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

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

și septembrie - decembrie 2021)......................................................................................................................................................2 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune ordinară 

parlamentară a anului 2021..............................................................................................................................................................9 
Anexă......................................................................................................................................................................................10 
F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor...............................................................................19 

Anexă.............................................………………………….....…........................................................................................20 
 

 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

- Grupul parlamentar al PSD………………………………………………………………………………………27 
- Grupul parlamentar al PNL……………………………………………………………………………………....74 
- Grupul parlamentar al AUR...................................................................................................................................95 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2021 
(Situaţia cuprinde datele la 15.10.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 2091 
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1631 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie  305 
– înregistrate în luna august  2 
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  153 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 634
702 

– votate  700 
             din care: - înaintate la Senat      45 

                            - în procedura de promulgare 17 

                            - promulgate* 235 

                            - respinse definitiv 403 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1412 

a) pe ordinea de zi 366 

b) la comisii  1023 

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

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

4 

3) Clasate 23 
4) Desesizări 8 

5) Retrase de inițiatori 1 

6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 45 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 45 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 
    Cele 700 de iniţiative legislative votate privesc: 

                        226 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
                                155 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     54 de proiecte de legi 
                        474 de propuneri legislative 
                             din careern:n care   0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 252 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2021 

 
(Situaţia cuprinde datele la 15.10.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      1532 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie  1379

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  153

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 95

      123

– votate       121  

             din care: - înaintate la Senat      26 

                            - în procedura de promulgare 14 

                            - promulgate* 25 

                            - respinse definitiv 56 

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 1412

a) pe ordinea de zi 366

b) la comisii  1023

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

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

4

3) Desesizări 2

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 45

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 45

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

 
    Cele 121 de iniţiative legislative votate privesc: 

                         43 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                   din care: 
                                  31 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    11 proiecte de legi 
                         78 de propuneri legislative 
                             din careern:n care   0  oiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
* În anul 2021 au fost promulgate 252 de legi, dintre care 227 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 11, marți, 12 și miercuri, 13 octombrie 2021 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 84 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          33  

42  

   - votate 42 

                            - la Senat   9 
 

- La promulgare 10 
 

- respinse definitiv 23 
 

Retrimise la comisii                  4 

 
 
 

Cele 42 iniţiative legislative votate privesc: 
              

 9 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                      5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      4 proiecte de legi 
                        33 propuneri legislativelegislati 
 

 
 
 
 

Ives   
 
 
 
 
 

 
ives r   
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 11 -  15 octombrie 2021 

 

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

1. PL-x 107/2017/2021 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru 
prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a 
unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.377 din    31 mai 2017, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.586 din 21 iulie 2017  
 

2. PL-x 76/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de 
relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice 
 

3. PL-x 322/2021 - Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea 
unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative  
 

4. PL-x 181/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 
 

5. PL-x 462/2019 – Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte 
normative 
 

6. PL-x 642/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991  
 

7. PL-x 183/2014 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2014 privind 
operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014  
 

8. PL-x 241/2021 – Lege pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a Legii nr.53/2003 – Codul 
muncii 
 

9. PL-x 577/2014 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea 
şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României  
 

10. PL-x 294/2021 – Lege pentru completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice  
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 II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se transmit 
spre dezbatere Senatului: 
 

1. PL-x 310/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 şi 8 
februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica 
Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, 
Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat 
al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de jos, Republica Austria, Republica Polonă, 
Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă şi Republica Finlanda de modificare 
a Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles, la 
21 mai 2014 
 

2. PL-x 311/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de 
modificare a Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri 
şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim, la 15 iunie 1997 

 

3. PL-x 313/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de 
investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020  
 

4. Pl-x 228/2021 – Proiect de Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
 

5. Pl-x 229/2021 – Proiect de Lege pentru completarea alineatului (2) al articolului 94 din Legea educației 
naționale nr.1/2011  
 

6. PL-x 228/2018 - Lege pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.529 din    17 iulie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.677 din 3 august 2018  
Se comunică respingerea 
 

7. Pl-x 177/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
 

8. PL-x 327/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2021 privind 
modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
(Proiectul de Lege se consideră adoptat, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată) 
 

9. Pl-x 262/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările 
ulterioare  
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în forma inițială, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată) 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2021  
Săptămâna 11 – 15 octombrie 2021  

 

 

7 
 

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

1.  Pl-x 608/2018 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea prevederilor art.38 alin.3 din 
LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  
 

2.  PL-x 502/2019 - Proiect de Lege pentru completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice 
  

3.  PL-x 32/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice  
 

4.  PL-x 369/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007  
 

5.  PL-x 197/2020 - Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România - 2020  
 

6.  Pl-x 592/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  
 

7.  PL-x 288/2020/2021 - Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri 
producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.591 din    14 iulie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.881 din 28 septembrie 2020  
 

8.  PL-x 355/2020 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru 
completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activităţi 
 

9.  PL-x 515/2016 - Proiect de Lege referitor la procedura privind emiterea somaţiei de plată pentru creanţele 
necontestate  
 

10.  PL-x 506/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii  
 

11.  Pl-x 651/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe 
de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie 
"Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov"  
 

12.  PL-x 587/2020 - Proiect de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată  
 

13.  PL-x 527/2019/2021 - Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în 
domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.636 din    23 septembrie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.934 din 12 octombrie 2020  
 

14.  PL-x 568/2019/2021 - Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al Judeţului Vrancea şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Vrancea  
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Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.640 din    23 septembrie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.934 din 12 octombrie 2020  
 

15.  PL-x 56/2018 - Proiect de Lege pentru abrogarea art.291 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004  
 

16.  Pl-x 654/2009 - Propunere legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România  
 

17.  Pl-x 389/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.46 din Legea 14/2003, Legea 
partidelor politice, republicată  
 

18.  Pl-x 410/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 576 din 13 august 2010  
 

19.  PL-x 391/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală, precum şi pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal  
 

20.  Pl-x 387/2015 - Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003  
 

21.  Pl-x 33/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul Penal  
 

22.  PL-x 372/2015 - Proiect de Lege privind jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor al Preşedintelui 
României, al Primului-ministru, al miniştrilor şi al celorlalţi membri ai Guvernului  
 

23.  Pl-x 424/2014 - Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfăşurare a alegerilor şi a 
referendumului din România  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 

 
 (situaţie la data de 18 octombrie 2021) 

 

 
 

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

Din totalul proiectelor de legi, 22 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: 
 

5 
 

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

 
0 
2 
0 

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

3 
0 
0 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

17 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

2 
14 
0 

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

0 
0 
1 
0 

Total: 22   
 

18 
  

 
4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                                                                                                                  ANEXĂ 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 

(situaţie la data de 18 octombrie 2021) 
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
271/2021 

 
L 

114/2021 

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

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

S  - Adoptat pe 
14.06.2021 
CD -  OZ Plen 
JUR 
  

 
 
Raport depus 
pe 
30.09.2021 
(412/R/2021) 

2 

PLx 
365/2021 

 
L 

189/2021 

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

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

S -  Adoptat pe 
14.09.2021 
CD -  OZ Plen 
BUG  
 

 
 
 
Raport depus 
pe 
14.10.2021 
(443/R/2021) 

3 

PLx 
178/2021 

 
L 

49/2021 

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

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

S  - Adoptată pe 
26.04.2021 
CD -  POL EC și 
IND 
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2021 

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-17)  
- Caracter: ordinar 

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

S  - Adoptată pe 
02.10.2019 
CD -  BUG și 
ADMIN 
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 



 

Nr. 
crt 

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

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

 
 

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-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe 
17.10.2018 
CD - BUG  
Trimis pe data de 
29.03.2021 pt. 
raport suplimentar 

 
 
 
 

6 PLx 
340/2021 

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

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

 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
S  - 
 
 

 
 
 
 
TDR: 
05.10.2021 

7 

PLx 
342/2021 

 
L 

138/2021 

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

Ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru 
Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 11 iunie 2021.  

CD -  BUG  
pt. raport  
S -   
  

TDR: 
05.10.2021 
 

8 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (poz. I-b-3)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, în principal în scopul transpunerii unora dintre 
dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 
2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a 
conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 
2006/126/CE privind permisele de conducere. 

 
 
S  - Respins pe 
14.10.2020 
CD -  IND, JUR, 
APĂR  și TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
03.11.2020 



 

Nr. 
crt 

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

9 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

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

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

 
 
S  - Adoptat pe 
02.11.2015 
CD -  IND și JUR, 
pt. raport comun 
 

TDR: 
12.11.2015 

10 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  Trimis la 
ADMIN pt. raport 
suplimentar  

TDR: 
10.12.2018 
 

11 

PLx 
594/2020 

 
L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind 
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 
numelor persoanelor fizice. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
21.09.2020 
CD -  ADMIN și 
JUR  
pt. raport  

TDR: 
13.10.2020 
 

12 

PLx  
457/2019 

 
L 

318/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului.  
(poz. I-b-11) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui 
României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
22.06.2021 
CD - MUN și JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
02.09.2021 



 

Nr. 
crt 

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

13 

PLx  
221/2021 

 
L 

229/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2019 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2019.  
(poz. I-b-12)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
27.09.2021 
CD - MUN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.10.2021 

14 

PLx 
546/2019 

 
L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 
calităţii în sistemul de sănătate.  
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -   Adoptat pe 
21.10.2019 
CD - SĂN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.11.2019 

15 

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-7) 
- 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 

16 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor. (poz. I-b-1) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD359 

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

S  - Adoptat pe 
25.05.2021 
CD - JUR și 
APĂR 
 pt. raport comun 

TDR: 
22.06.2021 



 

Nr. 
crt 

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

17 

PLx 
334/2021 

 
L 

190/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.36 din Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române. (poz. I-b-6) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
06.09.2021 
CD - APĂR 
 pt. raport  

TDR: 
05.10.2021 

18 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
19.11.2018 
CD - TIN 
 pt. raport  
 

 

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

Nr. 
crt 

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

1 L 
268/2021 

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

 
S -  Adoptat pe 
09.10.2021 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt. dezbatere 

2 L 
391/2021 

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

 
S -  EC și BUG 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
05.10.2021 



 

Nr. 
crt 

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

3 L 
392/2021 

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

 
S -  EC și BUG 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
05.10.2021 

4 L 
315/2021 

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

 
S -  JUR  
pt. raport 
CD -   

TDR: 
22.09.2021 

5 L 
316/2021 

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

 
S -  Adoptat pe 
11.10.2021 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt. dezbatere 

6 L 
317/2021 

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

 
S -  MED 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
22.09.2021 



 

Nr. 
crt 

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

7 L 
318/2021 

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

 

S -  ADMIN și 
MED 
pt. raport comun 
CD -   

Comisiile 
sesizate în 
fond au 
depus 
raportul-
favorabil 

8 L 
322/2021 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din 
plastic asupra mediului. (poz. I-a-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S -  EC și MED 
pt. raport 
CD -   

 

9 L 
325/2021 

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

 
S -  BUG și JUR  
pt. raport 
CD -   

TDR: 
22.09.2021 

10 L 
396/2021 

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

 
S -  ÎNV și JUR  
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
12.10.2021 

11 L 
269/2021 

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

 
S -  OZ Plen 
AGRIC și MED 
CD -   

depus raport 
favorabil cu 
amendamente 



 

Nr. 
crt 

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

12 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
(poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptat pe 
04.09.2020 
S  - ADMIN și 
MED 
pt. raport comun 
 

TDR: 
24.09.2020 

13 

PLx 
108/2021 

 
L 

76/2021 
 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie. (poz. I-b-10)  
- 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 

14 PLx 
313/2021 

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

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

CD -  Adoptat pe 
13.10.2021 
S  - 

 

15 

PLx 
642/2020 

 
L 

522/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru 
modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991. (poz. I-
b-20)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 12 deputați 
- Cameră decizională: CD 

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

 
 
S  - Adoptat pe 
14.10.2020 
CD -  Adoptat pe 
13.10.2021 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  14  octombrie 2021 ) 

 

I.  În perioada  11 – 14  octombrie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 18 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar. 
Comisiile permanente au depus  34 avize. 
Cele  18  rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare                        11 
 rapoarte de respingere                       7 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului         4 
 Ordonanțe ale Guvernului                           1                       
 Proiecte de legi și propuneri legislative:   13                                   

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  1031 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  117 pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  16  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2021.  
 
 
II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  530 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 2021 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
445 

 rapoarte suplimentare 
58 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
27 

 

TOTAL 530 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaților pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada 11 – 14 octombrie  2021 
I. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 319/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
privind concediul 
paternal nr.210/1999 – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
industrii 

Modificarea şi completarea Legii nr.210/1999, în scopul transpunerii 
unor dispoziţii din Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre 
viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi ingrijitorilor şi de 
abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului 

3 deputați 18.05.21 
12.10.21 

Raport de 
respingere 
(442/R din 
14.10.21) 

2 PLx 365/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile 
internaţionale 
interguvernamentale la 
care România este parte 

Actualizarea valorii cotizaţiilor anuale pe care România trebuie să le 
plătească la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), 
conform anexei 2.1., respectiv, la Conferinţa Europeană a Aviaţiei 
Civile (CEAC) şi Asociaţia Internaţională Permanentă a Congreselor 
de Navigaţie (AIPCN), conform anexei 2.2. la Ordonanţa Guvernului 
nr. 41/1994, prin introducerea sumelor stabilite pentru anul 2021. De 
asemenea, pentru evitarea unei eventuale modificări anuale a bazei 
legale în funcţie de valoarea cotizaţiilor stabilite de organismele 
internaţionale, proiectul propune introducerea unei note de subsol cu 
trimitere la suma propusă la plată, potrivit căreia cotizaţiile se plătesc 
anual la nivelul sumelor stabilite şi comunicate de către organismele 
internaţionale 

Guvern 13.10.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(443/R din 
14.10.21) 

3 PLx 332/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.51/2021 
privind prorogarea 
termenelor prevăzute la 
art.II pct.9 şi art.III din 
Legea nr.295/2020 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.207/2015 privind 
Codul de procedură 
fiscală, precum şi 

Prorogarea până la data de 1 octombrie 2021 a termenelor prevăzute 
la art.II pct.9 şi art.III din Legea nr.295/2020. Activitatea de 
soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, 
precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central 
fiscal, este desfăşurată prin structuri organizate atât la nivelul 
aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cât 
şi la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi 
Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, fapt 
pentru care preluarea activităţii de soluţionare a contestaţiilor nu se 
poate realiza în absenţa aprobării modificărilor şi completărilor 
actelor normative de organizare şi funcţionare a Ministerului 
Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Potrivit 
expunerii de motive, este vizată evitarea apariţiei unor 

Guvern 13.10.21 

Raport de 
aprobare  

(444/R din 
14.10.21) 



 

 
II. Comisia pentru industrii 

aprobarea unor măsuri 
fiscal-bugetare 

disfuncţionalităţi în activitatea de soluţionare a contestaţiilor 
formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte 
administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, având în vedere 
absenţa modificărilor organizatorice la nivelul instituţiilor implicate, 
care ar putea genera blocaje ale activităţii de soluţionare a acestor 
contestaţii şi ar prejudicia drepturile contribuabililor prin 
imposibilitatea exercitării dreptului la apărare 

4 PLx 208/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.30/2021 
privind unele măsuri 
fiscale 

Instituirea unei declaraţii de regularizare pentru scăderea sumei 
reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie care depăşeşte impozitul 
pe profit datorat, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de 
contribuabili pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adaugată datorată 
sau din accizele datorate. Modelul, conţinutul şi modalitatea de 
depunere şi gestionare a declaraţiei de regularizare se aprobă prin 
ordin al preşedintelui A.N.A.F. De asemenea, se propune ca suma 
care depăşeşte impozitul pe profit datorat să se scadă, în ordine, din 
impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe 
valoarea adaugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenţei 
acestora, declarate în Declaraţia privind obligaţiile de plată a 
Contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în declaraţia 
privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, care au acelaşi termen 
de depunere cu cel al declaraţiei prin care s-a efectuat scăderea 
acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat. În acelaşi scop, se 
propune ca, în cazul declarării trimestriale a impozitului pe salarii, 
scăderea să se efectueze numai din impozitul aferent ultimei luni din 
trimestru 

Guvern 13.10.21 

Raport de 
aprobare  

(445/R din 
14.10.21) 

5 Plx 238/2018 

Propunere legislativă 
pentru anularea unor 
obligaţii fiscale în 
domeniul agricol 

Stabilirea cadrului legal pentru anularea unor obligaţii fiscale în 
domeniul agricol, respectiv, anularea unor diferenţe de TVA şi a 
accesoriilor aferente, stabilite prin decizii de impunere, până la data 
de 31 decembrie 2016, în sarcina unor contribuabili, conform 
deciziilor de impunere deja comunicate 

30 parlam. 13.10.21 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(49/RS din 
14.10.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 602/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/1992 
privind protecţia 
consumatorilor 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992, în sensul 
dispunerii unor măsuri de reorganizare a Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, în sensul desfiinţării celor opt 
comisariate regionale, entităţi cu personalitate juridică, aflate în 
subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

33 
parlam. 12.10.21 

Raport de 
aprobare  

(432/R din 
13.10.21) 



 

 
 
 
 
 

Consumatorilor şi reorganizarea acesteia, astfel încât, în 
subordinea sa să funcţioneze 41 de comisariate judeţene pentru 
protecţia consumatorilor, respectiv comisariatul municipiului 
Bucureşti, cu personalitate juridică, având calitatea de ordonator 
terţiar de credite. De asemenea, se are în vedere specificarea prin 
lege a structurii organizatorice a Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor 

2 PLx 133/2020 

Proiect de Lege pentru 
plafonarea preţului 
medicamentelor şi a 
alimentelor de strictă 
necesitate 

Plafonarea preţurilor la alimente de bază, precum şi la unele 
categorii de alimente, pentru a preveni comportamentele 
comeriale incorecte sau ilegale 

171 
parlam. 12.10.21 

Raport de 
respingere  
(433/R din 
13.10.21) 

3 PLx 534/2020 

Proiect de Lege privind 
înfiinţarea Programului 
„Inovare şi Producţie pentru 
Criza Coronavirus” 

Aprobarea Programului „Inovare şi Producţie pentru Criza 
Coronavirus”, în valoare totală de 15.000.000 lei, prin acordarea 
unui ajutor de minimis de maximum 150.000 lei/beneficiar. 
Astfel, se prevede ca ajutorul de minimis să se acorde 
propunerilor de luptă împotriva pandemiei COVID-19, care 
prezinta soluţii inovatoare, fie ele tehnologice, organizatorice, 
manageriale sau de adaptare a proceselor industriale, care ar 
putea fi direct implementate pentru a testa, trata şi proteja 
populaţia, a sprijini îngrijirea pacienţilor şi protecţia 
personalului medical, a monitoriza evoluţia bolii la nivel 
individual şi social, a contribui la uşurarea constrângerilor din 
perioada de criză, de exemplu prin soluţii digitale. Beneficiari ai 
programului pot fi: universităţile acreditate şi institutele de 
cercetare-dezvoltare, fundaţiile şi asociaţiile, întreprinderile mici 
şi mijlocii. Totodată, iniţiativa legislativă prevede ca sumele 
necesare implementării Programului să se asigure de la bugetul 
de stat în procent de 100% din bugetul Ministerului Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri, în cadrul unei scheme de ajutor 
de minimis asociate acestui program 

21 
parlam. 12.10.21 

Raport de 
respingere  
(434/R din 
13.10.21) 

4 PLx 319/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii privind concediul 
paternal nr.210/1999 – 
raport comun cu Comisia 
pentru buget 

Modificarea şi completarea Legii nr.210/1999, în scopul 
transpunerii unor dispoziţii din Directiva (UE) 2019/1158 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 
privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a 
părinţilor şi ingrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE 
a Consiliului 

3 deputați 18.05.21 
12.10.21 

Raport de 
respingere 
(442/R din 
14.10.21) 



 

