni Trilaterala România-Polonia-Turcia repetarea unui eveniment asemănător? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,                   Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 
Includerea imigranților în campania de vaccinare 

Stimate domnule ministru,  
În numeroase contexte oficiale, directorul agenției pentru migrație din cadrul Organizației Națiunilor Unite, Antonio 

Vitorino, a susținut necesitatea includerii persoanelor cu statut de imigrant și refugiat în campania de vaccinare care se 
desfășoară la nivelul Uniunii Europene.  

Domnul Antonio Vitorino a susținut efectele pozitive pe care o astfel de inițiativă le-ar avea asupra campaniilor de 
vaccinare naționale, ajungând la pragul de imunizare dorit mult mai repede. Mai mult decât atât, Vitorino a cerut Uniunii 
Europene o urgentare a procedurii ce prevede inițierea și propunerea unei reforme asupra politicilor sale legate de migrație și 
azil, care să fie înaintată Comisiei Europene. În acest context, includerea imigranților în campania de vaccinare ar constitui un 
pas important pentru îmbunătățirea politicii UE și asigurarea egalității și a echității, valori fundamentale ale democrației.  

România se confruntă în prezent cu o situație tensionată care vizează orașul Timișoara, punct de tranzit, dar și de 
staționare pentru imigranți. În urma mai multor incidente care au avut loc, primarul orașului Dominic Fritz cere ajutorul 
Ministerului de Interne pentru a putea gestiona mai bine problema migranților.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați includerea migranților în campania de vaccinare o potențială soluție pentru situația din Timișoara și 

asigurarea siguranței cetățenilor români?  
2. Cum ar putea arăta o asemenea inițiativă?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

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

Semnalele unei crize alimentare 
Stimate domnule ministru,  
Cu toate că ați susținut că, din fericire, România nu se va confrunta cu o criză alimentară pe fondul pandemiei de 

COVID-19 în viitorul apropiat, țara noastră are de recuperat datorită unor fenomene care au dus la scăderea producției în anul 
2020: seceta și pesta porcină.  

 Anul trecut, datorită condițiilor climatice și a instabilității atmosferice, producția de cereale a scăzut cu 40%, întrucât 
seceta a afectat în special zona de sud-est a României. Cu toate acestea, conform afirmațiilor făcute de dumneavoastră, există 
un potențial sporit de recuperare în anul 2021.  

În plus, ați confirmat faptul că suntem martori într-adevăr la o criză a cărnii de porc, fiind încă resimțite efectele după 
pesta porcină care afectează producția din 2017. Din 3,6 milioane de locuri de cazare porc la îngrăşat sunt ocupate în prezent 
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doar 900.000, iar producţia internă acoperă doar 25% din consumul intern. Această situație a fost pusă și pe seama unei 
probleme structurale, respectiv lipsa puterii de negociere din partea fermierilor foarte mici, care sunt în număr mare în 
România.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cât credeți că poate recupera România în 2021 din deficitul înregistrat anul trecut în ceea ce privește producția de 

cereale?  
2. Ce măsuri vor fi luate pentru determinarea fermierilor mici de a se asocia în vederea creșterii puterii de negociere?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmaniuc 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării 
 

Școală online pentrucopiii cu nevoispeciale 
Stimate domnule ministru,  
În contextual în care anul școlar 2020-2021 se desfășoară predominant online, au fost semnalate probleme de adaptare 

pentru elevii cu nevoie speciale. Lipsa interacțiunii cu profesorii și cursurile la distanță, în fața calculatorului, fac dificilă 
menținerea atenției pentru copiii care suferă de autism, sindrom Down sau tetrapareză spastică. Sarcina de a acorda asistență 
revine,astfel, părinților.  

Lipsa de pregătire de specialitate îngreunează misiunea părinților, întrucât în procesul de educație al unui elev cu nevoi 
speciale sunt implicați numeroși experți precum psihologi, logopezi, kinetoterapeuți și terapeuți, iar școlile special destinate 
facilitării acestor nevoi sunt închise în contextual pandemiei de COVID-19. Menționez, de asemenea, că în România, conform 
informațiilor apărute în spațiul public, trăiesc aproximativ 70.000 de copii cu dizabilități.  

Față de cele prezentate, vă rog să menționați în răspunsul dumneavoastră : 
1. Aveți în vedere elaborarea unui plan de învățământ special pentru elevii cu nevoie speciale, cu respectarea măsurilor 

de siguranță, dar cu prezență fizică?  
2. Dacă nu, considerați eficientă asigurarea unor cursuri de specialitate acordate părinților care au nevoie de asistență în 

acest sens? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Precizări referitoare la reforma anunțată privind promovarea exporturilor 
 

Stimate domnule ministru, 
Ați anunțat public faptul că ministerul pe care-l conduceți lucrează la reforma privind promovarea exporturilor. În acest 

sens, ați precizat că firmele care vor dori să participe la programele internaţionale de promovare ar putea să-şi deducă de trei 
ori cheltuielile cu participarea sau să îşi transforme jumătate din cheltuielile cu participarea în credit fiscal. 