III. Comisia pentru transporturi 

 
IV. Comisia pentru administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 322/2021 

Proiect de Lege pentru 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2016 privind 
stabilirea unor măsuri 
de simplificare la 
nivelul administraţiei 
publice centrale şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016, cu 
un nou articol, art.21, în sensul interzicerii instituţiilor publice şi 
organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să 
solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea 
soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii 
de pe avize sau alte documente care au fost emise de către 
instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale. De asemenea, instituţiile publice şi organele de 
specialitate ale administraţiei publice centrale vor solicita 
entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în 
format electronic, copii sau extrase de pe acestea, în baza 
consimţământului expres al beneficiarului serviciului public, 
prevederile art.2 alin.(2) si ale art.4 aplicându-se în mod 
corespunzător 

102 parlam. 12.10.21 

Raport de 
aprobare   

cu 
amendamente 

(430/R din 
13.10.21) 

2 PLx 380/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2021 privind 
înfiinţarea 
Directoratului Naţional 
de Securitate 
Cibernetică – raport 
comun cu Comisia 
pentru tehnologia 
informației 

Crearea unei instituţii de excelenţă noi, respectiv a 
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Prim-
ministrului, finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatul General al Guvernului. Totodată, la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se desfiinţează Centrul 
Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – 
CERT-RO. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică va 
avea în vedere obiective majore, cum sunt: asigurarea cadrului 
de strategii, politici şi reglementări în domeniul securităţii 
cibernetice; crearea unui hub de cooperare la nivel naţional şi 
internaţional între instituţii din domeniul public, privat, de 

Guvern 6.10.21 
12.10.21 

Raport de 
aprobare   

cu 
amendamente 

(431/R din 
13.10.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 91/2017 

Proiect de Lege pentru 
înfiinţarea Autorităţii 
Române pentru Siguranţa 
Rutieră - ARSR 

Înfiinţarea Autorităţii Române pentru Siguranţă Rutieră, aspecte 
referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile acestei 
instituții, precum și abrogarea Legii nr.265/2008 privind 
gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră 

1 deputat 28.09.21 

Raport de 
respingere 
(436/R din 
13.10.21) 



 

educaţie şi cercetare, pentru asigurarea unei viziuni realiste, 
comune şi coerente privitor la securitatea cibernetică a 
României; alinierea cu celelalte state membre al Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte certificarea şi standardizarea în 
domeniul securităţii cibernetice; alinierea României la procesele 
de implementare a noior tehnologii în domeniul securităţii 
cibernetice, gestionarea crizelor de securitate cibernetică la nivel 
naţional, în cooperare cu instituţii care au competenţe şi atribuţii 
în domeniul managementului crizelor şi sub autoritatea 
Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică (COSC) care 
trebuie consolidată 

 
V. Comisia pentru muncă 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Inițiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 
PLx 

347/2020/202
1 

Cererea de  reexaminare a Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2020 privind modificarea 
şi completarea art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin decontate 
din fonduri europene, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgenţă – raport comun 
cu Comisia pentru constituționalitate 

Modificarea alin.(1) şi (5) ale art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020, 
precum şi completarea aceluiaşi articol cu un 
nou alineat, alin.(51), în scopul evitării apariţiei 
unor discriminări faţă de alte categorii de 
personal care sunt supuse riscului de infectare 
cu COVID-19 

Guvern 27.04.21 
6.10.21 

Raport de 
aprobare 

(435/R din 
13.10.21) 

2 Plx 496/2017 

Propunere legislativă pentru completarea 
art.87 din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – raport comun 
cu Comisia pentru sănătate 

Completarea art.87 din Legea nr.448/2006, în 
vederea stabilirii unui tratament corespunzător 
pentru persoanele încadrate în grad de handicap 
accentuat şi grav. Persoanele cu handicap pentru 
care comisia de evaluare a stabilit anterior 
încadrarea în gradele de handicap accentuat şi 
grav vor fi evaluate anterior la domiciliu. 
Comisia de evaluare se deplasează la domiciliul 
acesteia după o prealabilă programare şi 
informare a persoanei cu privire la ora şi data 
efectuării evaluării periodice 

1 deputat 20.04.21 
12.10.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(441/R din 
14.10.21) 



 

VI. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 
 Plx 496/2017 

Propunere legislativă pentru 
completarea art.87 din 
Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap – raport comun 
cu Comisia pentru muncă 

Completarea art.87 din Legea nr.448/2006, în vederea 
stabilirii unui tratament corespunzător pentru persoanele 
încadrate în grad de handicap accentuat şi grav. Persoanele cu 
handicap pentru care comisia de evaluare a stabilit anterior 
încadrarea în gradele de handicap accentuat şi grav vor fi 
evaluate anterior la domiciliu. Comisia de evaluare se 
deplasează la domiciliul acesteia după o prealabilă 
programare şi informare a persoanei cu privire la ora şi data 
efectuării evaluării periodice 

1 deputat 20.04.21 
12.10.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(441/R din 
14.10.21) 

 
VII. Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
300/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.168/2020 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului participant la 
acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe 
teritoriul sau în afara teritoriului statului 
român şi acordarea unor drepturi acestuia, 
familiei acestuia şi urmaşilor celui 
decedat 

Modificarea Legii nr.168/2020. Iniţiativa vizează 
eliminarea condiţiei ca succesorii să realizeze 
venituri lunare mai mici de 50% din câştigul 
salarial mediu brut, urmaşii beneficiind de dreptul 
la indemnizaţie, fără ca acesta să fie restricţionat 
de nivelul veniturilor realizate 

64 parlam. 6.10.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(429/R din 
12.10.21) 

 
VIII. Comisia pentru tehnologia informației 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
380/2021 

Proiect de Lege 
pentru 
aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.104/2021 
privind 
înfiinţarea 
Directoratului 
Naţional de 
Securitate 

Crearea unei instituţii de excelenţă noi, respectiv a Directoratului Naţional de 
Securitate Cibernetică, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, 
cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Prim-
ministrului, finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatul 
General al Guvernului. Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă se desfiinţează Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică – CERT-RO. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică va avea 
în vedere obiective majore, cum sunt: asigurarea cadrului de strategii, politici şi 
reglementări în domeniul securităţii cibernetice; crearea unui hub de cooperare la 
nivel naţional şi internaţional între instituţii din domeniul public, privat, de 
educaţie şi cercetare, pentru asigurarea unei viziuni realiste, comune şi coerente 
privitor la securitatea cibernetică a României; alinierea cu celelalte state membre 

Guvern 6.10.21 
12.10.21 

Raport de 
aprobare   

cu 
amendamente 

(431/R din 
13.10.21) 



 

Cibernetică – 
raport comun 
cu Comisia 
pentru 
administrație 

al Uniunii Europene în ceea ce priveşte certificarea şi standardizarea în domeniul 
securităţii cibernetice; alinierea României la procesele de implementare a noior 
tehnologii în domeniul securităţii cibernetice, gestionarea crizelor de securitate 
cibernetică la nivel naţional, în cooperare cu instituţii care au competenţe şi 
atribuţii în domeniul managementului crizelor şi sub autoritatea Consiliului 
Operativ de Securitate Cibernetică (COSC) care trebuie consolidată 

 
IX. Comisia pentru constituționalitate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PLx 
347/2020/2021 

Cererea de  reexaminare a Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2020 privind 
modificarea şi completarea art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri 
de sprijin decontate din fonduri europene, 
ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 
– raport comun cu Comisia pentru 
muncă 

Modificarea alin.(1) şi (5) ale art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020, precum şi completarea 
aceluiaşi articol cu un nou alineat, 
alin.(51), în scopul evitării apariţiei unor 
discriminări faţă de alte categorii de 
personal care sunt supuse riscului de 
infectare cu COVID-19 

Guvern 27.04.21 
6.10.21 

Raport de aprobare 
(435/R din 13.10.21) 

 
X. Comisia pentru regulament 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data 

dezbaterii Observaţii 

1 PHCD 68/2021 
Raport asupra proiectului de Hotărâre 
privind completarea Regulamentului 
Camerei Deputaților 

Completarea 
Regulamentului Camerei 
Deputaților 

Grup parlam. 
Minorități 13.10.21 Raport de respingere 

(437/R din 14.10.21) 

2 PHCD 61/2021 
Raport asupra proiectului de Hotărâre 
privind modificarea art.199 alin (3) din 
Regulamentul Camerei Deputaților 

Modificarea art.199 alin (3) 
din Regulamentul Camerei 
Deputaților 

Grup parlam. 
Minorități 13.10.21 

Raport de aprobare cu 
amendamente 

(438/R din 14.10.21) 

3 PHCD 62/2021 
Raport asupra proiectului de Hotărâre 
privind modificarea art.199 din 
Regulamentul Camerei Deputaților 

Modificarea art.199 din 
Regulamentul Camerei 
Deputaților 

Grup parlam. 
Minorități 13.10.21 

Raport de aprobare cu 
amendamente 

(439/R din 14.10.21) 

4 PHCD 64/2021 
Raport asupra proiectului de Hotărâre 
privind completarea Regulamentului 
Camerei Deputaților 

Completarea 
Regulamentului Camerei 
Deputaților 

Grup parlam. 
Minorități 13.10.21 Raport de respingere 

(440/R din 14.10.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

În România, la ATI te salvează medicii și, destul de des, pompierii.   
Sistemul de sănătate e pe butuci dar soluțiile tot întârzie să apară 

 

Sistemul de sănătate din România este în colaps de ceva timp și întreg dezastrul a fost scos la lumină de criza provocată 
de pandemie. Am ajuns ca după 30 de ani de taxe plătite de oamenii cinstiți din România, la ATI, șansele să te salveze un 
pompier sunt mai mari decât să te salveze un doctor. Ultimul incendiu de la secția ATI a spitalului din Constanța, se înscrie în 
nota deja obișnuită a incendiilor din spitalele din România, lăsate 30 de ani de izbeliște și ajunse adevărate camere de gazare 
cu nosocomiale și ruguri în loc de paturi. 

În ultima perioadă, dezastrele din sistemul medical românesc se țin lanț, iar motivele sunt multe. Unul dintre cele mai 
importante dintre ele este epuizarea cronică a angajaților din spitale. Degeaba cadrele medicale sunt mai bine plătite dacă 
numărul acestora este prea mic pentru nevoile populației, în multe localități fiind mai puțini doctori față de ce prevede legea. 

Legea nr. 100 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, conține câteva chestiuni esențiale. Printre altele, se 
specifică faptul că “guvernul sprijină declararea de orașe noi, preponderent în zonele lipsite de orașe pe o rază de 25-30 km 
prin unificarea unor comune cu posibilități de dezvoltare”. La fel, tot guvernul “poate acorda sprijin pentru declararea de 
municipii noi, prin unificarea unui oraș cu una sau mai multe comune din imediata vecinătate”. Toate aceste orașe și municipii 
trebuie să îndeplinească mai multe condiții minimale, iar una dintre acestea se referă la numărul de medici la mia de locuitori 
din aceste localități, respectiv 2,3 la 1.000 de locuitori pentru municipii și 1,8 pentru orașe. În condițiile economice de azi, 
unele ce fac ca mulți medici să părăsească țara pentru state mai prospere economic, adăugând și criza precipitată din sistemul 
medical generată de COVID-19, se poate concluziona că situația este îngrijorătoare, personalul medical fiind insuficient în 
multe localități, cifrele din lege, menționate mai sus, nerespectându-se în prea multe cazuri. 

De la Traian Băsescu încoace mulți au tratat superficial problema și au crezut că dacă medicilor nu le convine în țară, 
pot să plece unde vor vedea cu ochii, acest lucru nefiind considerată o dramă, chiar așa exprimându-se și fostul președinte. 
Medicii români nu au stat pe gânduri și au plecat cu miile, cu zecile de mii chiar, criza din sănătate adâncindu-se tot mai tare 
de la an la an. 

Este lesne de înțeles că dacă condițiile rămân neschimbate migrația nu se va stopa. Fără o strategie bine gândită, nimic 
nu se va întâmpla și va exista în continuare acest exod al forței de muncă, atât a celei de la bază, dar și mai grav, migrația 
”creierelor”. Este o tragedie pentru țările cu economii firave precum a noastră că le pleacă elitele, iar medicii fac și ei parte din 
acest tablou general. Iluzia sistemului medical privat care salvează ineficiența spitalelor publice este doar o furtună într-un 
pahar cu apă, deci să nu ne îmbătăm cu apă rece. 

Important de precizat, de asemenea, că la numărul mic de medici din orașele României se adaugă și presiunea dată de 
populația rurală. Medicii de la oraș deservesc și nevoile pacienților de la sate care, în condițiile jalnice ale dotărilor medicale 
din zonele rurale - marea majoritate fără dispensare, unități sanitare etc., se duc să se trateze tot la spitalele și medicii din orașe. 
Deci cifrele din statisticile referitoare la numărul de medici raportat la populație trebuie privite cu și mai mare rezervă. În 
realitate, stăm mult mai prost decât o arată datele oficiale. Pentru că, de exemplu, spitalul de Infecțioase din Constanța, în care 
s-a petrecut ultima tragedie cu 7 morți arși la ATI, tratează nu doar bolnavii din oraș sau din județ, ci din toată Dobrogea. 

Recentele dezastre din sistemul public de sănătate sunt proba faptului că societatea românească merge din rău în mai 
rău. Ne aflăm pe un drum mocirlos, înfundat și periculos din care ne va fi tot mai greu să ieșim dacă nu vom conștientiza cu 
adevărat problema și dacă nu vom interveni cât mai urgent cu soluții adecvate. 

Deputat 
Mirela Adomnicăi 

*** 
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Costul somnului guvernanților a ajuns să se plătească cu mult prea multe pierderi de vieți omenești! 
  
Stimați colegi,  
Numărul mereu în creștere al îmbolnăvirilor zilnice și disperarea strigată necontenit a medicilor din secțiile ATI de peste 

tot din țară denotă nepăsarea totală, în fața morții românilor, a factorilor de decizie de la Palatul Victoria și de la Cotroceni. Iar 
când cetățeanul ajunge doar o cifră într-o statistică morbidă sau, și mai rău, sfârșește direct la rubrica zilnică pentru decedați, în 
timp ce guvernanții își văd nestingheriți de calculele meschine privind păstrarea cu orice sacrificiu a puterii, este clar că 
România se zbate să supraviețuiască. Sunt atât de evidente, din exterior, toate vulnerabilitățile țării, încât stârnesc mila 
popoarelor vecine, care și ele, la rândul lor, sunt chinuite de pandemie și de scumpirea facturilor pentru energie, dar mulțumite 
măcar cu o coerență politică și cu mai multă stabilitate și predictibilitate.  

Stimați colegi, în timp ce unii se distrează în nu știu ce colț de lume însorit jucând golf, în țara noastră se moare! Se 
moare în spitale! Se moare mai nou acasă! Dar se moare necontenit! Oamenii se îmbolnăvesc și ajung să moară. Fie nu mai au 
locuri în spitale, fie se tem să nu ardă de vii și aleg să-și joace soarta și sănătatea în patul de acasă. Nu îmi doresc sub nicio 
formă să accentuez și mai mult tușele sinistrului și ale pericolului, care bântuie pe străzi și în spitale, ci vreau să insist ca să 
trezesc conștiințele adormite sau lâncezinde ale celor de la PNL-USR-UDMR! Și Palatul Cotroceni trebuie să înțeleagă că, 
dacă gândește încet și amână la nesfârșit găsirea unei soluții pentru eliminarea crizei politice, nu înseamnă că, concomitent, 
pune stop și pandemiei!  

Nu, din contră! Și mai mulți români ajung să refuze vaccinarea, să se îmbolnăvească și, din nefericire, să plece dintre 
noi! Oare este chiar atât de greu de înțeles că în spatele acelor cifre zilnice, care ni se prezintă de la guvern, sunt sau, mai bine 
zis, au fost niște oameni?! Oameni ale căror vieți au fost curmate de un virus ucigaș sau de lipsa de atenție doar pentru un 
moment a unor cadre medicale și chiar de niște aparate învechite ori de lipsa medicamentației pentru tratarea Covid 19?!   

Personal îmi vine foarte greu să înțeleg de ce Cabinetul Cîțu continuă să nu facă nimic pentru decelerarea pandemiei în 
ciuda creșterii mortalității. Pur și simplu frizează nebunia faptul că bolnavilor cronici continuă să li se refuze dreptul la 
tratament.  

Românii au dreptul la asistență medicală, potrivit Constituției, dar și potrivit drepurilor financiare, care decurd din plata 
lunară a cotizațiilor angajaților la asigurările de sănătate. Numai că (încă) guvernanților noștri de dreapta pur și simplu 
continuă să nu le pese!  

Iar de aici o parte dintre români pun pe seama pierderii de moment a puterii de către liberali și useriști această lipsă de 
reacție. Alții îi suspectează direct de răzbunare îndreptată împotriva celor mulți din aceleași motive. Iar aceste raționamente nu 
se referă strict la Palatul Victoria, ci bat cu aceeași putere și în ușile Palatului Cotroceni. Iar în fața nepăsării președintelui 
Iohannis și a premierului interimar Florin Cîțu, noi, parlamentarii PSD, am considerat că se impune să facem tot posibilul să 
salvăm cât mai multe vieți. Pentru noi fiecare viață contează!  

Și da, este clar că, fiind în opoziție, nu avem suficiente pârghii la îndemână, dar asta nu înseamnă că nu putem antrena 
factorii decizionali, fie ei și interimari, să ia act de măsurile salutare care vor rezulta din dezbaterea pe care am inițiat-o în 
Parlament privind situația sistemului de sănătate. Dacă Guvernul nu vrea sau nu mai poate face mare scofală din punct de 
vedere legal, vom face noi în Parlament!   

Într-o țară normală, agravarea pandemiei ar fi fost considerată un atentat la siguranța națională și ar fi presupus o serie 
de ședințe operative în ambele Palate. La noi, nu! Ar mai fi presupus și consultarea tuturor specialiștilor și startul investițiilor 
de modernizare accelerată a tuturor spitalelor... Dar la noi se respinge solidaritatea chiar și atunci când e vorba de salvat vieți! 
În schimb, orgoliile personale și confortul personal al unora au prioritate...Trist, dramatic și de neiertat! Iar istoria confirmă că 
nimic nu se iartă!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Adrian Alda 

*** 
 

Responsabilitatea - un principiu perisat de jocurile politice 
 

Apelurile la responsabilitate au ținut laitmotivul discursurilor publice ale tuturor actorilor politici. Fie că a fost vorba de 
premier, de reprezentanții partidelor politice sau chiar de către președintele statului, toți au folosit acest termen pentru a-și 
justifica acțiunile. În realitate, nimeni nu a fost călăuzit de acest principiu, iar cei în fața cărora ar fi trebui să demonstreze 
responsabilitatea, poporul, au fost lăsați pe ultimul loc.  
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În ultimele zile, asistăm la un ping-pong de acuzații de iresponsabilitate, acesta fiind adevăratul joc pe care îl joacă cei 
din coaliția de la guvernare. Niciunii dintre aceștia nu vin cu soluții pentru problemele care îi pasc pe români în prag de iarnă, 
cu o explozie a infecțiilor cu coronavirus, dar și cu o explozie de neimaginat a prețurilor la gaze și energie electrică.  

O țară întreagă stă și privește un spectacol grotesc, un spectacol care nu îi apără de boală, nu le salvează rudele internate 
la Terapie Intensivă, nu le achită facturile imense la utilități și nu le oferă siguranța zilei de mâine. În timp ce unii se ceartă pe 
scaune de șefi de partid sau pe funcții înalte în Guvern, populația suferă de foame, de frig, de sărăcie cruntă. În timp ce 
partidele se acuză unele pe altele de incapacitate de guvernare, România a ajuns pe primul loc la rata de mortalitate din cauza 
îmbolnăvirilor de Covid. Și da, toate acestea arată că majoritatea factorilor politici suferă și ei de o boală cronică: 
iresponsabilitatea. 

Pentru a dovedi că ne respectăm angajamentul față de români trebuie însă să încheiem criza politică. Interesul țării este 
acela de a avea o clasă politică implicată, care să găsească soluții, care să renunțe la jocurile de culise și care să găsească 
drumul către ieșirea din criza sanitară și economică pe care o traversăm.  

Fac un apel către toți reprezentanții partidelor politice să încheie aceste criză și să guverneze țara așa cum declară că își 
doresc: cu cea mai mare responsabilitate, cu asumare, implicare și eficiență.  
 

Deputat 
Iulian-Alexandru Badea 

*** 
Declarație politică 

 
Nimeni nu își dorește să facă parte din Guvernul Zero Bis. Dacian Cioloș, acest politician cu pretenții, dar niciodată 

trecut prin examen electoral individual, liderul Guvernului Zero din 2016 și celebrul care a candidat din partea unui partid pe 
care îl sabota, este acum numit să construiască o majoritate. Va fi greu, căci el si partidul pe care acum îl conduce, USR, n-au 
construit nimic; au criticat, au contestat, au dărâmat (inclusiv propriul guvern, prin moțiune), dar n-au construit niciodată. Ei 
nu știu și nu pot să adauge valoare, să creeze, să armonizeze; știu doar să îi încurce pe cei care pot. Ei știu doar să ridice 
amenințător pumnul acolo unde ceilalți întind o mană, pot doar să arate (cu) degetul acolo unde mâinile celorlalți trudesc fără 
grija reclamei, ei știu doar scandal, acuzații și sloganuri în timp ce oamenii responsabili caută liniștea în care se poate construi 
durabil, ei știu să se îngrijească de poză în timp ce noi ceilalți întoarcem capul de la formă și ne preocupăm conștiincios de 
fondul problemelor. Cum să conducă guvernul care va trebui să gestioneze fonduri europene generoase un om care a condus 
guvernul cu zero fonduri europene atrase? Cum să rezolve problemele pandemiei un guvern alcătuit de partidul care a creat 
dezastrul pe care îl trăim astăzi? Cum să găsească soluții pentru criza energiei, a facturilor și a sărăcirii românilor un partid 
preocupat doar de soarta celor care câștigă mult? Ne va costa pe toți aventura politică a partidelor din coaliția care și-a asumat 
acum un an guvernarea. Vom agoniza în continuare, vom vedea bolnavi disperați și oameni care nu își mai pot  acoperi costul 
vieții. Va urca spirala prețurilor și va coborî abrupt nivelul de trai. Tot ceea ce a construit guvernarea PSD în trecut s-a năruit 
deja, economia se va îndrepta către colaps și oamenii își vor pierde complet speranța că țara lor s-ar putea îndrepta în direcția 
corectă. Vom vedea zilele viitoare daca un partid care a excelat în a demola orice competitor politic poate construi o echipă de 
guvernare. Dacă nu va reuși, avem confirmarea că oricât ar fi de meșteșugit rafinată poza lor, imaginea este totuși un aspect 
secundar, ea vine în urma faptelor și acestea contează mai mult. Dacă va reuși, vom avea după cinci ani Guvernul Zero Bis! 

 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
Starea agriculturii la bilanțul culesului 

Domnule președinte de ședință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Din cele mai vechi timpuri tradiția poporului român marca în luna octombrie Sărbătoarea Recoltei.  
Prin producția sa agricolă, România era considerată “grânarul Europei”, ocupând locul șase ca populație din Uniunea 

Europeană și locul patru ca populație rurală.  
Avem o suprafață agricolă care ne califică pentru a fi un mare producător la nivel european și chiar mondial. 
În numai doi ani, “guvernarea de dreapta” a adus agricultura la stadiul de “cenușăreasă” a economiei. Valoarea 

producției agricole nu depășește un nivel mai mult decât modest. 
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Ex-ministrul demisionar Oros explică modul jalnic în care este tratat sectorul agricol: “Pentru premierul Florin Cîţu, 
agricultura nu a constituit o prioritate. Nu am avut nici pe departe bugetul de anul trecut, doar 60%, sigur că asta afectează 
programele aflate în derulare”. 

Potrivit acestuia, nici măcar în PNRR nu a fost cuprins vreun proiect major pentru agricultură, deşi existau 2 proiecte 
mari cuprinse în noiembrie în primul draft. 

„Ministerul Agriculturii avea două proiecte foarte mari: unul legat de infrastructura de gestionare a apei, iar celălalt 
proiect se referea la o reţea românească de depozitare, procesare şi distribuţie. Erau nişte oportunităţi prin care putem folosi 
aceste sume importante”. 

Am abordat aceste teme în declarațiile și interpelările mele anterioare dar nu au fost luate în considerare. Astfel am 
ajuns la stadiul să importăm produse alimentare cu peste 2 miliarde de euro mai mult decât exportăm.  

Totodată, este cazul să ne reamintim faptul că am avut Comisarul pentru agricultură al Uniunii Europene, dar nu ne-a 
folosit la nimic.  

Am dus lipsă cronică de politici agricole guvernamentale. Rezultatul? Avem deficit la comerțul cu produse alimentare 
pentru că exportăm grâu și porumb și importăm chips-uri, aluat congelat și carne de porc.  

Un bilanț trist și îngrijorător al Recoltei 2021! 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

 

Alocările discreționare din bani publici - noua politică a PNL 
Stimate colege / Stimați colegi, 
Săptămâna trecută România a fost din nou împărțită de actuala guvernare. Localitățile care aveau carnet de partid la 

PNL au primit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului, iar restul fie au primit sume infime, fie nu au primit deloc. Într-o 
nouă ședință de Guvern organizată „noaptea ca hoții”, cei din PNL și-au alocat bani doar pentru localitățiel conduse de ei sau 
partenerii lor de guvernare.  

Așa arată România normală a PNL de astăzi? O țară în care banii publici sunt alocați inechitabil? În care doar anumite 
comunități au acces la fonduri, iar acest lucru doar dacă primarul face parte din gașca corectă din PNL?  

Înțeleg frustrarea premierului senzație Florin Cîțu că a fost demis, dar se răzbună pentru români pentru dezastrul creat la 
guvernare pentru care a fost dat jos? În loc să se comporte ca un premier, Florin Cîțu folosește și în ultimele sale zile la Palatul 
Victoria pentru a da bani cu nemiluita primarilor PNL care l-au făcut șef la PNL. Pentru că asta e realitatea, stimați colegi! 
Florin Cîțu i-a recompensat pe cei care l-au votat la Congresul ilegal din septembrie, în vreme ce restului de localități le-a 
aruncat firimituri. 

Cifrele nu lasă loc de interpretări. Dintr-un miliard de lei alocați, grosul, peste 85%, a mers către administrațiile PNL. 
Aleșii PSD, deși ca pondere sunt cei mai mulți, ei reprezentând aproape jumătate din numărul total al primarilor, au primit 
doar firimituri, doar un rest de 15% din miliardul alocat. 

PSD are 1362 de primari, dintr-un total de 2907, adică 46,85%. 156 de primării PSD n-au primit NICIUN LEU. ZERO! 
Alte 1021 de primării au primit doar câte 50.000 de lei. Adică 10.000 de euro fiecare. Adică aproape ZERO! 

Municipiul Roman, casa mea, a primit ZERO lei prin această alocare! Este incredibil ca un municipiu de o asemenea 
importanță din județul Neamț să fie ignorat complet de către Guvernul PNL.  

Tot ceea ce se întâmplă este o imensă bătaie de joc la adresa românilor! Klaus Iohannis, Florin Cîțu și toată gruparea de 
dreapta care s-a cocoțat la putere pedepsesc milioane de români, doar pentru că trăiesc în localități conduse de PSD. 
Condamnă mii de comunități în prag de iarnă și când au nevoie de bani pentru a plăti facturi, pentru a face pregătirile pentru 
iarnă! 

Și de parcă n-ar fi destul, viitorul pe termen scurt al României arată îngrozitor de rău! Problema României nu este doar 
aceea că Guvernul PNL sprijină doar acele localități unde sunt primarii lor. Nu! Avem o criză sanitară ce se va acutiza și în 
fața căreia guvernanții sunt incapabili. Ni se vorbește despre 20.000 de cazuri pe zi și sute de români care pierd lupta cu Covid-
19 zi de zi.  

Așa cum arată lucrurile azi, din încăpățânarea lui Klaus Iohannis și a lui Florin Cîțu criza politică se va adânci, 
incertitudinea devenind noul normal, cu efecte negative majore asupra calității politicilor publice. Apoi, criza economică va fi 
resimțită din ce în ce mai puternic. 
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Toată această politică distructivă a Guvernului demis de dreapta va duce la o creștere a tensiunilor sociale. 
Neîncrederea, creșterea dramatică a costului vieții, împărțirea românilor între cei din comunități PNL și restul, toate vor 
contribui la sporirea nemulțumirii sociale.  

Dacă e să analizăm toți indicatorii economiei sau ai societății româneşti, din păcate, nu putem identifica vreun element 
pozitiv pe termen scurt. Sărăcie, Frig și Foame! Asta-i România condusă de Klaus Iohannis și de Guvernul dreptei! 

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

Guvernul demis Cîțu a condamnat milioane de români la sărăcie, frig și întuneric în prag de iarnă! 
 

Domnule/Doamnă președinte de ședință, 
Stimate doamne și domni parlamentari, 
Dragi colegi, 
M-am uitat pe anexa la HG nr. 1.088/2021, privind distribuția la nivelul unităților administrativ-teritoriale a peste 1 

miliard de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Să vă dau câteva cifre ce reies din HG-ul amintit: 
La municipiile și orașele PSD au alocat, acolo unde s-a dat ceva, suma de 100 -150 mii lei. Sumă fixă. Și asta doar acolo 

unde s-a dat, pentru că în multe cazuri, aceste municipii și orașe nu au primit nimic. Municipiul Orșova din județul Mehedinți, 
de exemplu, nu a primit nimic, nu a primit niciun leu. 

În schimb, la municipiile cu administrație PNL s-au alocat sume cuprinse între 800.000 și 1,6 milioane de lei, în timp ce 
la orașe, au dat între 600.000 și 1,3 milioane de lei. 

La comune, Guvernul-demis a alocat în marea majoritate sume foarte mici, dar la cele mai multe comune conduse de 
PSD sau de alte partide, nu s-a dat nimic. În schimb, unele comune conduse de primari PNL au primit 200, 300, sau 700 mii 
lei. 

Conform notei de fundamentare de la acest HG infam, necesarul de finanțare pentru funcționarea UAT-urilor până la 
final de an este 11,5 miliarde lei. Prin HG s-a distribuit doar 1 miliard.  În scurt timp vom începe să punem lacătul pe primării 
și pe consilii județene, pentru că nu vor mai fi bani pentru curent, încălzire, salarii, pentru funcționarea acestor instituții, asta 
dacă nu se vine urgent cu o nouă rectificare bugetară. 

Vă rog să remarcați că toate sumele au fost rotunjite, în foarte multe comune, orașe și municipii s-au dat sume egale. 
Asta arată că nu există niciun calcul elaborat în spatele acestor sume. 

Au fost date din burtă, după bunul plac al lui Cîțu sau, mai bine spus, după votul primit de acesta ca să se înscăuneze 
președinte PNL. 

Este cea mai mare mită electorală care s-a dat vreodată în România. 
Este o mită ordinară, pe care Cîțu a dat-o în schimbul voturilor primite la Congres. Asta se numește abuz în serviciu, iar 

sancțiunea este penală. 
Penalul Cîțu, va trebui să răspundă în fața legii penale din România pentru această mârșăvie. 
Victimele nu sunt aleșii locali ai PSD sau ai altor partide. Victimele sunt comunitățile locale din România care n-au avut 

reprezentanți la Congresul PNL pentru a-l vota pe domnul Cîțu. 
Pentru un singur om, lipsit de caracter, cu pușcărie la activ și dosar penal, este sacrificată o întreagă țară. Pentru acest 

Cîțu iresponsabil, sunt sacrificate interesele a milioane de cetățeni români. 
Săptămâna aceasta l-am auzit pe coordonatorul campaniei de vaccinare, că nu a primit bani pentru a promova 

vaccinarea, iar acum, avem a doua cea mai scăzută cotă de vaccinare din Europa. 
După ce a plecat din minister, doamna ministru a Sănătății Ioana Mihăilă, ne-a spus ceea ce i-a fost rușine să spună când 

încă ocupa funcția. Că nu a primit niciun ban pentru pregătirea valului 4 al Pandemiei Covid-19, iar acum avem o situație 
catastrofală în sistemul sanitar. 

De anul trecut tot îi cerem lui Cîțu să cumpere teste pentru școli, pentru testarea periodică a elevilor astfel încât să fie 
prevenită infectarea cu Covid-19, iar elevii cu test negativ să își poată continua cursurile. 

Deci domnul Cîțu nu a alocat nimic pentru valul 4, pentru vaccinare, pentru testarea în școli, dar a găsit miliarde să dea 
șpagă celor care l-au votat la Congres. 

Iar acum, în timp ce România își numără morții, infectații, elevii din online, domnul Cîțu și cu tătucul lui Iohannis, își 
numără voturile din partid! 
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Nu veți scăpa nepedepsiți pentru această crimă! Vom cere anchete penale și dacă sistemul vă va proteja, cum s-a mai 
întâmplat și altă dată, veți veni la judecata finală a poporului român! Iar de asta nu veți scăpa domnul Cîțu și dragi colegi din 
PNL! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
 

Consultări formale la Palatul Cotroceni pe tema noului Premier.  
Și totuși, ce facem cu facturile populației la energie? 

 
Venite după o întârziere care nu are cum să fie scuzabilă, consultările cu partidele politice de la Palatul Cotroceni nu au 

avut niciun rezultat. Cel puțin pentru moment, din fosta coaliție se pare că doar USR a avansat, din nou, o propunere de Prim - 
Ministru. 

Ultimele rămășite ale “Guvernului Meu“ au demonstrat că nu mai sunt în stare să propună un Premier, atât timp cât prin 
scrisoarea celor 41 de parlamentari PNL a fost  cerut, ca șef al Guvernului, tocmai  politicianul care a declarat că nu mai poate 
exista colaborare între domnia sa și președintele aflat la ultimul său mandat. 

USR - ul a a avansat totuși o propunere de Premier iar aceasta, nu putea fi alta decât cea a șefului fostului Guvern de 
tehnocrați, Guvern care a rămas în istoria României ca singurul Executiv care a atras 0% fonduri europene. Propunere 
acceptată de președintele țării. 

În acest context dificil în care fosta putere, practic, s-a canibalizat politic, Partidul Social Democrat a susținut că 
singurul scenariu sănătos pentru țară este formarea unei noi majorități ca urmare a desfășurării alegerilor anticipate. Însă, a pus 
pe masa președintelui și problema, cu adevarat urgentă, cu care se confruntă românii. Ce se va întâmpla cu facturile la energie, 
asta în contextul în care, legea consumatorului vulnerabil pare a avea efectele mult diminuate dacă prețul la energie va crește? 
Românii trebuie să știe că Partidul Social Democrat a inițiat procedura parlamentară a plafonării prețurilor la energie, pentru a 
preîntâmpina explozia acestor prețuri, tocmai în sezonul în care se înregistrează cele mai mari consumuri la populație. 

De asemenea, Partidul Social Democrat l-a asigurat pe Președintele Iohannis că Parlamentul României va fi sincer și 
onest cu cetățenii României, asigurând, de facto, conducerea țării în lipsa unui Guvern,  în această perioadă de criză politică cât 
și socială. 

Rămâne să ne întrebăm, care este bilanțul Guvernului condus de cel înscăunat de președintele Iohannis la conducerea 
Partidului Național Liberal? 

- facturi la energie dublate sau triplate, o moneda naționala devalorizată, prețul la combustibili la cote istorice, 
înghețarea salariilor și pensiilor, criza pandemică de proporții catastrofice dupa ce, în prealabil, timp de 3 luni de zile, 
guvernanții s-au ocupat doar de propria campanie electorală, lista dezastrului putând continua. 

Regăsiți dumneavoastră, dragi colegi și dragi români, vreuna din situațiile enumerate mai sus ca fiind rezultatul 
oricareia din guvernarile PSD de până acum? Firește că nu pentru că în situația de azi se poate ajunge doar dacă dai frâiele țării 
în mâinile unor aventurieri care nu știu, nici măcar diferența între ordonanță a Guvernului și ordin de ministru. 

 

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Pestă Porcină Africană la ferma SC Comsuin SA din Ulmeni, județul Călărași. DSVSA Călărași  

încalcă legea prin falsificarea probelor recoltate de personalul specializat din cadrul  
Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Călărași (LSVSA). 

 

În 14.09.2021, în cadrul LSVSA Călărași, s-a obținut un rezultat pozitiv pentru diagnosticul pestei porcine africane prin 
test PCR, pe o probă set organe porc provenită de la ferma SC Comsuin SA din localitatea Ulmeni, județul Călărași. 

La momentul recoltării și eșantionării probei evidențiate mai sus, observând anumite modificări ale porțiunilor de 
organe, specialistul din cadrul profilului biologie moleculară, a fotografiat și arhivat rezultatele pozitive obținute în urma 
acestei analize.  

În mod ciudat, proba trimisă pentru confirmare la IDSA București a furnizat un buletin de analiză cu rezultat negativ, 
buletin în care se menționează în mod expres suspiciunea de înlocuire a probei și necesitatea retestării la acest institut, a 
contraprobei existente la LSVSA Călărași.  
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Urmare a retestării contraprobei de la LSVSA Călărași, de către IDSA București (Institutul de Referință Național în 
acest domeniu), s-a confirmat rezultatul pozitiv stabilit inițial. 

Ce s-a întâmplat în fapt și care a fost strategia gândită de conducerea DSVSA Călărași pentru a mușamaliza focarul de 
pestă porcină din Ulmeni? De ce a ales această instituție publică să încalce legea în fața unui real pericol pentru sănătatea 
publică? 

Oare rațiunea pentru care ferma SC Comsuin SA din Ulmeni, județul Călărași, comercializează carne provenită de la 
animale bolnave, este de natură politico-penală? 

Noi spunem că da, în sensul că SC Comsuin SA din Ulmeni a sprijinit material candidații PNL la alegerile locale și 
generale, din 2020. Astfel, după primirea mesajului de informare privind rezultatul pozitiv, conducerea DSVSA, în loc să 
dispună măsuri legale de suspendare a activității și limitarea extinderii focarului de infecție depistat, s-a arătat deranjată de 
emiterea buletinului de analiză cu rezultat pozitiv.  

Ulterior directorul numit politic de către PNL a inițiat o anchetă abuzivă împotriva angajaților din cadrul DSVSA 
Călărași, angajați care și-au respectat atribuțiile din fișa postului în sensul că au scos în evidență cu probe științifice existența 
unui focar de pestă porcină africană, la SC Comsuin SA Ulmeni. 

Din verificările noastre, șeful numit politic al DSVSA Călărași a recurs la amenințări, acuzații nefondate, presiuni și 
jigniri asupra personalului din subordine care a lucrat în litera și spiritul legii. 

ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) instituție condusă de un 
președinte PNL, nu a acordat nici până acum sprijin Laboratorului Călărași, ancheta efectuată de grupul de interese a 
mușamalizat cazul, acuzând în final tocmai laboratorul care a semnalat pericolul. 

Insist să se intervină de urgență! Discutăm de un atentat la sănătatea și siguranța alimentară a populației! Cei care au 
trecut cu vederea un adevărat focar de pestă porcină și au pus în circulație produse alimentare de la animale bolnave trebuie să 
răspundă pentru încălcarea legii.      Deputat 

Dumitru Coarnă 
*** 

Avem nevoie de un prim-ministru pentru români, nu pentru interesele personale 
  
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Românii plătesc scump pentru eșecul lui Florin Cîțu, și scump în adevăratul sens al cuvântului: nu au bani pentru plata 

facturilor, pentru căldură și electricitate, mai ales acum când frigul le bate la ușă; nu mai au bani pentru alimente, pentru că 
prețurile au crescut, nu mai știu la ce să renunțe din coșul de cumpărături pentru a se putea descurca până la următoarea lună, 
nu au primit nici un sprijin concret de la guvernarea PNL-USR PLUS-UDMR pentru a li se îmbunătăți traiul, dimpotrivă! 

Poporul român este disperat, din cauza crizei sanitare, a celei economice, la care se adaugă și cea politică și toate acestea 
în timp ce la Cotroceni propriile interese sunt mai urmărite ca niciodată, în frunte cu președintele țării care se simte amenințat 
din toate părțile și încearcă să se poziționeze cât mai bine pentru a putea să își conducă jocurile din umbră în continuare! 