Ținând cont de aceste aspecte, vă rog, să-mi comunicați, domnule ministru, care este stadiul acestui proiect, când 
estimați că acesta va fi implementat, precum și ce alte măsuri va cuprinde acesta pentru a putea veni în sprijinul real al 
exportatorilor români? 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu stimă,      Deputat  

Marian Crușoveanu 
*** 
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Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Precizări referitoare la măsurile avute în vedere pentru eliminarea 
poverii de pe firmele mici şi mijlocii 

Stimate domnule ministru, 
Ați anunțat public faptul că aveți în vedere unele măsuri pentru eliminarea poverii de pe firmele mici şi mijlocii, prin 

eliminarea birocraţiei care afectează puternic aceste firme. 
Având în vedere aceste precizări, vă rog, să-mi comunicați, domnule ministru, în ce vor consta, în mod concret, aceste 

măsuri pentru îmbunătățirea semnificativă a relației IMM-urilor cu statul, precum și de la ce dată vor fi aplicate acele noi 
prevederi? 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu stimă,       Deputat  

Marian Crușoveanu 
*** 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
 

Precizări cu privire la investițiile și alocările de fonduri pentru reabilitarea podurilor 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să îmi dați un răspuns, în scris, în legătură cu investițiile și alocările de fonduri pentru reabilitarea podurilor 

Fetești- Cernavodă și Giurgeni- Vadu Oii, în perioada noiembrie 2016 - noiembrie 2020. În răspunsul scris, vă rog să defalcați, 
pe ani, pe fiecare pod, sumele alocate. 

Vă asigur de sprijinul meu parlamentar privind investițiile în marile proiecte de infrastructură, fiind un factor decisive în 
dezvoltarea și alinierea țării noastre la vestul Europei. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,     Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului  
 

Precizări referitoare la aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor 
județene pentru tineret și a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret 

 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că prin adresa nr. BVR_AIF-3228/2020 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov - 

Serviciul InspecţieEconomico-Financiară - Compartimentul I.E.F. Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu 
nr. 1122/15 ianuarie 2021, a fost solicitată desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Alba în cadrul Comisiei de 
evaluare, supraveghere şi control al activităţiiFundaţiei pentru tineret judeţene Alba și având în vedere că potrivit art. 29 alin. 
(2) din Legea nr. 146/2002, "Modul de organizare şifuncţionare, precum şiatribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc 
prin regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi", vă solicit să îmi transmiteți, în scris: 

1. De ce nu s-a aprobat până în acest moment Regulamentul de aplicare a Legii nr. 146/2002? 
2. Există un raport de activitate cu privire la activitatea reprezentanților direcțiilor pentru sport și tineret în cadrul 

comisiilor pentru supravegherea fundațiilor pentru tineret, iar dacă răspunsul este negativ, de ce nu există un astfel de raport? 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
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Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  

 
Precizări privind direcțiile și alocările bugetare destinate județului Hunedoara din fonduri europene 

 
Stimate domnule ministru, 
Mai multe publicații online, ce acoperă subiecte din sfera economică, au anunțat că România va primi 1,7 miliarde euro 

din fonduri europene pentru a ajuta zonele extrem de poluante, mineritul şi zonele în care se află mari poluatori. Printre 
județele ce urmează să beneficieze de aceste fonduri se află și județul Hunedoara.  

Având în vedere cele menționate anterior, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care sunt principalele direcții și domenii 
avute în vedere pentru finanțarea din aceste fonduri europene și care sunt alocările bugetare prognozate a fi destinate județului 
Hunedoara? 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 

 Întrebare 
 
 
 

Adresată preşedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor 
 

Plata pentru acțiunile contractate, precum și cele conform Legii nr. 236/2019 cuvenite medicilor veterinari concesionari 
ai activităților sanitar-veterinari pentru activitățile prestate în anul 2021 

 
Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu 

modificările și completările ulterioare, stipulează plata de către ANSVSA a activităților asumate prin contractele de 
concesiune. 

Numeroși medici veterinari concesionari mi-au semnalat faptul că pentru anul 2021 nu au fost achitate sumele prevăzute 
de lege. 

Când vor fi achitate sumele cuvenite medicilor veterinari concesionari, ținând cont de faptul că neplata activităților 
atrage după sine imposibilitatea medicilor veterinari de a mai presta aceste servicii de supraveghere și de eradicare a bolilor 
contagioase la animale, astfel potențiale pericole la adresa sănătății publice nemaputând fi prevenite?  

Solicit răspuns în scris.     
Deputat 

Kolcsár Károly 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