Interesul pentru propria persoană și setea de răzbunare se pot vedea cu ochiul liber, după ce Cîțu, dorind să ne dea o 
lecție celor care ne-am săturat de deciziile criminale luate în mandatul său și am ales să facem ceva pentru români, a ales să 
împartă un miliard de lei într-un mod jalnic, peste 85% mergând către administrațiile PNL, iar restul administrațiilor locale 
primind niște firimituri în bătaie de joc. Țin să îi transmit primului ministru demis că s-a răzbunat pe români, nu pe PSD și este 
personal responsabil pentru criza politică în care se află țara noastră. Iar președintele Iohannis, care încurajează din umbră 
toată această situație, este autorul moral a tot ceea ce trăiesc românii astăzi! 

Domnilor de la PNP, USR și UDMR, lăsați la o parte negocierile cu scopul de a vă asigura doar vouă poziția și puterea 
și nu vă mai bateți joc de un popor întreg! Ați furat viitorul acestei țări și în continuare jocurile voastre sunt mai presus de 
orice.  

Nominalizarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier, făcută de președintele Iohannis, ne arată în continuare 
sfidarea față de poporul român.   

Românii au nevoie de specialiști capabili și patrioți, care să le vadă nevoile și să vină cu soluții pertinente în rezolvarea 
lor și nu de oameni din aceleași partide care au dovedit timp de aproape 2 ani că nu sunt capabili să gestioneze situația gravă 
prin care trece țara noastră!        Deputat 

Vă mulţumesc!                   Romulus Marius Damian 
*** 
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PSD nu va vota un guvern condus de „premierul zero” 
 

Partidul Social Democrat nu va vota propunerea de prim ministru a președintelui Klaus Iohannis, nominalizarea ca și 
candidat pentru această înaltă demnitate fiind total cinică și neavenită.  

PSD nu are cum să susțină un premier care are o susținere parlamentară de 15 la sută, fiind evident că șansele ca o 
asemenea propunere să treacă de votul Parlamentului sunt nule.  

Din păcate, Klaus Iohannis a emis încă o dovadă a faptului că nu îl interesează nici soarta românilor, nici ieșirea din 
criza politică și guvernamentală a cărui girant direct este! Șeful statului cu seninătatea caracteristică,  îl propune pe Dacian 
Cioloș candidat pentru funcția de prim ministru, după poziția sa acuzativă la adresa USR-PLUS din ultima săptămână, când a 
taxat dur ieșirea de la guvernare a acestei formațiuni politice.  

Din respect față de românii secătuiți de explozia prețurilor și de sărăcie, dar și față de instituțiile democratice ale statului 
de drept, PSD nu participă la această mascaradă politică. Nu poate vota un premier de la USR-PLUS, partid care a contribuit 
decisiv, alături de liberali, la distrugerea țării din ultimul an. 

PSD nu se dezice de atitudinea și comportamentul politic în spiritul apărării intereselor cetățenilor acestei națiuni. 
Săptămâna trecută am demis guvernul Cîțu, prin moțiunea de cenzură, ce a fost îndreptată împotriva întregului Executiv 
debarcat, respectiv și împotriva aliaților PNL, USR-PLUS. Nu putem să ne abatem de la conduita noastră politică, bazată pe 
adevăr și responsabilitate. A vota un guvern condus de Dacian Cioloș ar fi o abdicare de la aceste principii, iar PSD nu o va 
face. 

Să ne reamintim că liderul de acum al useriștilor nu este altul decât fostul prim ministru de după drama de la Colectiv, 
șeful guvernului de atunci rămânând în istorie ca neavând niciun fel de realizare pe perioada mandatului. Absorbția ZERO a 
fondurilor europene din anul în care Cioloș a fost premier este o demonstrație elocventă a incapacității sale de a conduce 
guvernul. 

Este clar că Cioloș nu poate fi o soluție pentru criza sanitară, economică și socială în care partidul lui alături de PNL, a 
aruncat România. 

Alegerile anticipate sunt singura soluție identificată în acest moment de către PSD, în urma căreia românii pot decide o 
majoritate parlamentară consolidată și legitimă, ce poate susține un guvern capabil să scoată țara din criza actuală.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Eu nu voi vota niciodată Plx. 393/2021 în forma adoptată de Senat 

 

Monstruoasa Coaliție a pierzătorilor și habarniștilor PNL-USR-UDMR-etc a produs și a adoptat în Senatul Romaniei un 
proiect de lege neconstițutional, în deplin dispreț față de drepturile și libertatile fundamentale ale cetățenilor români. 

Este vorba despre PL-x 393/2021- Proiect de Lege pentru aprobarea OUG 68/2021 privind adoptarea unor măsuri 
pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii 
Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19. 

Vreau să fie clar de la început: eu am fost infectat cu COVID-19 și am suferit o formă gravă, cu afectare mai mult de 
50% a ambilor plămâni, am fost internat la ‘’Matei Balș” timp de 2 săptămâni, sunt vaccinat cu ambele doze de Pfizer, iar 
mâine sunt programat la vaccinarea cu a treia doza. 

Susțin cu tărie necesitatea combaterii pandemiei cu toate forțele, de către noi toți, și sunt convins ca numai împreună 
putem reuși să ne recăpătăm viețile dinainte de apariția COVID-19. 

Cu toate acestea, nu voi fi niciodată de acord ca vreunul dintre concetățenii mei să fie forțat, neconstituțional, să se 
supună restrângerii unor drepturi și libertăți fundamentale, numai pentru că așa a vrut, la un moment dat, un sfertodoct pe 
nume cîțu și un guvern atât de disprețuit de români încât a fost demis, prin moțiune de cenzură, cu cel mai mare număr de 
voturi din istorie. 

Motivele principale pentru care nu voi vota acest PL-x, care încalcă atât Constituția României, cât și Regulamentul UE, 
sunt următoarele: 

1. Nerespectarea dispozițiilor Deciziei CCR nr.157 din 13 mai 2020 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a 
dispoziţiilor art.2 lit.f) și ale art.4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă. 
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‘’În jurisprudența sa, Curtea a reţinut că, atunci când textul de lege supus controlului, prin redactarea sa contradictorie, 
dă posibilitatea unor interpretări diferite și doar una dintre aceste interpretări este conformă Constituției, în vederea asigurării 
supremaţiei Legii fundamentale, se impune intervenția instanței constituționale în sensul înlăturării oricărei posibile 
interpretări a legii care este de natură să nesocotească dispoziţiile constituționale. Tot astfel, Curtea a sancţionat 
neconstituţionalitatea unor texte de lege în interpretarea dată acestora de autorităţile publice însărcinate cu aplicarea acestora (a 
se vedea Deciziile nr.223 şi nr.224 din 12 martie 2012, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.256 din 18 
aprilie 2012). 

Prin urmare, Curtea Constituțională va da dispozițiilor criticate acea interpretare care asigură conformitatea lor cu 
normele constituționale, respectiv cu norma adoptată în urma revizuirii Constituției din anul 2003 prin care se stabilește 
interdicția legiuitorului delegat de a afecta prin ordonanțe de urgență drepturi și libertăți fundamentale, și va constata că 
dispozițiile art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 sunt constituționale numai în măsura în care acțiunile și 
măsurile dispuse pe durata stării de alertă nu vizează restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți fundamentale. 

Atunci când Curtea Constituţională a hotărât că numai o anumită interpretare este conformă cu Constituţia, menţinându-
se astfel prezumţia de constituţionalitate a textului în această interpretare, atât instanţele judecătoreşti, cât şi organele 
administrative trebuie să se conformeze deciziei Curţii şi să o aplice ca atare (a se vedea, în acest sens, Decizia nr.536 din 28 
aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr.482 din 7 iulie 2011, sau Decizia nr. 381 din 31 mai 2018, 
publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 634 din 20 iulie 2018). 

Într-o atare interpretare, și anume că actul normativ supus controlului de constituționalitate nu dă posibilitatea 
restrângerii exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale și având în vedere natura juridică a actelor emise de structurile 
abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă, respectiv acte administrative care organizează executarea și punerea în 
aplicare, prin raportare la situația de fapt existentă, a dispozițiilor de reglementare primară care statuează cu privire la regimul 
juridic al stării de alertă, apare ca evident că aceste acte nu pot afecta drepturi şi libertăţi fundamentale. Fiind acte subsecvente 
legii, prin care se stabilesc în concret măsurile care urmează a fi luate în vederea gestionării situației de urgență, acestea nu pot 
decât să transpună normele legale. Actul administrativ de aplicare a legii nu poate deroga, nu se poate substitui și nici adăuga 
la lege. 

Este incontestabil faptul că legislația care prevede regimul juridic al unor situații de criză ce impun luarea unor măsuri 
excepționale presupune un grad mai sporit de generalitate față de legislația aplicabilă în perioada de normalitate, tocmai pentru 
că particularitățile situației de criză sunt abaterea de la normal (excepționalitatea) și imprevizibilitatea pericolului grav care 
vizează atât societatea în ansamblul său, cât și fiecare individ în parte. Cu toate acestea, generalitatea normei primare nu poate 
fi atenuată prin acte infralegale care să completeze cadrul normativ existent. De aceea, măsurile care organizează executarea 
dispozițiilor legale și particularizează și adaptează respectivele dispoziții la situația de fapt existentă, la domeniile de activitate 
esențiale pentru gestionarea situației care a generat instituirea stării de alertă nu se pot abate (prin modificări sau completări) 
de la cadrul circumscris prin normele cu putere de lege, deci nu pot viza drepturi și libertăți fundamentale. 

Prin urmare, cu privire la critica ce vizează posibilitatea dispunerii de măsuri restrictive în privința unor drepturi 
fundamentale prin acte administrative, Curtea reține că acțiunile și măsurile dispuse pe durata stării de alertă, în temeiul 
dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004, nu pot viza drepturi sau libertăți fundamentale.  

De asemenea, Curtea constată că legiuitorul delegat nu poate delega la rândul său unei autorități/entități administrative 
ceea ce el însuși nu deține în competență.  

Așa cum Curtea a statuat în mod constant, din coroborarea normelor constituționale cuprinse în art.53 alin.(1) și în 
art.115 alin.(6) rezultă că afectarea/restrângerea drepturilor sau libertăților fundamentale nu se poate realiza decât prin lege, ca 
act formal al Parlamentului.’’ 

2. Motiv de neconstituționalitate nr.2 
PLX nr. 393/2021 are caracter de lege ordinară, iar prin forma adoptată de Senat (introducerea art. 51 la forma propusă 

de Guvern) au fost aduse modificări unei legi organice, Legea nr. 55/2020, respectiv unor dispoziții cu caracter organic din 
Legea nr. 55/2020.  

Potrivit practicii constante a Curții Constituționale, o lege organică nu poate fi modificată printr-o lege ordinară și nu se 
poate interveni cu modificări și completări prin lege ordinară în domeniul rezervat legii organice. 

În acest sens, Curtea Constituțională a reținut că printr-o lege ordinară nu se poate deroga de la o prevedere având 
caracter organic, deoarece ar însemna ca, printr-o asemenea derogare, legea ordinară să reglementeze în domenii rezervate de 
Constituție legii organice. 
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Curtea a reținut că dispozițiile unei legi organice nu pot fi modificate decât prin norme cu aceeași forță juridică (în 
același sens sunt și Deciziile: 

-nr. 53 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 9 noiembrie 1994,  
-nr. 88 din 2 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 3 iunie 1998- 
-nr. 442 din 10 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 15 iulie 2015, 
-nr. 537 din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 06 august 2018,  
-nr. 644 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1001 din 29 octombrie 2020, 
-nr. 876 din 9 decembrie 2020, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1265 din 21 decembrie 2020,  
-nr. 874 din 9 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 14 ianuarie 2021,  
-nr. 900 din 15 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1274 din 22 decembrie 2020). 
„Altminteri, însuși regimul juridic diferit, cu caracter imperativ, instituit de Constituție, pentru legile constituționale, 

organice și ordinare, precum și garanția constituțională pe care acest regim îl asigură ar fi încălcate˝- Decizia nr. 6 din 11 
noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993. 

3. Motiv de neconstituționalitate nr. 3: 
Astfel, potrivit disp. art. 41 alin. 3 (nou introdus), pot fi emise, pe timpul stării de alertă, noi categorii normative de acte 

administrative (Hotărâre de Guvern, respectiv Hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență) prin care se poate 
institui obligația prezentării certificatului digital pentru asigurarea exercitării drepturilor și libertăților fundamentale, în scopul 
exclusiv al combaterii epidemiei COVID-19, precum și condițiile privind prezentarea și verificarea și categoriile de persoane 
care au obligația prezentării acestuia. 

Altfel spus, Guvernul vrea, în mod neconstitutional, sa restrângă drepturi și libertăți fundamentale, prin Hotărâre de 
Guvern. 

4. Motiv de neconstituționalitate nr. 4: 
Guvernul vrea, în mod neconstituțional, să modifice, prin Hotărâre de Guvern, legi organice. 
Deși Hotărârile Guvernului se adoptă conform disp. art. 4 din Legea nr. 55/2020, fiind sub incidența art. 71 și 72 din 

Legea nr. 55/2020, așa cum trebuie să se supună Deciziei CCR nr. 392 din 8 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 688 din 12 iulie 2021, totuși, Guvernul voia să modifice, prin H.G., legi organice privind, de exemplu, 
regimul executării pedepselor, funcționarea instanțelor, statutul funcționarilor publici, raporturile de muncă, protecția socială. 

De exemplu, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a se adresa instanțelor de judecată-contencios 
administrativ- nu poate fi reglementat decât prin lege organică (art. 52 alin. 3, respectiv art. 73 alin. 3 lit. k) din Constituția 
României). 

5. Motiv de neconstituționalitate nr. 5: 
Se încalcă atât legislația în materia protecției datelor cu caracter personal, cât și  Decizia CCR nr. 498/2018. 
Procedura prevăzută de OUG nr. 68/2021 permite accesul unui număr nelimitat de persoane din cadrul unui număr 

semnificativ de autorități și instituții publice care să aibă acces la datele medicale ale cetățenilor: Ministerul Sănătății, INSP, 
MAI, MAPN, STS, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia 
Informației, Inspectoratul General pentru Imigrări și totodată permite accesarea din exterior a bazei de date prin modalitatea în 
care a fost gândit sistemul integrat la care are acces oricine și oricând (cu web, cu aplicație mobila Corona Scan, cu platformă 
Corona Forms). 

6. Motiv de neconstituționalitate nr. 6: 
Fiind vorba de datele medicale ale cetățenilor, nu există nicio justificare pentru care Ministerul Afacerilor Interne și 

Ministerul Apărării Naționale să aibă atribuții în procedura de emitere de către România a Certificatului UE.  
Stabilirea de atribuții în acest sens în sarcina MAPN contravine și rolului constituțional al acestuia, prevăzut de art. 118 

alin. (1) din Constituție. 
Deputat 

Daniel Florea 
*** 
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120 milioane de doze, bani aruncați în vânt 
 

Lunile în care la guvernare a fost Florin Cîțu & Co. s-au caracterizat prin măsuri aberante, împrumuturi interminabile și 
nu în ultimul rând cheltuieli lipsite de rațiune.  

În luna iunie a acestui an, în Parlament era depus proiectul de Lege ’’pentru aprobarea ordonanței de urgență privind 
reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de Statul Român prin 
Ministerul Sănătății’’. În expunerea de motive se afirmă că va rămâne ’’un surplus de aproximativ 12.000.000 doze 
BioNTech/Pfizer, 8.280.000 doze Moderna, 9.900.000 doze AstraZeneca și 6.600.000 doze Johnson’’. 

În concluzie în luna iunie se aproxima un număr de 36.780.000 de doze ce urmau să rămână nefolosite iar o lună mai 
târziu, Guvernul a mai comandat 120.000.000 de doze, justificând că acestea vor fi folositoare în anii următori. Întrebarea este, 
cui să fie de folos? În mod evident aceste doze expiră. Sunt bani pierduți din bugetul statului, și așa devalizat de un Guvern 
iresponsabil.  

Foarte interesant cum v-ați grăbit să faceți aceste achiziții, primiți cumva comision domnule Cîțu? Altfel nu îmi 
imaginez cum v-ați închipuit că vor fi de folos aceste doze, mai ales că ați condus prin organele ministeriale această campanie 
de imunizare într-un mod defectuos, demn de bâlci cu mici și bere... la fel ca la congres.  

Un alt lucru pe care ar fi cinstit să îl prezentați este prețul dozelor. Măcar acum când se instrumentează de către Direcția 
Națională Anticorupție modul defectuos prin care s-au cumpărat dozele de vaccin, să știe și românii pe ce irosiți banii.  

Doze aveam destule, altele erau problemele în țara asta! Din 2020 până acum PNL a fost incapabil să gestioneze criza 
sanitară. Totul s-a rezumat la declarații, nu ați consolidat spitale, ați investit prea puțin în sănătate, v-ați luptat constant pentru 
putere chiar și atunci când teoretic era la dumneavoastră. Atât ați reușit... spitale utilate nu, aparatura nu... vaccinuri... multe 
vaccinuri care sunt sortite expirării. Mai devreme sau mai târziu veți răspunde pentru asta! 

Deputat 
Oana-Consuela Florea 

*** 
 

Fondul de rezervă, pușculiță pentru baronii galbeni 
Stimaţi colegi, 
Guvernul Cîțu, deși demis, folosește banii din fondul de rezervă pentru a-și răsplăti baronii galbeni care l-au votat la 

Congresul PNL. 
Modul discreționar în care premirul demis Cîțu a împărțit banii din fondul de rezervă către unitățile administrativ-

teritoriale reprezintă un abuz în serviciu fără precedent. 
Astfel, premierul demis a dat primăriilor din fondul de rezervă peste 1 miliard de lei, bani pe care i-a împărțit în special 

primăriilor PNL și UDMR, care au primit peste 80% din sumă. 
Un asemenea mod de a împărți banii din fondul de rezervă este inadmisibil, practic pedepsind locuitorii din orașele și 

comunele care nu au primari PNL. 
De exemplu, 1.136 de localități conduse de primari PSD, printre care se numără și orașe mari, precum Craiova, nu au 

primit niciun leu sau au primit sume de până în 50.000 de lei. Prin comparație, baronii galbeni au primit sume cuprinse între 
200 de mii și 7 milioade de lei. 

Mai grav, banii pentru baronii PNL, în valoare de 1 miliard de lei, au fost luați de la pensii și alocații. Este inadmisibil 
să tai bugetul Ministerului Muncii cu 3 miliarde de lei și să folosești 1 miliard din acești bani pentru a-ți răsplăti primarii care 
te-au votat șef la PNL. 

Premierul demis Flroin Cîțu a folosit fondul de rezervă ca pușculiță personală, iar acest lucru nu poate rămâne fără 
urmări.  

Partidul Social Democrat va intenta mii de procese în contencios administrativ pentru a contesta modul de împărțire a 
fondurilor, dar va face și plângere penală împotriva domnului Cîțu pentru abuz în serviciu. 

Se încearcă acreditarea ideii că fondurile au fost acordate pentru asistență socială sau pentru diverse proiecte derulate de 
autoritățile locale. Aceasta este doar o minciună sfruntată, deoarece se știa de aceste necesități și acum o lună de zile când a 
fost făcută rectificarea bugetară.  

De asemenea, nu numai în localitățile conduse de primari PNL sunt proiecte în derulare sau există dificultăți în a asigura 
fondurile pentru asistența socială. 
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Prin modul în care a împărțit propriilor lui susținători 1 miliard de lei, abuziv și discreționar, Florin Cîțu ne arată încă o 
dată că nu mai are ce căuta la Palatul Victoria. 

Vă mulţumesc!          Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
 

Desemnarea lui Cioloș ca premier, o prelungire inutilă a crizei politice 
 

Desemnarea lui Dacian Cioloș ca și candidat pentru funcția de șef al Guvernului nu va face decât să prelungească criza 
politică și guvernamentală actuală.  

PSD nu va fi complice la această deturnare a atenției publice de la ideea inițială de a-l numi din nou premier pe Florin 
Cîțu și, în consecință, nu va vota un cabinet condus de liderul userist.  

Având în vedere declarațiile publice ulterioare anunțului președintelui, este clar că se conturează imposibilitatea 
constituirii unui cabinet cu șanse de a trece de votul Parlamentului. 

Este dramatic că România nu mai este guvernată de peste patru luni de zile, timp în care românii au asistat la campaniile 
interne ale celor două partide de la guvernare, aspecte ce au condus la această criză politică profundă.  

Președintele României trebuie să înceteze joaca cu țara, cu românii, cu coaliția și cu guvernarea, numirea lui Cioloș fiind 
un scenariu ce maschează alte interese ale acestuia. 

România trebuie să aibă un guvern responsabil, care să vină cât mai grabnic cu soluții pentru reducerea efectelor 
dezastruoase din aceste zile ale pandemiei, precum și pentru rezolvarea problemelor generate de facturile uriașe la energie, de 
prețurile scăpate de sub control, de majorarea dobânzilor creditelor în lei și de celelalte probleme reale ale românilor. Din 
păcate, în fosta guvernare Cîțu, acestea nu s-au regăsit printre prioritățile puterii executive a țării, fiind înlocuite de interesele 
politice meschine și de grup ale decidenților liberali și useriști. 

PSD va susține ideea sa de a adopta măsuri de apărare a nevoilor fundamentale ale românilor, prin organizarea de 
alegeri anticipate. În actualele circumstanțe politice, este greu de crezut că președintele Iohannis va mai reuși să reimpună o 
nouă ediție a „guvernului meu”.  

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
Plafonarea prețurilor la electricitate și gaze naturale - una dintre soluțiile PSD pentru protejarea românilor 
 
Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Dragi colegi, 
Săptămâna trecută președintele Iohannis, premierul-demis Cîțu și ministrul-demis al Energiei, Virgil Popescu, au admis, 

la ore de maximă audiență, că au fost niște incompetenți iresponsabili atunci când au respins soluția PSD de plafonare a 
prețurilor la energie electrică și gaze naturale.  

Vă mai amintiți, desigur, ce spunea premierul, că soluția plafonării propusă de PSD nu există nicăieri în Uniunea 
Europeană. După mai bine de o lună de la momentul în care PSD a solicitat această plafonare, ridiculizată și respinsă inițial, 
cei trei responsabili de dezastrul din sectorul energetic, au admis că asta este singura soluție pentru a pune capăt creșterilor 
speculative de prețuri. 

Ce este însă notabil, e că soluția propusă de Cîțu și Popescu este de a plafona prețurile la producător. Nu vor să facă 
plafonarea la consumatorul final, pentru că nu vor să fie acuzați că preiau integral soluția PSD. Dar ce să vezi? Exact asta fac. 
Dacă vă amintiți, plafonarea prețurilor la producător era o măsură prevăzută în mult-hulita Ordonanță 114, o măsură abrogată 
de PNL și Guvernul lui Iohannis imediat după ce a preluat conducerea țării! Este deci evident că dacă acea reglementare nu ar 
fi fost abrogată, astăzi consumatorii din România ar fi fost feriți de criza din energie care se manifestă peste tot în Europa. 

Cu toate acestea, dincolo de discursul public, observăm că Guvernul-demis Cîțu face tot ce poate pentru a bloca 
plafonarea prețurilor la energie. Nici până la această oră Guvernul nu a formulat un punct de vedere cu privire la proiectul de 
lege depus de PSD, deși noi am cerut dezbaterea lui în procedură de urgență! 

Aș vrea să nu ne lovim iar de un orgoliu absolut aberant. Se blochează inițiativa PSD doar pentru că e de la PSD. Se fac 
alte reglementări la Guvern, doar ca să nu fie ca cele propuse de PSD. Iar în final, toți decidenții admit că soluția bună era cea 
a PSD!  
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Prin urmare, vă cer tuturor deputaților din arcul guvernamental să dezbateți și să votați în regim de urgență inițiativa 
PSD, când va ajunge la Cameră. 

Avem în desfășurare o petiție, semnată deja de zeci de mii de cetățeni, care cer cu disperare să susțineți această 
inițiativă. Nu vă cer să o votați pentru că e soluția PSD. Vă cer să o votați pentru că e soluția așteptată cu sufletul la gură de 
cetățenii care deja nu își mai pot plăti facturile la gaze, energie și căldură! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 
România în derivă - un proiect al dreptei românești 

 
Se împlinesc doi ani de când dreapta politică a preluat puterea executivă în România. Începând cu Guvernul Orban, 

învestit în noiembrie 2019, PNL și USR au scufundat țara în crize, datorii și scandaluri. 
Să vorbim despre starea sistemului medical sau despre incendiile din spitale? Să vorbim despre tarifele plătite de români 

pentru energie? Să vorbim despre campania de vaccinare? Să vă reamintesc că inflația a ajuns în septembrie, conform INS, la 
6,3%? Cât mai trebuie să distrugeți, stimați reprezentanți ai dreptei românești, până să realizați că efectiv nu sunteți în stare să 
guvernați? 

Nu numai că nu ați fost în stare să administrați aparatul executiv, dar nici nu vă înțelegeți între voi. Este un haos general. 
Nici măcar în interiorul propriilor partide nu aveți consens. Deși Congresul PNL a trecut, partidul este în continuare divizat. 
Săptămâna trecută, în spațiul public, 41 de parlamentari PNL și-au manifestat public o poziție contrară conducerii PNL. Este 
aberant că aceiași oameni care nu sunt în stare să își facă ordine în propria ogradă mai au pretenții să conducă România până în 
2024. Câtă iresponsabilitate... 

Mă întreb, după doi ani de guvernare, cu ce se laudă PNL? Ce realizări aveți? Un PNRR întârziat și un stat eșuat? 
Singurul obiectiv pe care l-ați îndeplinit cu succes este polarizarea societății românești, care este mai divizată ca niciodată. 
Voi, PNL și USR, ați împărțit oamenii în categorii medicale, umanitatea și persoana fiecăruia dintre noi fiind pusă în plan 
secundar. Rușine! Suntem oameni și suntem cu toții, indiferent de preferințele voastre, cetățeni egali.  

Ce nu înțelegeți este că tot răul pe care l-ați provocat se va întoarce tot asupra voastră. Românii au văzut cine sunteți și 
ce știți să faceți, iar mai devreme sau mai târziu, veți pica examenul democratic exact așa cum a picat Superman în Parlament.  

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
Declaraţie politică 

 

În toată țara avem aproape 5 milioane de persoane cu boli cronice! Oameni bolnavi, care trebuiau operați, care au 
cancer, diabet, hipertensiune sau alte boli cronice. Doar în ultimul an, 88% dintre bolnavii de cancer au murit. Mulți dintre ei 
pentru că nu au avut acces la tratament!  

Vă gândiți că spitalele astea în care nu avem voie să intrăm, au fost construite de oamenii care acum suferă în case sau 
la porțile spitalelor? Dragi guvernanți, voi cum v-ați simți dacă mama, tatăl, bunica sau copilul vostru ar suferi și ar muri 
pentru că nu poate fi tratat într-un spital?  

Primesc zeci de mesaje de oameni disperați. Înainte le era frică să meargă la spital. Acum nici măcar nu au șansa asta. 
Toată răspunderea a căzut pe săracii medici de la Unitățile de Primiri Urgențe, care trebuie să decidă cine merită tratat și cine 
nu.  

Dragi guvernanți provizorii, v-am transmis-o și din stradă, din mijlocul bistrițenilor. O fac și acum de la tribuna 
parlamentului: plecați acasă și lăsați oameni cu suflet și profesioniști la conducerea sănătății din România!  

În fiecare clipă în care voi: Iohannis, Cîțu, Orban, Barna sau Cioloș vă bateți pentru putere, mor oameni! Acasă! Sau și 
mai grav, la poarta spitalelor! Stau ore în șir. Suferinzi, rezemați de pereți în speranța unui strop de viață. Și ... mulți dintre ei 
nu mai ajung să fie măcar consultați. Și nu vă spun lucrurile astea din povești ci din întâlnirile cu oamenii cu lacrimi în ochi. 
Care au pierdut pe cineva drag!  

Suferința, durerea și moarte cu zile a oamenilor e pe mâinile voastre.  
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Vă cer din suflet, nu pentru mine, ci pentru oamenii care încă mai pot fi salvați: terminați odată lupta dintre voi și 
retrageți acest ordin criminal! Vă întreb: câți români trebuie să mai moară ca să plecați odată acasă? 

 

Deputat 
Bogdan-Gruia Ivan 

*** 
Vaccinarea nu trebuie să fie o obligație, ci o conștientizare informată a protejării sănătății noastre! 

 

Stimați colegi parlamentari, 
România trece în aceste momente prin cea mai grea situație epidemiologică de la izbucnirea pandemiei de COVID 19 în 

urmă cu mai bine de un an. În plin val 4, țara noastră este printre primele locuri din lume la numărul de infectări zilnice, dar, 
cel mai grav, și la numărul de decese cauzate de complicațiile produse de virusul SarsCOV 2. Suntem fruntași la cel mai trist 
clasament al epocii noastre în condițiile în care avem toate armele de a ne proteja și de a încheia această pandemie: există 
măști suficiente, produse de igienă și, fără precedent în istoria pandemiilor umanității, multiple vaccinuri eficiente cu 
tehnologii diferite produse rapid și suficient pentru toată populația. Și totuși, în România nu se testează, nu se vaccinează, 
ambulanțele fac coadă în curtea spitalului, oamenii ajung să blocheze terapiile intensive, mult prea mulți mor. Puteam să 
evităm toate acestea... 

Doresc de la bun început să lămuresc unele principii după care îmi ghidez activitatea de reprezentare a cetățenilor 
români care m-au votat și care m-au ales să le fac auzite dorințele în Parlamentul României. 

În primul rând, cred cu tărie în dreptul la sănătate al oricărui om. Fiecare dintre noi are dreptul să își protejeze sănătatea 
cum crede mai bine însă fără a pune în pericol sănătatea celor din jurul său. 

În al doilea rând, nu cred că acest drept la sănătate poate fi condiționat în vreun fel de către autorități sau de Statul 
Român și nici impus cu forța. 

În al treilea rând, este de datoria noastră să ne asigurăm că sănătatea publică, a tuturor românilor, este asigurată cu cea 
mai mare grijă și respect. 

Având în vedere aceste trei principii fundamentale, poziția pe care o afirm public este cea de încurajare a vaccinării anti-
COVID 19 prin convingerea oamenilor și nu prin obligativitate sau prin impunerea vaccinării. Este obligația noastră, ca 
reprezentanți ai poporului, să transmitem vocea și sfaturile specialiștilor, în domeniile în care aceștia excelează. În cazul de 
față, recomandarea oamenilor de știință este clar către vaccinare. 

Medicina a progresat enorm în ultimele decenii după ce sute de ani tratarea bolilor sau a rănilor grave presupunea doar 
lovituri, ierburi sau amputări. Până la descoperirea antibioticelor în anii 1930-1940, orice infecție, pe care astăzi o tratăm în 
câteva zile, era fatală. Totuși, ignorarea sfatului medicilor de utilizare a antibioticelor are efecte negative majore cum ar fi 
rezistența organismului la infecții sau chiar apariția unor tulpini noi de superbacterii. Antibioticele, trebuie reținut, sunt 
eficiente contra infecțiilor produse de bacterii, nu și contra virusurilor. 

Infecțiile virale, începând de la banala răceală și până la bolile extrem de grave (hepatită, variolă, febră hemoragică) pot 
fi prevenite și, în cele mai multe cazuri, eradicate prin vaccinare. Prevenirea bolilor infecțioase și controlul epidemiilor se 
practică încă dinaintea erei noastre! În China și India se practica o metodă de variolizare (imunizarea contra variolei), 
folosindu-se un fel de liofilizat primitiv: se luau cruste de la bolnavi, se măcinau, și pulberea obținută se administra celor 
sănătoși prin insuflație nazală. Și în Țările Române se practicau diferite metode preventive împotriva variolei. În Transilvania 
și Valahia se practica un procedeu numit ultuire (var. altuire, oltuire): se scăldau copiii nou-născuți în lapte provenit de la 
vacile bolnave de variola vacilor, care aveau pe uger pustule de variolă. 

După cum vedeți, vaccinarea se folosește de mii de ani. Acum, în secolul 21 când avem super-computere, mii de oameni 
de știință care lucrează simultan la producerea de vaccinuri, când medicina a progresat enorm, ne găsim în fața unui val de 
neîncredere a oamenilor de neînțeles. Cercetătorii în psihologie socială afirmă că efectul negativ cel mai puternic asupra 
științei și medicinei în general îl au rețelele sociale virtuale, așa numitele rețele de socializare. Aici vocea neștiutorului și a 
ignorantului are aceeași valoare de adevăr ca cea a specialistului sau a omului de știință care a învățat și lucrat zeci de ani într-
un domeniu. Informațiile superficiale, zvonurile sau chiar dezinformarea capătă valoare de adevăr doar fiindcă foarte mulți 
oameni cred fără a cunoaște și răspândesc fără a cerceta. 

Este, din păcate, cazul și acestei pandemii când vocea medicilor și a epidemiologilor este acoperită de strigătele 
vehemente ale celor care nu „cred” în virus, în boală sau în vaccin. Virusul SarsCOV 2, boala COVID 19 nu sunt lucruri de 
„credință”, ci lucruri de știință, observabile și măsurabile obiectiv. 
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Morțile miilor de români infectați de COVID 19 ar fi putut fi evitate. Chinurile și spaima zilelor de terapie intensivă cu 
intubare invazivă ar fi putut fi evitate. Simpla vaccinare asigură și doar acest mic beneficiu: chiar dacă te îmbolnăvești, nu faci 
forme grave și riscul de deces din cauza COVID 19 este redus cu peste 94%! 

Eșecul campanie de vaccinare în România nu este din vina oamenilor, ci din vina responsabililor politici care au 
gestionat atât de incompetent și iresponsabil subiectul vaccinării. Este vina guvernanților că nu au dat glas specialiștilor, că nu 
au încurajat personalități cunoscute și apreciate de toată populația să explice oamenilor beneficiile. În schimb, guvernanții 
USR și PNL au luat campania de vaccinare pe nume propriu, încercând să câștige electoral. Incompetența lor politică a fost 
depășită doar de incompetența în administrarea uneia dintre cele mai mari crize prin care a trecut România în ultimele decenii. 

Sper în înțelepciunea poporului român și în bunul simț de a asculta vocea rațiunii și a competenței medicale. Nu pot să 
susțin nici un fel de obligativitate în ceea ce privește vaccinarea sau restrângere a drepturilor constituționale. Nu doresc, 
totodată, nici să spun cuiva să se vaccineze sau să nu se vaccineze. Pot, în schimb, să ascult pe cei care se pricep mai bine ca 
mine și să aleg să îmi protejez sănătatea mea și a celor dragi cum se poate mai eficient. 

Vă mulțumesc!                    Deputat 
Silviu Nicu Macovei 

*** 
 

PNL a fost un partid istoric. În curând va ajunge însă doar istorie! 
Stimați colegi, 
La doar o zi după ce a fost demis, premierul Florin Vasile Cîțu a făcut ce știe el mai bine: o nouă ticăloșie! Penalul Cîțu, 

cu susținerea lui Iohannis, și-a plătit victoria de la congresul partidului. A fost un act emblematic pentru guvernarea eșuată, 
ticăloasă și incompetentă a PNL! 

Cîțu a alocat banii de la bugetul de stat către primării strict după criteriul de apartenență la PNL! Această alocare 
discreționară nu a fost un act politic, ci pur și simplu un furt care lovește crunt nu partidele, ci direct pe români. Îi lovește mai 
ales pe românii care trăiesc la sate, acolo unde, la 1907, tot peneliștii trăgeau cu tunurile în oameni! Astăzi, ”urmașii” lui 
Brătianu dau ”tunuri” financiare, cu același efect criminal. Iar românii nu vor uita!  

În județul Bihor, dar și în alte județe, prefectul PNL a ”omis” să se consulte cu primarii PSD și a trimis către Guvern o 
listă cu sume care nu are nimic de a face cu realitatea, cu problemele oamenilor și cu nevoile de dezvoltare ale localităților. A 
comis un abuz în cel mai ticălos mod posibil, faptă pentru care îi cer și de aici, din Parlamentul României, demisia! Îmi 
exprim, de asemenea, nădejdea că organele competente se vor sesiza din oficiu în acest caz. La fel, și în cazul lui Cîțu!  

În loc să se ocupe de situația din sănătate și educație și să aloce bani pentru spitale sau pentru testele elevilor și ale 
cadrelor didactice, Cîțu și gașca sa au împărțit peste 200 de milioane de euro strict după apartenența politică a primarului! Ce 
le spune asta bihorenilor și tuturor românilor? Le spune că peneliștii nu au guvernat și nu au vrut niciodată să guverneze pentru 
toți românii. Le spune clar că nu le pasă decât de găștile peneliste și că, pentru împărțirea ciolanului între ei, sunt dispuși la 
orice. Inclusiv la a-i lăsa pe oameni să moară cu zile!  

În 2021, PNL rămâne același partid nedemocratic, nereformat, care nu dorește să se implice și să guverneze pentru 
români, ci doar pentru proprii baroni locali. Este un grup organizat și pus pe furt, în care românii nu pot avea încredere. PNL a 
fost cândva un partid istoric. Sub Iohannis și Cîțu, PNL va ajunge, în curând, istorie!    

Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 
Deputat 

Ioan Mang 
*** 

Declarație politică 
Domnule președinte / Stimați colegi, 
Prin intervenția mea de astăzi doresc să vă atrag atenția asupra modului în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale îi 

umilește, încă o dată, pe românii care se zbat în sărăcie. 
 Obținerea ajutorului de încălzire în 2021 este condiționat de completarea unui formular de 14 pagini! Acest volum de 

informații este unul foarte mare, iar înscrierea datelor este descurajantă din start. Asta pentru că solicitanții sunt, în marea lor 
majoritate, persoane în vârstă, oameni cu venituri mici, neobișnuite cu astfel de chestiuni birocratice, adesea cu probleme de 
vedere sau chiar de scriere / înțelegere. Aceste ajutoare sunt absolut necesare pentru a face față frigului, bolilor și lipsurilor de 
tot felul care s-au abătut asupra lor acum, în aceste vremuri deloc ușoare. 
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Dar, dincolo de acest aspect deloc de neglijat, aș putea spune că, prin impunerea acestui formular, Ministerul Muncii 
forțează un fel de recensământ agricol mascat. Fie că funcționarii din minister au dat, din neștiință copy/paste formularului 
pentru recensământul agricol, fie că au făcut-o cu anumite intenții, ceea ce a rezultat este de domeniul absurdului. Prin urmare, 
ținând seama că este vorba de niște oameni care trăiesc în condiții grele, ce înseamnă întrebările la care ei trebuie să răspundă: 
batjocora, umilință, bătaie de joc sau prostie și rea voință din partea celor care au întocmit aceste documente? 

Astfel, pe lângă informaţiile normale, referitoare la starea civilă, sursele de venit, locurile de muncă anterioare, locuinţă 
(inclusiv despre felul în care persoană care cere ajutor de încălzire a dobândit o locuinţă, prin cumpărare sau moştenire), 
formularul de la Ministerul Muncii cere zeci de informaţii care s-ar potrivi, mai degrabă, unuia care vrea să-și dezvolte o 
afacere agricolă. De exemplu: numărul de hectare de grâu, din care grâu dur şi grâu semincer; venituri din exploatarea 
pepinierelor viticole şi pomicole, culturi de struguri pentru masă, struguri pentru vin de calitate, struguri pentru vin de masă, 
dar şi caprine, oi mame, alte ovine, purcei, scroafe pentru reproducţie, porci pentru îngrăşat, alte porcine etc. Fără comentarii! 

Dar, pentru a acorda aceste ajutoare, statul va trebui să verifice declaraţiile de câte 14 pagini pe care le-ar depune, să 
presupunem, un milion de oameni. Asta înseamnă că pentru astfel de verificări este nevoie de mulţi specialişti în plus care vor 
fi plătiţi de la bugetul statului. Probabil, cu sume mai mari decât cele care reprezintă ajutoarele pentru încălzire. 

Și mai e ceva: facturile care deja se anunță uriașe vor trebui mai întâi plătite și abia apoi se va analiză fiecare cerere de 
ajutor. Asta înseamnă că neplata facturilor poate duce la executare silită. 

Întrebările care îi preocupă deja pe cei aflați în această situație sunt dramatice: Ce se va întâmpla cu cei care nu vor 
putea să-și achite cheltuielile de încălzire în această iarnă? Cum își vor putea plăti românii facturile? Ce se va alege de acești 
oameni care, chiar dacă vor supraviețui pandemiei, se vor îmbolnăvi de grijă neputinței de a-și plăti datoriile? 

Vă mulțumesc!             
Deputat 

Remus Munteanu 
*** 

88% dintre români cred că dreapta duce țara într-o direcție greșită 
Dragi colegi, 
Greșelile deosebit de grave ale guvernării de dreapta nu rămân netaxate de către români! Pentru prima dată în istoria 

postrevoluționară a României, sondajele de opinie au contabilizat cea mai amplă decepție, care a cuprins aproape toată 
populația din cauza politicilor greșite, aplicate de PNL-USR-UDMR. 88% dintre români consideră că țara este îndreptată într-
o direcţie eronată. Iar acest procent nu este unul deosebit de îngrijorător doar la nivel de optimism personal și colectiv, ci 
descrie exact dezastrul obținut în doi ani de guvernare a formațiunilor de dreapta. Altfel spus, până și votanții tradiționali ai 
actualilor guvernanți au început să-și piardă speranța și încrederea în cei pe care i-au girat ani de-a rândul cu voturile lor. Doar 
11% dintre români consideră că ţara merge într-o direcţie bună, după cum arată un sondaj realizat de IRES. 

Criza economică de la sfârșitul deceniului trecut indica fatpul că, în ciuda tuturor măsurilor falimentare luate de 
guvernele de la acea vreme, 25% din populație credita, în continuare, cu încredere Executivul. Așadar, criza sanitară de acum, 
peste care s-au suprapus și cea economică și umanitară, nu le-a dat sorți de izbândă liberalilor cu blufurile lor comunicaționale. 
Procentul infim de români încrezători, ca să nu-i numim fericiți, în potențialul bine ocultat sau direcționat cu dedicație al 
actualilor încă guvernanți, demonstrează, de fapt, criza acută politică pe care o traversăm din cauza unor orgolii și a 
dimensiunilor lor gigantești.  

Țin să subliniez că această direcție nu este doar o concluzie a unui sondaj de opinie, ci este confirmată și de realitatea 
din teritoriu. Atât mie, cât și mai multor colegi parlamentari PSD ni se plâng oamenii necontenit nu doar în cadrul audiențelor 
săptămânale, ci ori de câte ori ne întâlnesc pe stradă. Ni se cere pur și simplu să îi salvăm prin orice chip de guvernarea 
dezastru de dreapta, dublată de impertinență, dar și de demagogia deșănțată a celor de la AUR!  

Dragi colegi, oamenii nu mai au deloc resurse să suporte sărăcia lucie în care i-ați aruncat! Populația nu poate face față 
bolii și foamei cu resurse atât de puține la care încă mai au o parte dintre ei acces! Oamenii nu mai au răbdare cu 
dumneavoastră! Românii nu vă înțeleg viteza melcului cu care luați decizii. Iar acelea, din păcate, se dovedesc țintite tot 
împotriva lor! 

Nu vă îmbătați cu ”apa rece” care are ca sursă unele sondaje de opinie prea indulgente și prea darnice cu 
dumneavoastră, cei de la PNL și USR, pentru că, în realitate, populația înclină, într-un procent mult mai mare, către PSD. 31% 
dintre subiecții chestionaţi cred că PSD ar trebui să dea premierul, 19% consideră că acest drept revine PNL, iar un sfert dintre 
ei nu şi-au exprimat vreun punct de vedere sau au refuzat să răspundă. 
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Poate ar fi mai bine ca și dumneavoastră să ajungeți să folosiți acea apă rece, care le ajunge pe țeavă și în calorifere 
multor români, nu doar majorității locuitorilor capitalei europene numită București, ca să vă treziți mai repede la realitate!  

Chiar nu vă spune nimic faptul că 60% dintre români cred că demiterea guvernului condus de Florin Cîţu prin moţiunea 
de cenzură e un lucru bun?! Chiar nu vă îngrijorează nici realitatea flagrantă care vă râde în nas, respectiv că peste jumătate 
dintre respondenții chestionați pe această temă, în speță 32% reprezintă electorat PNL, adică acel partid care îl susţine în 
continuare pe Florin Cîţu pentru Palatul Victoria?! Mi-e greu să cred că nu vă înspăimântă aceste date, la fel cât îmi este de 
ușor să constat că vă lasă pur și simplu indiferenți seriile de tragedii pe care le generați cu atâta ușurință pe toate planurile! 

Mi-ar plăcea să faceți măcar ceva concret pentru decelerarea pandemiei și reducerea deceselor dacă tot veți forța, prin 
orice mijloc, mecanismele constituționale ca să rămâneți la putere! Noi nu ne dorim puterea, ci ne dorim binele românilor! Ne 
dorim salvarea României, în ultima clipă, de la dezastrul total în care ați afundat-o! Noi, toți ceilalți, ne cerem doar țara înapoi 
pentru revenirea la normalitate! Și pentru acest deziderat legitim noi, cei de la PSD, muncim! Lucrăm pentru o strategie 
exhaustivă de politici publice astfel încât, atunci când vom ajunge la guvernare, să nu sfârșim să improvizăm ca 
dumneavoastră! Noi avem specialiști, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i călim și mai mult pe seama românilor așa cum 
procedați dumneavoastră! Iar pe lângă ei sunt bine primiți, ca întotdeauna, oamenii noi, cu inițiativă. Noi suntem deciși să 
reconstruim ceea ce ați năruit! Noi ne pregătim intens, așa cum am facut-o tot timpul și rezultatele eforturilor noastre din trecut 
încă se văd. Și sunt chiar evidențiate până și de sondajele de opinie de astăzi, în detrimentul dumnevoastră, domnilor 
guvernanți de dreapta! 

Vă mulțumesc!           Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Atentat la sănătatea poporului român! 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi,  
În plină criză sanitară și politică, după aproape 2 ani de guvernare, coaliția PNL-USR– UDMR continuă seria de decizii 

prin care pun în pericol viața românilor. Situația actuală în România este mult mai tragică ca la începutul pandemiei, iar 
Guvernul Cîțu demis prin moțiune de cenzură este responsabil în continuare de situația critică din punct de vedere al sănătății, 
prin care trece populația.  

După aproape 2 ani în care românii cu boli cronice  nu au avut acces la tratamente în spitale, deoarece majoritatea erau 
destinate COVID, după ce am văzut mult prea  des incendii în spitale soldate cu victime, fără nici un fel de măsuri eficiente 
luate de Ministerul Sănătății pentru eliminarea acestora pe viitor, după o campanie de vaccinare antiCOVID eșuată, care nu și-
a atins obiectivul stabilit din cauza politizarii ei, astăzi ne aflăm din nou în plină criză sanitară MAJORA.   

Măsurile luate în sănătate de Guvernul demis prin moțiune de cenzură au  înrăutățit situația, iar urmările se văd în 
numărul mare de infectări zilnice în țara noastră, culminând cu cele din data de 11 octombrie 2022, când în România au fost 
confirmate 16.742 de noi infectări cu SARS-COV2 și 443 de pacienți care au murit  din cauza infecției cu coronavirus, cel mai 
mare număr de decese, determinate de o singura cauza, într-o singura zi, din ultimii ani. La secțiile ATI sunt 1.667 de pacienți, 
unul din recordurile de internări  de la începutul pandemiei. Avem doar 5.546.922 de pesoane vaccinate cu schema completă 
până la 11 octombrie 2022, în condițiile în care zeci de mii de doze au expirat, sau au fost cedate sau donate altor tari.  

Medicii din România și-au exprimat vădit îngrijorarea si nemulțumirea față de actuala diminuare marcată, până la 
dispariție a stocurilor de medicamente din spitale, mai ales a medicamentelor specifice tratamentului infecțiilor cu virusul 
SARS-COV-2, cât și a materialelor sanitare necesare pentru protecția pacienților și a personalului medical. 

Guvernul Cîțu nu a luat masurile necesare pentru a preveni dispariția din spitalele romanesti a medicamentelor ce pot fi 
folosite în tratarea pacienților infectați cu SARS-COV-2. A alocat într-un târziu, pe 29 septembrie, în plin val 4 al pandemiei, 
bani în vederea achiziţionării de medicamente precum Remdesivir şi Tocilizumab (pentru care nu s-au găsit furnizori, ci doar 
donații), necesare în tratamentul anti-COVID, cât şi pentru achiziția de anticorpi monoclonali (primiti tot din donații).  

Am ajuns în situația disperată în care Guvernul Ungariei trimite României 1000 de cutii de Favipiravir, medicament 
viral folosit la tratarea COVID-19, fiindcă Guvernul demis nu l-a achiziționat și mai grav, nu a luat nici o măsură pentru 
producerea acestuia, cât și a altor medicamente necesare în țara noastră. 

Avem o instituție care desfășoară activități de interes strategic în domeniul cercetării și producției de preparate 
farmacologice  esențiale în asigurarea stării de sănătate a populației, și anume Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Militară "Cantacuzino", care ar putea produce medicamente incluse în protocolul de tratament al infecției cu SARS-
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COV-2 și mai ales, ar putea produce un vaccin românesc. în colaborare cu centre de cercetare în domeniu, cu experienta și 
rezultate. Sau producția în România a vaccinului ANTICOVID, de către firmele farmaceutice producatoare la nivel european, 
internațional.   

Este necesara adaptarea schemelor de tratament, cu posibilitatea limitarii internărilor, și tratamentul la domiciliu, dar cu 
monitorizarea permanenta a pacienților, inclusiv prin utilizarea  telemedicinei, și administrarea ambulatorie a medicamentelor 
antivirale, atunci când este posibil.  

Este nevoie de continuarea campaniei de vaccinare, în special a pacientilor  cu afecțiuni cronice, agravante, a 
categoriilor de personal care prezintă riscul crescut de infectare și/sau de transmitere a bolii. Este nevoie de explicarea 
eficientei și necesității vaccinării în combaterea acestei pandemii, întregii populații.  

Este nevoie a se lua masurile necesare pentru testarea facila a celor simptomatici, a izolarii pacienților cu forme ușoare 
sau medii, a izolarii contactilor, limitarea deplasărilor în comunitățile cu incidente crescute ale infecției COVID-19, în 
conformitate cu reglementările legale.  

De ce nu se dorește găsirea unei soluții mai ales când dispunem de resurse chiar și la noi în țară? Guvenul următor 
trebuie să rezolve aceste probleme urgent și să nu dea dovadă de incompetența criminală a predecesorului său.  

Vă mulţumesc!              
Deputat 

Florian-Claudiu Neaga 
*** 

 
Premierul demis Cîțu a condamnat vâlcenii și toți românii din localitățile reprezentate de PSD la austeritate în prag de 

iarnă pentru a se răzbuna pe toți cei care au votat moțiunea de cenzură! 
Stimați parlamentari, 
Am ajuns să trăim din nou situația dinainte de 1989, când apropiații lui Ceaușescu aveau acces la alimente din import, la 

apă caldă, căldură și condiții de lux, iar majoritatea românilor înghețau de frig în case, stăteau pe întuneric și făceau foamea.  
La fel a procedat zilele trecute și prim-ministru demis, Florin Cîțu, care și-a achitat datoriile de la Congresul PNL către 

primarii PNL, care l-au uns șef de partid și a împărțit firmiturile rămase către primarii PSD, care sunt cei mai numeroși din țară 
și conduc cele mai mari comune și orașe. Practic nu a mai contat deloc tipul localității, mărimea, numărul de locuitori, 
investițiile în derulare, problemele specifice fiecărei comunități locale, ci doar carnetul de partid. Astfel vâlcenii și toți românii 
au fost împărțiți în cetățeni de rangul întâi și cetățeni de mâna a doua.   

Concret, în județul Vâlcea, orașele conduse de primari PNL au primit 700.000 lei, în timp ce orașele cu aleși locali de la 
PSD au primit 100.000 lei. La fel, comunelor liberale din județul Vâlcea le-au fost alocați 300.000-400.000 de lei, în timp ce 
comunelor social-democrate le-au fost repartizate câte 50.000 de lei. Aceeași situație a fost și în cazul consiliilor județene și 
primăriilor din toată țara, iar mai grav este faptul că sunt primării care au primit ZERO lei, bineînțeles pe același criteriu că are 
conducere PSD. 

Mentalitatea retrogradă, nepăsarea, cinismul și rea voința premierului demis Cîțu în legătură cu alocarea discreționară a 
banilor din Fondul de Rezervă al Guvernului către autoritățile locale a scos la suprafață adevărata față a PNL. Astfel locuitorii 
județului Vâlcea, după ce au fost tăiați de la alocările de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, acum au aflat 
că dacă locuiesc în comune și orașe conduse de primari PSD nu au dreptul la un trai decent, la apă curentă, la drumuri 
asfaltate, nu au acces la unități sanitare și de învățământ modernizate și dotate pentru că nu fac parte din gașca de liberali din 
echipa câștigătoare a fantasticului Cîțu. 

Nici eu și nici colegii mei social-democrați parlamentari și aleși locali din județul Vâlcea și din toată țara nu vom 
accepta ștergerea de pe harta României a localităților cu sute și zeci de mii de români, condamnarea la frig, întuneric, și lipsa 
condițiilor de trai decente pentru că haita liberală cu demisul Cîțu în frunte au decis din pix cine merită și cine nu merită să 
primească bani. 

Astfel, în zilele următoare vor fi formulate mii de acțiuni în contencios administrativ, care vor fi depuse de aleșii locali 
ai PSD în instanță, în temeiul plângerii cadru redactate de avocații partidului și distribuită în teritoriu.  

Mai grav decât împărțirea românilor în bogați și săraci în funcție de partidul al cărui reprezentant conduce o comunitate 
locală, este faptul că banii pentru șpaga baronilor PNL au fost luați de la fondurile de pensii și alocații. Aproximativ 1 miliard 
de lei au fost luați din cei 3 miliarde lei tăiați de la Ministerul Muncii. În timp ce le spunea pensionarilor și copiilor că nu are 
bani pentru majorarea pensiilor și alocațiilor pentru a ține pasul cu scumpirile, Cîțu muta banii de la Ministerul Muncii în 
pușculița sa de partid, Fondul de Rezervă al Guvernului. 
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Indiferent dacă PNL va rămâne sau nu la guvernare, un lucru este cert. Vâlcenii și toți românii care au căzut pradă 
răzbunării echipei câștigătoare a premierului demis Cîțu, din motivul că locuiesc într-o localitate reprezentată de un ales PSD, 
nu vor uita nicio o secundă că au fost abandonați și lăsați de izbeliște în prag de iarnă.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

,,Guvernul meu" îngenunchează Romania 
 

Incompetența guvernului condus de Florin-Vasile Cîțu este notorie, iar fiecare zi în care acest cabinet – chiar și 
interimar - rămâne la Palatul Victoria este un pericol pentru România. Cu atât mai mult cu cât această incompetență este 
dublată de acțiuni și atitudini profund antiromânești. 

Cum altfel s-ar putea califica, decât antiromânească, indiferența totală manifestată de guvernul Cîțu față de firmele și de 
antreprenorii români, puși în mare dificultate de creșterile galopante ale prețurilor la utilități, la carburanți, la materii prime? În 
fața acestor dificultăți, firmele nu au decât două variante: fie să tragă obloanele și să lase pe drumuri mii și mii de angajați, fie 
să crească la rândul lor prețurile de vânzare, îngreunând și mai mult povara de pe umerii consumatorilor finali, ai românilor și-
așa vulnerabili și vulnerabilizați de pandemie și de criza economică.  

România nu este un stat eșuat, după cum ne-a informat cu revoltătoare detașare președintele Iohannis, ci este un stat 
deturnat de incompetența și reaua credință a guvernului Cîțu.  

Deriva economică și socială în care plutește acum România este consecința manierei batjocoritoare în care a înțeles să 
lucreze „monstruoasa coaliție”, de care oportuniștii se dezic astăzi, uitând că au împărțit aceleași fotolii timp de nouă luni.  

Toate semnalele pe care le-am primit din partea mediului de afaceri sunt că acești antreprenori se simt pur și simplu 
abandonați de Guvern, de statul căruia îi plătesc taxe și impozite.  

De aceea, pe lângă protejarea consumatorilor casnici vulnerabili, de primă urgență pentru cabinetul care se va instala 
după ieșirea definitivă din scenă a lui Cîțu și compania sunt măsurile de protecție și stimulare a întreprinderilor mici și 
mijlocii. Firmele românești au nevoie de sprijin, de siguranță, de stabilitate, pentru a putea să funcționeze sănătos și pentru a 
putea oferi bunuri și servicii la prețuri corecte.  

Antreprenorii români sunt inteligenți și de bună credință, spre deosebire de „guvernul meu”.  
De aceea, acest cabinet trebuie să dispară definitiv cât mai repede, spre binele tuturor românilor. 
 

Deputat 
George-Adrian Paladi 

*** 
Ultima noapte de guvernare, întâia noapte de realitate 

 

Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Cu chiu cu vai am reușit să avem și congresul PNL, pentru care o țară întreagă se pregătea de luni bune. În fapt, timpul a 

stat în loc, doar pentru a avea un Cîțu pe post de președinte al unui partid ce și-a demonstrat cu vârf și îndesat incompetența și 
incapacitatea de a mai guverna România. 

Cifrele guvernării liberalo-pluseristă sunt de-a dreptul hilare, într-o țară acoperită din ce în ce mai mult de tristețe și 
lovită năpraznic de valul 4 al pandemiei Covid. 

Anunțați cu surle și trâmbițe că am învins pandemia, că noile tulpini nu au nicio șansă pe meleagurile noastre, că 
românii sunt fericiți, că nivelul de trai crește, bazaconii ale unei minți tulburate, ne aflăm iată în fața unor probleme cărora cu 
greu le mai putem găsi soluții. 

Campaniile roboților politici nu au convins oamenii să se vaccineze, România fiind în acest moment la coada 
clasamentului Uniunii Europene ca grad de vaccinare a populației. Așteptăm cu sufletul la gură închideri, constrângeri, în timp 
ce Europa deschide și ajută. Așteptăm zilnic buletinele de știri care ne anunță decese din ce în ce mai multe, capitol la care am 
ajuns pe locul al doilea în lume. În lume! Sălile ATI sunt atât de pline încât se stă în triaje cu orele, iar personalul medical nu 
mai poate rezista. În primăvara lui 2020, România trimitea personal medical în Italia, pentru a-i ajuta să depășească momentele 
cumplite, acum am ajuns să batem la porțile tuturor țărilor europene să ne ajute cu ceva, cu oameni, cu medicamente, cu orice. 
Iar Cîțu, măturat de o moțiune votată de aproape toate partidele politice, se visează încă premier.  
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Ca și când situația sanitară nu ar fi fost de-ajuns, România traversează și una dintre cele mai grele perioade din punct de 
vedere economic. Împrumutați peste măsură în ultimul an, prin grija aceluiași guvern și aceluiași premier, românii încep să 
simtă din ce în ce mai mult povara facturilor la gaze și energie, precum și povara scumpirilor excesive la toate categoriile de 
produse, alimentare și non-alimentare.  

Realitatea lovește crunt. Oamenii sunt îngijorați și obosiți. Prețurile cresc. Inflația galopează. Alți oameni, nu puțini, 
mor. Și mor pentru că pandemia și măsurile de pregătire au fost total ignorate luni bune. 

Stimați guvernanți! Domnule Cîțu! Domnule Iohannis! Ajunge!  
Ați făcut din această țară arena unor jocuri pe care numai voi le înțelegeți. Dar jocurile voastre și pofta de mărire costă 

vieți și destine, costă timp și bani, costă generații pe care le condamnați la moarte dureroasă, fizică și spirituală. 
Luați-vă acoliții, Uniunea Satrapii României și plecați! V-ați demonstrat neputința, cinismul, lașitatea.  
E timpul ca această țară să revină la normalitate, să redevină sănătoasă și să devină în sfârșit educată. Iar acest lucru nu 

se poate întâmpla decât fără voi. O spune Partidul Social Democrat, o spun oamenii politici responsabili, o spune societatea 
civilă și mai presus de toate, o spun românii. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Dan Cristian Popescu 

*** 
 

Domnul Cîțu și-a răsplătit primarii votanți cu fonduri publice 
 

Imediat după trecerea moțiunii de cenzură a PSD, domnul Cîțu a decis să-și achite cu bani publici datoria față de 
primarii PNL care i-au acordat voturile la congres. Cu maxim cinism a alocat 1 miliard de lei din Fondul de rezervă aproape în 
totalitate către primarii PNL. Probabil nervos pentru că PSD i-a demonstrat incompetența și l-a trimis acasă, domnul Cîțu, fără 
a ține cont de nevoile și cererile administrației locale, a repartizat peste 80% din fonduri către primarii PNL. Nicio teamă că 
alocarea preferențială, fără criterii obiective, reprezintă o faptă penală. Domnul Cîțu are experiență penală internațională. 

Practic, premierul Cîțu și-a plătit astfel funcția de la Congresul PNL, condamnând la subdezvoltare, frig, sărăcie și 
foame comunitățile care nu sunt conduse de un primar liberal. Și pentru a masca ilegalitatea, domnul Cîțu a crezut că e 
suficient să aloce câțiva lei și la unii din primarii PSD, respectiv sume de peste 10 ori mai mici decât cele acordate primarilor 
PNL din localități de aceiași mărime. 

Argumentele pentru alocarea discreționară ilegală decisă de guvernul Cîțu se regăsesc din abundență chiar în anexa la 
hotărârea de guvern. Pe ansamblul județului Dolj s-au acordat 22,766 milioane lei. Municipiul Craiova nu a primit nimic, drept 
pedeapsă pentru că cetățenii și-au ales un primar PSD. În schimb, pentru județul Suceava, păstorit de domnul Flutur, susținător 
înfocat al lui Cîțu, s-au aprobat 46,293 mil. lei, din care 15 milioane lei pentru primăria Suceava. 

Este prima dată în istorie transferurilor de la bugetul de stat către administrațiile locale când un oraș de mărimea 
Craiovei este pedepsit pentru că nu a votat cum trebuie. Fără transferuri de la bugetul de stat, anul acesta nu vor mai putea fi 
plătite indemnizațiile către persoanele cu handicap din municipiul Craiova și nici transportul elevilor și pensionarilor, deși 
aceste cheltuieli trebuie subvenționate de guvern, conform legislației în vigoare. Salariile și pensiile au fost înghețate, prețurile 
au explodat și guvernul nu a luat nicio măsură. 

Asta mai trebuia: pedepsirea populației pentru modul cum au votat. Acum domnul Cîțu poate să își frece mâinile de 
satisfacție. A reușit ceea ce nimeni nu credea, revenirea la starea de dinainte de revoluție: frig și întuneric în casele oamenilor, 
înfometare pentru pensionari și familiile dezavantajate. 

PSD va face plângere penală față de toți demnitarii implicați în avizarea și aprobarea hotărârii de guvern pentru alocarea 
discreționară a banilor către primării din Fondul de rezervă al Guvernului. 

Bătaia de joc la adresa populației continuă. Deși se știa de valul 4 al pandemiei de multe luni, domnul Cîțu umbla astă-
vară prin țară să cerșească voturi pentru funcția de președinte al PNL, în loc să pregătească sistemul sanitar. S-a ajuns astfel la 
recorduri incredibile de îmbolnăviri și sute de morți în fiecare zi.  

Pentru dezastrul produs, prin votarea moțiunii de cenzură a PSD, guvernul Cîțu este istorie, dar se agață de fotoliile de la 
Palatul Victoria și încearcă pe ultima sută de metri să mai facă  rău.  

Aveam speranța că domnul Iohannis, autorul moral al dezastrului sanitar și economic va încerca, acum când statul a 
eșuat și populația suferă, să rezolve măcar criza politică. Dar soluția supei reîncălzite cu domul Cioloș, primul-ministru “zero” 
nu oferă nicio perspectivă. 
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Soluția PSD a alegerilor anticipate reprezintă calea unică pentru un guvern stabil, competent și responsabil. Numai prin 
întoarcerea la popor vom avea un guvern care să nu uite că administrațiile locale, indiferent de culoarea politică a primarilor, 
reprezintă comunitatea. 

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
 

Superman își plătește votul din congresul PNL 
 

”Dezvoltăm Teleormanul” și ”Dezvoltăm România” sunt doar lozincile mincinoase ale unei guvernari eșuate. 
Guvernul lui Superman-Cîțu demis pentru incompetență, într-o ultimă zvîrcolire, mai dă o lovitură românilor. Golește 

fondul de rezervă și-l alocă discreționar primăriilor PNL. 
Dintr-un miliard de lei alocați, peste 85%, au mers către administrațiile PNL. Aleșii PSD, desi sunt cei mai mulți ca 

pondere, reprezentând aproape jumătate din numărul total (46,85%) au primit doar firimituri.  
156 de primării PSD n-au primit NICIUN LEU. ZERO! 
Alte 1021 de primării au primit doar câte 50.000 de lei, adică aproape ZERO! 
Încă odată, SuperPNL împarte România în ai lor și restul, episodul de anul trecut când Guvernul Orban a favorizat edilii 

PNL și i-a ocolit pe cei ai PSD s-a repetat.  
Nici județul Teleorman în care 49,5 % dintre comunități sunt conduse de primari PSD nu a făcut excepție. 16,6 % din 

fondurile alocate județului Teleorman s-au dus către localități administrate de PSD și 74 % către cele ale PNL.  
6 din cele 97 de localități ale județului, evident, toate administrate de edili PSD, nu au primit niciun ban, deși e vorba de 

comunități care adună peste 120000 de locuitori (municipiile Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele și comunele 
Peretu, Bujoreni și Traian), celelalte 42 de administrații locale PSD, au primit, în cea mai mare parte, câte 50 000 lei, o medie 
de 17 lei/ locuitor, față de 20700 mii lei și o medie de 159 lei/locuitor cât au primit localitățile PNL.  

Pe ce criterii s-au alocat acești bani?! Nu s-a ţinut cont de tipul unităţii administrativ teritoriale, de mărime, de numărul 
de locuitori, de costurile efective, de angajamentele în derulare. 

Superman-Cîțu și-a plătit votul din congresul PNL și s-a răzbunat pe români pentru votul de la moțiunea de cenzură.  
O parte dintre români sunt pedepsiţi doar pentru că trăiesc în localităţi conduse de primari PSD. Aceasta este România 

lui Iohannis și a guvernării dreptei. Românii sunt bătaia lor de joc!  
Sunt cetățenii localităților administrate de PSD mai prejos decât ceilalți? Nu au aceleași nevoi și același drept la 

dezvoltare ca și cei din comunitățile conduse de PNL?  
Iohannis, Cîțu și toată clica de dreapta cocoțată la putere, peste voința românilor, condamnă mii de comunități la moarte 

efectivă!  
Fără un minim sprijin nu se mai poate asigura nici măcar plata facturii la energie electrică, în condițiile scumpirilor 

masive. De căldură nici nu mai poate fi vorba. Vor rămâne școli în întuneric și frig, spitale, dispensare, creșe, grădinițe!  
Guvernarea de dreapta ne trimite, premeditat în trecutul întunecat și rece al regimului ceaușist! 
 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
 

Sărăcie, boală, frig și disperare - aceasta este România lui Klaus Iohannis și a guvernării dreptei 
 

Hotărârea de Guvern prin care s-au alocat bani către administrațiile locale într-o manieră complet discreţionară ne arată 
că nimic nu poate opri guvernarea dreptei de la a fi esenţial dedicată intereselor înguste ale unui singur partid. 

Nu mai încape nicio îndoială că, în prezent, Bugetul de stat al României nu este pentru toată lumea. Este doar pentru 
acelaşi partid şi clientela lui politică.  

Felul în care banii din Fondul de rezervă bugetară au fost alocaţi demonstrează cât se poate de evident că premierul 
Florin Cîțu își plătește primarii și președinții de consilii judeţene ai PNL care l-au făcut șef la partid și lasă peste 70% din 
români fără bani. 

În judeţul Hunedoara, lucrurile stau chiar mai rău decât datele statistice medii la nivel naţional. Din suma totală alocată 
primăriilor hunedorene, 88 la sută din bani au mers către primarii PNL şi doar 10 la sută către primarii PSD. 
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Distribuţia de mai sus s-a aplicat complet disproporţionat faţă de numărul locuitorilor din comunităţile locale. Iar cifrele 
nu mint. 53 la sută dintre hunedoreni trăiesc în localităţi cu primar PSD, faţă de 41 la sută care trăiesc în comunităţi cu primar 
PNL.  

Aproape toate comunele liberale primesc sume de 300.000 lei sau 400.000 lei, în timp ce comune mari, cu peste 3000 de 
locuitori, precum Băița sau Dobra, dar conduse de primari PSD, nu primesc nimic. Restul comunelor cu primari PSD primesc 
sume de opt ori mai mici.  

Municipiul Hunedoara, care are cel mai mare număr de locuitori din judeţ și numeroase proiecte în derulare, nu primeşte 
niciun leu. Lucrurile se repetă identic în cazul municipiilor Orăștie şi Lupeni şi al oraşelor Simeria și Geoagiu. 

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât toate aceste primării se confruntă şi ele, în prag de iarnă, cu valul de majorări ale 
preţurilor, mai ales la utilităţi. Fără un minim sprijin financiar, în condițiile scumpirilor masive, nu se mai poate asigura nici 
măcar plata facturilor la energie electrică. De căldură nici nu mai poate fi vorba. Vor rămâne în întuneric și frig școli, spitale, 
dispensare, creșe, grădinițe!    

Doresc să îi reamintesc premierului demis prin moţiune de cenzură Florin Vasile Cîțu cum a procedat Guvernul Dăncilă 
când a fost vorba despre bani pentru administraţiile locale. 

În octombrie 2019, guvernul Dancilă a acordat sume importante de bani pentru toate spitalele, indiferent de culoarea 
politică a administraţiei locale, pentru achiziţionarea de aparatură performantă. 

În acelaşi context, Executivul de atunci a adoptat şi o altă hotărâre de guvern privind repartizarea pe unităţi 
administrative teritoriale a sumelor defalcate din TVA, fiind distribuită suma de 1,4 miliarde lei pentru diferite capitole de 
cheltuieli. S-a avut în vedere cu prioritate asigurarea cheltuielilor de funcţionare, cheltuieli de personal, inclusiv drepturile 
asistenţilor personali şi persoanelor cu handicap grav. 

Expresie firească a respectului faţă de toţi cetăţenii, în judeţul Hunedoara, au fost alocate fonduri tuturor Unităţilor 
Administativ Teritoriale, fără a ţine cont de culoare politică a primarilor. Astfel, au fost finanţate, între altele, şi 71 de proiecte 
propuse de către 30 de primari aparţinând Partidului Naţional Liberal. Guvernul PSD a decis aşa pentru că a înţeles necesitatea 
de a rezolva problemele comunităţilor locale, fără a condiţiona acest lucru de apartenenţa politică a edililor aleşi. Din respect 
pentru toţi cetăţenii. 

Dar respectul pentru cetăţean a fost înlocuit de actualul guvern printr-un cinism mai mult decât evident, susţinut cu o 
aroganţă de rău augur de preşedintele Klaus Iohannis. De fapt, Preşedintele României nu mai este demult preşedintele 
românilor. Suntem în plin dezastru. Rata de infectare continuă să crească alarmant şi specialiştii spun că, în mod cert, numărul 
celor bolnavi de COVID-19 este mai mare decât numărul testelor. Mai mic nu are cum să fie. Dar să te duci în mijlocul crizei 
politice la aniversarea unei centrale nucleare la două zile după ce al doilea  “Guvern al său” a fost demis prin moţiune de 
cenzură, este semnul cel mai clar al bolii prezidenţiale de care suferă Klaus Iohannis - lipsa totală de înţelegere faţă de 
necazurile prin care trec românii acum, într-un stat eşuat, cum bine a spus.. 

Sărăcie, boală, frig și disperare - aceasta este România “educată” a lui Klaus Iohannis și a guvernării dreptei. Ne 
aşteaptă pe toţi o iarnă grea. 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
Miercurea neagră, în care banii românilor au fost confiscați de PNL 

 
Guvernul demis, condus de premierul demis a împărțit banii din Fondul de Rezervă aflat la dispoziția premierului Cîțu. 
Doar ceva peste 400 de milioane de lei au fost alocați pentru spitale, să cumpere medicamente împotriva pandemiei. În 

situaţia in care la rectificarea bugetară s-a tăiat din bugetul Sănătății, iar zilele acestea observăm cum ne transformăm în 
focarul Covid-19 al Europei. 

Vedeta serii a fost hotărârea de a aloca peste un milliard de lei pentru UAT- urile cu primarii PNL și UDMR. 
Mă voi referi la județul Galați care are 65 localități, fiecare cu specificul și necesitățile ei.Și toate trebuiesc gospodărite. 
În anii de activitate ca și consilier județean am învățat că oamenii au așteptări de la cei care gospodăresc banul public, 

indiferent de culoarea politică. 
În Galați primăriile comunelor conduse de PSD au primit câte 50.000 de lei, indiferent de situația economică și nevoile 

comunei, indiferent de suprafața sa. 
Disproporția este evidentă dacă ne gîndim că localități cu o suprafață aproximativ egală au primit sume de zece ori mai 

mari, singurul argument fiind că primarul este PNL. 
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Nedreptatea şi inegalitatea e cu atât mai mare cu cât aceleaşi localităţi peneliste s-au înfruptat din banul public şi anul 
trecut prin H.G. 758/11.09.2020 pentru plata cheltuielilor curente și de capital, tot din Fondul de rezervă. 

Sunt localități gălățene care trec prin aceleași vremuri grele generate de pandemie, au probleme și necesități similare. De 
ce crede guvernul liberal că vor putea să le rezolve cu bani mai puțini? Sau fără ajutor de la guvern? 

Pentru că sunt și localități care si-au căpătat un renume prin oamenii lor gospodari, chiar și pe plan extern-și amintesc 
aici Matca, Cudalbi- care nu au primit absolut niciun leu la această alocare. 

Acești oameni, nu se mai simt acasă în țara lor dacă cei puși să gestioneze economia acestei țări îi ignoră. Le ignoră 
strigătul de ajutor la nevoie. 

Guvernul liberal devine din ce în ce mai toxic pentru români. 
Dumneavoastră domnule Cîțu ați făcut de la bun început o delimitare a populației, în peneliști si restul țării.Ați dorit să 

îngropați tot ce avea proveniență PSD. 
Ați îngropat programe, proiecte PSD pe care le-ati vopsit apoi cu culoare galbenă, însușindu-vi-le. Fie primit, cum ar 

zice colega dumneavoastră. 
Însă țara are nevoie de dezvoltare echilibrată, iar alocările de fonduri bugetare continuați să le faceți pe criterii politice, 

fără a ține cont de nevoile de dezvoltare a fiecarei localități. 
Deputat 

Viorica Sandu 
*** 

 
Municipiile Botoșani și Dorohoi au fost șterse de pe harta României de premierul demis Cîțu, ZERO lei pentru 

educație, asistență socială și investiții în infrastructura locală! 
Stimați parlamentari, 
Săptămâna trecută am asistat la cea mai mare acțiune de epurare socială pe criterii politice, care a fost pusă în practică 

mișelește de către un premier demis de Parlament. Fără niciun fel de scrupul, ca o drujbă pusă în funcțiune pentru a pune la 
pământ o întreagă pădure, premierul demis Cîțu a ras de pe harta României județe, municipii, orașe și comune întregi, pe care 
le-a condamnat la sărăcie pentru că sunt conduse de aleși locali ai PSD. 

Municipiile Botoșani și Dorohoi din județul Botoșani pe care îl reprezint în Parlamentul României au fost complet tăiate 
de la alocările financiare din Fondul de Rezervă al Guvernului pentru că sunt conduse de primari PSD. Aproape la fel s-a 
întâmplat și cu Consiliul Județean Botoșani și majoritatea orașelor și comunelor din acest județ, care sunt reprezentate de aleși 
locali social-democrați.  

Să spunem că până la un punct admitem lupta politică între Putere și Opoziție, între PSD și PNL, dar cât de cinic, 
iresponsabil și fără niciun Dumnezeu poți să fi să tai bani de la școli, grădinițe, creșe, transportul elevilor, asistența persoanelor 
cu dizabilități, subvenția pentru încălzirea locuințelor. Este de-a dreptul revoltător și lipsit de orice minimă moralitate, ca tu în 
calitate de premier să primești solicitări din partea primarilor care se confruntă cu probleme în alocarea resurselor financiare 
locale în prag de iarnă, în plină pandemie din cauza lipsei suportului guvernamental, a creșterilor de prețuri la energie și să le 
trimiți în batjocură câteva mii de lei sau să le aloci ZERO lei și ZERO bani. 

Cum e posibil domnule premier demis, Florin Cîțu să împarți România și județele țării în bune și rele, în alb și negru? 
Cum îți permiți să aloci milioane de euro primarilor și președinților de consilii județene care te-au pus șef la PNL și să lași 
milioane de români din comunitățile locale conduse de social-democrați în beznă și frig, fără acces la educație, la sănătate, la 
drumuri, la apă potabilă, în esență la o viață decentă. 

Este clar că atât premierul demis Cîțu, cât și echipa câștigătoare din jurul său nu este altceva decât o clică de oportuniști, 
de șpăgari, de incompetenți și de oameni fără coloană vertebrală, fără niciun de caracter și moralitate, care și-au bătut joc de 
botoșăneni și de toți cetățenii care locuiesc și trăiesc în comunități reprezentate de aleși locali ai PSD.  

Sunt sigur că atât botoșănenii, cât și dorohoienii și toți locuitorii județelor, municipiilor, orașelor și comunelor din 
România care au fost practic pedepsiți de Cîțu că au în fruntea comunității aleși local de la PSD, nu vor uita și vor sancționa în 
cel mai dur mod posibil PNL și liderii lor. 

Din păcate, România după ce că este o țară neguvernată, a devenit în mandatul de premier a lui Cîțu, o Românie 
scindată, o Românie schingiuită în funcție de interesele liberalilor din echipa câștigătoare. Guvernul Cîțu, pe lângă nedreptățile 
și ilegalitățile pe care le-a patronat prin împărțirea discreționară a banilor din Fondul de Rezervă al Guvernului a provocat cele 
patru crize majore în care se află țara noastră acum: criza politică: scandalul cu USR și agățarea de scaunul de premier, deși a 
fost demis de Parlament, criza sanitară: lipsa pregătirilor pentru valul 4, din cauza congresului PNL, criza economică: 
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liberalizarea haotică a pieței energiei s-a suprapus peste criza internațională și a condus la explozia prețurilor tuturor bunurilor 
și serviciilor și criza socială: scăderea abruptă a veniturilor populației și pierderea locurilor de muncă. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 

PNL este condus doar prin corupție și mită electorală 
 

Stimați colegi PNL-USR, aveți măcar vreo remușcare, după ce ați văzut cum folosește banul public, pentru mită 
electorală, „echipa câștigătoare” a premierului demis Cîțu? 

În județul Sibiu, comunități întregi care au votat în majoritate PNL - cum ar fi Mediaș, Blăjel, Marpod - au fost 
pedepsite ”la pachet” cu cele conduse de primari PSD, doar pentru că primarii lor sau liderii organizațiilor locale PNL au votat 
împotriva „echipei câștigătoare”: la Sibiu, cu contracandidatul doamnei Turcan, deputatul PNL Constantin Șovăială, iar la 
București cu Orban.  

Primarii PNL care au comis aceste ”greșeli” au primit 0 (zero) lei din banii alocați din Fondul de Rezervă al primului 
ministru.   

Chiar și municipiul Sibiu, deși se confruntă cu probleme mari și costisitoare, create de pandemie, a primit tot 0 (zero) 
lei, pentru că așa au decis fruntașii liberali Turcan și Cîțu, susținuți de domnul Iohannis.    

Noi, PSD Sibiu, în frunte cu primarii noștri, am luat atitudine, iar data viitoare nu vom mai merge singuri la instituțiile 
statului care își bat joc de oameni, ci vom merge alături de cetățenii localităților nedreptățite, indiferent de culoarea sau 
orientarea politică.    

Grav este că nu i-am auzit pe parlamentarii, primarii sau liderii județeni ai PNL sau USR să protesteze. N-au luat 
atitudine publică împotriva reprezentanților trimiși de ei în Guvernul României nici atunci când, prin politicile lor 
dezastruoase, aceștia au împrumutat țara într-un ritm halucinant, când prețurile la energie, combustibili, medicamente și 
alimente au devenit insuportabile pentru milioane de oameni, care riscă să înghețe în această iarnă în case, să nu aibă ce pune 
pe masă sau efectiv să moară, fie din lipsa medicamentelor, fie din cauza faptului că nu mai au acces la serviciile medicale din 
spitale.  

Oare acești lideri PNL sunt chiar rupți de realitate, trăiesc doar în bula lor și sunt mulțumiți atunci când domnul Cîțu sau 
doamna Turcan le mai aruncă un oscior, le mai dau niște bani de tocat, prin alocare directă?  

Înainte de a fi aleși locali care beneficiază de unele privilegii, au uitat să fie oameni?  
Stimați colegi PNL și USR, e momentul să reveniți cu picioarele pe pământ! Mai presus de interesele voastre personale, 

de disciplina de partid (ca să nu spun slugărnicia voastră absolut deplorabilă), trebuie să puneți interesele oamenilor. Ei v-au 
trimis în Parlament sperând că le veți face viața mai bună, iar voi îi vindeți fără ezitare, pentru o mită electorală dată de Turcan 
și Cîțu. 

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
Repartizarea pomenilor la primarii PNL din Fondul de rezervă al Guvernului 

 

Aproape de ultima suflare în calitate de prim ministru, Florin Cîțu și-a achitat din banii românilor funcția de președinte 
al PNL. Români care muncesc cinstit, plătitori de taxe și impozite, români care sunt abandonați în fața pandemiei și pentru 
care ziua de mâine a devenit o nouă zi de mari îngrijorări generate de crize suprapuse peste crize. 

În timp ce spitalele iau foc, criza medicamentelor devine tot mai acută, iar elevii se mută rând pe rând în mediul virtual, 
Cîțu și-a atins scopul. A devenit președinte PNL, un președinte fără guvern, un președinte demis din funcția de premier prin 
moțiune de cenzură.  

Apogeul „măreției sale” a fost atins și se datorează voturilor cumpărate din banii românilor. Competențele și 
meritocrația nu există în PNL! 

În libera sa cădere din funcția de prim ministru, Florin Cîțu, trage după el și cetățenii, îndeosebi cetățenii din zonele cu 
primari PSD.  
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Primarii PSD, votanții PSD, cetățeni ai României, sunt victime ale frustrărilor și aroganței unui om cățărat, pe datorie, la 
șefia unui partid, un om care împarte România în două, un om care, în cinismul său, este capabil să calce pe oricine în picioare 
și să bage adânc mâna în buzunarele tuturor. 

La nivel central, 80% - bani alocați primăriilor PNL și UDMR din Fondul de rezervă - reprezintă bani risipiți pe 
promisiuni și minciuni. Bani care vor ajunge la clientela de casă sau la consultanții de partid.  

Nu doar locuitorii din zonele cu primari PSD sunt condamnați la sărăcie, frig și foame! Toți cetățenii sunt condamnați, 
de liberalii agățați cu ghearele de fotoliul de prim ministru, avizi de sângele puterii și îngrijorați doar de propria bunăstare.  

Românii primesc o țară îndatorată, scindată, dezorientată și împovărată.  
„Guvernul meu” (ce a mai rămas din el), lasă în urmă o Românie cu o infrastructură rutieră precară – fără autostrăzi, o 

infrastructură feroviară în suferință gravă, oameni cu o sănătate tot mai șubredă și generații de copii care, încet, încet, își vor 
uita originea și viitorul le va sta sub semnul întrebării. 

Această guvernare politică și discreționară este plătită și cu voturile românilor care au fost mințiți, nu doar cu banii din 
Fondul de rezervă. Românii plătesc votul acordat Dreptei, cu viețile pierdute sub scuza pandemiei, cu banii din pensiile și 
salariile înghețate, cu banii din datoria publică generată de fantasticul guvern de dreapta și cu facturile la electricitate și gaz din 
piața liberalizată. Și nu numai… 

Alianța politică de dreapta cocoțată la putere, cu premeditare și obrăznicie, pedepsesc toți cetățenii României și 
pregătesc înlocuirea Guvernului în spiritul propriilor interese, demonstrat deja. Prioritatea este rocada în alianța pierzătorilor și 
formarea unui nou guvern. Un alt Guvern al rușinii, falimentului și sărăciei! 

Incompetența ar trebui plătită de cei care se fac vinovați de ea, nu șefiile de partid, nu scaunul de prim ministru, nu 
funcțiile de conducere, nu ciolanul puterii, singurul care contează pentru Dreapta. 

Și în clipa în care țara geme și lăcrimează, din cauza numărului de infectați cu Covid, românii sunt tot abandonați.  
PSD NU va vota niciodată un nou Guvern ZERO și singura soluție este reîntoarcerea la oameni, prin alegeri anticipate, 

care să genereze o majoritate legitimă.  
Clasa politică trebuie să fie responsabilă, să guverneze pentru români, nu doar pentru a avea acces la Fondul de rezervă - 

pușculița cu bani pentru funcții și interese de partid. 
Deputat 

Ilie Toma 
*** 

Don Cîțu rămâne Don Cîțu până la capăt! 
Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
În iulie, în plină bătaie pe funcția de președinte PNL, chema în Palatul Victoria la sărutat inelul primarii liberali, care-i 

jurau credință pentru votul din septembrie. Acum, când a bătut recordul la votul unei moțiuni de cenzură împotriva sa și la 
distrugerea unei țări, don Cîțu folosește fondul de rezervă al Guvernului pentru a-și recompensa susținătorii și cumpăra puțină 
simpatie în partid. 

Până-n ultima zi, acest “domn” folosește bugetul de stat ca și cum acesta ar fi contul său personal din bancă. Nu se 
oprește să toace și ultimul leu pentru a-și asigura interesele, râzându-le tuturor românilor în față.  

Zilnic, a îndatorat România pe generații. Fără niciun argument. Fără să explice o secundă de ce o face în realitate și 
pentru cine. Zi de zi, nu a făcut altceva decât să folosească și să se folosească de resursele României strict pentru interesele lui 
și ale celor care l-au propulsat într-o funcție pe care, în mod obișnuit, o persoană asemenea lui nu ar căpăta-o în veci, dacă nu 
s-ar fi călcat repetat și sistematic în picioare voința poporului. Zilnic, ne-a servit pe ton doct și arogant lecții despre cum să fim 
responsabili și competenți când el însuși este întruchiparea iresponsabilității și a incompetenței crase. Puțin i-a păsat că ne 
aflăm în plină pandemie. Declarativ, a făcut totul. Practic, nimic. Iar rezultatele se văd acum când toată țara e copleșită. Ard 
spitale, cresc prețurile, se pierd sute de mii de locuri de muncă, firmele falimentează pe capete. Am ajuns acum să cerem ajutor 
internațional pentru a ne salva de COVID. Nimic din toate acestea nu a contat și nu contează pentru Don Cîțu, familia sa care-i 
execută orbește ordinele și nașul mai mare care-l îndeamnă să nu renunțe. 

Stimate domnule președinte / Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
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Până la ultimul leu al țării, până la ultima posibilitate de spoliere, don Cîțu nu se oprește. Își plătește funcția obținută la 
Congres. Că doar nu plătește din banii lui. Mai contează câți români vor suferi de foame, frig și sărăcie din comunitățile care, 
neconduse de primari PNL, nu au primit bani pentru acoperirea cheltuielilor în 2021? 

Sunt tare curios. În mediul privat în care se tot laudă că a lucrat ca geniu finanțist cum se numea atunci când foloseai 
banul clientului ca să îți satisfaci propriile hatâruri și interese?! Ori, pentru mediul public, nu e valabil?  

Ceea ce face cu atâtea inverșunare, nepăsare și aroganță acest „domn” Cîțu poartă un singur nume. Un nume prevăzut și 
sancționat clar de legea atât de abuzată de o marionetă care a ajuns să se creadă păpușar. 

 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Nominalizarea lui Dacian Cioloș la funcția de prim ministru reprezinta cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor. 
Mandatul de premier al lui Dacian Ciolos din anul 2015-2016 a fost catastrofal, a rămas în istoria neagră a României ca 

premierul ZERO. Anul 2015-2016 în care Dacian Ciolos și garnitura sa de ,,tehnocrați” s-au jucat de-a guvernarea a fost un an 
obișnuit, fără evenimente economice, sociale sau sanitare de amploare și nici în acele condiții, Dacian Ciolos nu a reușit să 
facă ceva pentru țară. Singura inițiativă pe care a avut-o ca premier, într-un an de mandat, a fost colecta publică pentru 
achiziționarea Cumințeniei Pământului, care s-a dovedit a fi, practic, un joc de imagine al premierului Cioloș și al ministrului 
Culturii de la aceea vreme, înainte de cele două scrutinuri electorale din anul 2016 la care USR participa pentru prima data la 
alegeri. 

România se află acum în cel mai dificil moment, cu multiple crize, dintre care: sanitară, criza prețurilor la energie și 
gaze naturale, motiv pentru care abordarea politică trebuie să fie una serioasă, vizionară și cu rezultate atât imediate, cât și pe 
termen mediu și lung.  

Nominalizarea ca premier al lui Dacian Cioloș este complet neserioasă și neviabilă pentru a gestiona probleme curente 
ale societății. Incompetenții miniștri ai coaliției PNL USR-PLUS au luat lumină și de la Dacian Cioloș în calitate de 
copreședinte al alianței USR-PLUS. Rezultatele s-au văzut imediat, nu?  

Vlad Voiculescu, scos din pepiniera PLUS a lui Cioloș, a distrus ministerul Sănătății și sistemul de sănătate public în 
integralitate și se grăbea să implementeze politica USR-PLUS de privatizare a sistemului public de sănătate. Și exemplele pot 
continua. 

Este limpede pentru toată lumea că Dacian Ciolos nu poate fi soluția pentru criza economică, sanitară, socială și politică 
în care se află România în acest moment, criză declanșată de USR PLUS și PNL. 

Desemnarea premierului de la un partid cu 15 % susținere parlamentară reprezintă un act de batjocoră și de cinism la 
adresa românilor și a legii fundamentale din partea președintelui României și, este, mai întâi de toate un prim pas spre 
redesemnarea lui Florin Cîțu. Partidul Social Democrat nu va vota această nominalizare perfidă a președintelui.Vrem un 
guvern competent, apt să gestioneze problemele țării și care să respecte normele constituționale din punct de vedere al 
majorității parlamentare, care reflectă, practic, voința alegătorilor. 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
Declarație politică 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați,  
Stimați colegi, 
Radiografia unui stat eșuat sub guvernarea coaliției dreptei ne lasă o imagine greu de digerat, o Românie în care 

principiul solidarității, unității și egalității între cetățenii acestei țări, pur și simplu nu mai există.  
Ne plângem de dubla măsură aplicată de statele din vest asupra statelor din est în interiorul Uniunii însă dubla măsura 

este literă de lege în guvernarea liberală atunci când se pune problema dezvoltării locale, atunci când vorbim despre șanse 
egale la viață, acces la servicii medicale sau acces la educație.  

Domnule premier demis,  
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Deși ați aruncat țara într-o criză sanitară și energetică fără precedent, în ultima dumneavoastră ședință de guvern, ați 
refuzat să plafonați prețul energiei electrice și al gazelor naturale, ați refuzat un trai mai bun pentru români, ați refuzat să 
stopați hoția din buzunarele românilor, dar în schimb ați împărțit țara în România penelistă și restul.  

Ați împărțit banii dedicați protejării statului și societății împotriva dezastrelor, așa cum este și cel creat de pandemia 
actuală, și v-ați mituit primarii care au venit la București să încalce legea și măsurile impuse tot de guvernul liberal, pentru a vă 
înscăuna șef peste un partid rupt de realitatea cotidiană și aflat parcă deja în moarte clinică.  

Domnilor guvernanți,  
Domnule prim-ministru, 
De ce le furați viitorul copiilor din localitățile care nu au un primar PNL? De ce trebuie să plătească aceștia cu viitorul 

lor, răfuielile voastre politice? De ce trebuie să sufere o țară întreagă pentru simplul fapt că nu v-au votat oamenii? Așa 
înțelegeți să ne pedepsiți pe toți cei care nu am crezut în minciunile liberale? Ce urmează? Să ne obligați să purtăm o banderolă 
distinctă pe mână? Să ne limitați accesul și la alimente? Să luam pâine pe cartelă ca în timpul comunismului? Așa arată 
România aceea normală despre care vorbeați în campanie?  

Nu vă este rușine să vă uitați în ochii copiilor cărora le furați banii de alocații, cărora le furați viitorul doar pentru că 
părinții acestora nu au căzut pradă fantasmagoriilor liberale?  

Poate nu ați înțeles domnilor guvernanți, peste 80% dintre români consideră că Superman merge într-o direcție greșită!  
Cu respect pentru locuitorii județului Alba, 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
 

Nominalizarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier - act de iresponsabilitate la vârful statului 
 

În timp ce românii mor cu sutele, noi, cu toții, trebuie să asistăm la un joc politic de maxim cinism, ce va avea drept 
consecință prelungirea crizei politice și a suferinței românilor. Nominalizarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier arată 
că nici măcar în ultimul ceas președintele nu a putut accepta soluția rațională pentru acest moment: un guvern non-politic 
pentru a gestiona țara până la alegerile anticipate, la rândul lor absolut necesare. 

Din motive greu de înțeles de orice om rațional din această țară, președintele a ajuns să nominalizeze o persoană fără 
sprijin politic. Această nominalizare este un act de iresponsabilitate la cel mai înalt nivel al statului.  

Românii nu au timp și nu au dorința de a sta să analizeze jocurile președintelui și care sunt mizele din spatele gestului 
acesta.  

România este devastată de valul 4 al pandemiei de coronavirus, val 4 nepregătit de guvernarea PNL-USR-UDMR și 
despre care președintele Klaus Iohannis și premierul demis Florin Cîțu au zis că nu mai vine. Dar a venit. Românii tremură de 
frica facturilor din iarnă, iar Guvernul demis a făcut totul pentru a bloca plafonarea prețurilor.  

Și, în tot acest context, ce face președintele?  
Joacă poker cu România și românii.  
Asta a ajuns țara aceasta pentru Klaus Iohannis, Florin Cîțu și autointitulata echipă câștigătoare – un teren de joc pentru 

satisfacerea setei de putere. De ce altă dovadă mai mare că România este condusă de oameni care nu au ce căuta în aceste 
funcții mai avem nevoie? 

Setea de putere este pentru acești oameni mai importantă chiar și decât viața și sănătatea românilor. Iar acest lucru nu 
poate fi nici iertat, nici uitat!  

Deputat 
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

*** 
Subfinanțare și suprafinanțare. Cultura românească în fața utopiei franceze 

 
Desfășurarea crizei sanitare din ultimul an ne-a învățat că dezideratul minimal pe care ni-l putem îngădui în vremuri de 

criză este ajungerea pe un platou - acest simulacru al echilibrului și stabilității, menit să amorțească frica și să creeze iluzia 
unei situații aflate sub control. Problemele apar însă atunci când dezideratul stabilizării pe un platon este transferat și în alte 
sfere ale vieții unei societăți, așa cum s-a întâmplat în privința sferei culturale. 
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Aflată și ea în plină desfășurare, criza culturii românești a ajuns într-adevăr pe un platou, dar într-un sens cu totul aparte. 
Măsurile aberante sau absența măsurilor necesare din sectorul cultural s-au stabilizat într-un punct sigur, în care nu mai trezesc 
surprinderea sau revolta nimănui, în care nu mai îngrijorează real decât pe cei puțini și direct implicați, un punct în care criza a 
luat locul normalității. Subfinanțarea acestui sector, de la dubutul pandemiei până în prezent, la care se poate adăuga absența 
unor măsuri decizionale vitale pentru buna desfășurare sau pentru existența de facto  a anumitor evenimente și instituții 
culturale reprezintă doar o mică parte din „contribuția” actualei guvernări la criza sectorului cultural. 

În ultimul an, cultura a încasat numeroase lovituri tocmai din partea celor responsabili, paradoxal, cu susținerea și 
ajutorarea sectorului cultural, deja vulnerabilizat de criza sanitară: bugetele festivalurilor de film TIFF și Astra de la Sibiu au 
fost tăiate cu până la 65%, bugetul de proiecte al Muzeului Național al Literaturii Române a fost și el diminuat cu 74%, și, 
dacă nu era suficient, pentru palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia nu a mai fost alocat niciun ban, artiștii vizuali care se 
ocupau de instalațiile video fiind nevoiți să aducă de acasă cabluri și prelungitoare. Cât despre măsuri decizionale 
fundamentale, Ministerul Culturii abordează cu nonșalanță strategia laissez-faire-ului. Festivalul George Enescu a rămas, de 
anul acesta, fără director executiv, prin pensionarea gratuită a lui Mihai Constantinescu, lăsând următoarea ediție a festivalului 
sub semnul incertitudinii. În același timp, au mai rămas doar câteva zile până la încheierea mandatului de președinte interimar 
a lui Mirel Taloș la Institutul Cultural Român. Nici în momentul de față (12 octombrie) nu a fost comunicată procedura de 
alegere a unui nou președinte, deși interimatul lui Mirel Taloș se încheie în mai puțin de două săptămâni. 

În tot acest timp, Curtea de Conturi a Franței își exprimă îngrijorările cu privire la „supra-finanțarea” sectorului cultural 
francez și reclamă mijloace de control și evaluare a cheltuielilor agenților culturali. În comparație, sectorul cultural românesc 
încă mai așteaptă ca statul să îi arunce, de milă, câte un leu. Un contrast deprimant pentru România! Abia dacă putem vorbi 
despre o subfinanțare a culturii în România, câtă vreme până și ideea de finanțare a domeniului cultural lipsește cu desăvârșire 
din agenda Ministerului Culturii. De mai bine de un an, soarta acestui sector este pecetluită. Lăsați să se descurce, condamnați 
la subzistență și tratați ca „neesențiali”, agenții culturali din România nu pot decât să privescă cu jind la „utopia” franceză. 400 
de milioane de euro - aceasta este suma anunțată în urmă cu două zile de ministrul culturii din Franța, pentru finanțarea 
sectorului cultural, în contextul crizei sanitare. Anul trecut, același minister francez a oferit un sprijin de 2 miliarde de euro 
industriei culturale, conform Le Monde, dând dovadă de o generozitate care, în absența unor mijloace de control și evaluare a 
modului în care sunt cheltuiți acești bani, a ridicat „suspiciuni” din partea magistraților. 

Cu alte cuvinte, în timp ce unii se întreabă dacă nu cumva au fost „prea generoși” cu sectorul lor cultural, noi ne 
întrebăm dacă și când guvernul își va face milă de artiști, de oamenii de cultură, de toți cei angrenați în această industrie 
esențială pentru orice țară civilizată. Din nefericire, guvernanții noștri și-au însușit cu seriozitate vorbele unui fost președinte al 
republicii franceze: „Que voulez-vous, nous sommes ici aux portes de l’Orient, où tout est pris à la légère...” (Raymond 
Poincaré). 

Deputat 
Ionuț Vulpescu 

*** 
Guvernarea de dreapta condamnă România la sărăcie, frig și foame! 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
În acest moment, avem un Guvern demis, un guvern nelegitim, care nu mai reprezintă pe nimeni și nimic. Și, cu toate 

acestea, acest Guvern pe care îl girați în mod tacit, în continuare, își permite să sfideze legea și pe cetățenii acestei țări și să 
împartă bani publici în mod discreționar, pe criterii politice. Hotărârea de Guvern prin care fostul prim-ministru Cîțu a alocat 
bani către primării, din Fondul de Rezervă, prin care își achită, cu banii românilor, nota de plată către primarii și președinții de 
Consilii Județene care l-au ajutat să devină șef la partid, nu este doar o ilegalitate, dar și o bătaie de joc față de cetățeni.  

În alocarea a 1 miliard de lei, bani care în proporție de 80% au mers către administrații conduse de PNL, nu s-a ținut 
cont de nimic - de tipul unității administrativ teritoriale, de mărime, de numărul de locuitori sau de angajamentele în derulare. 
Milioane de oameni care trăiesc în localități conduse de administrații PSD nu există pentru guvernarea pe care o patronați pe 
bani publici ca pe propria afacere!  

Milioane de oameni sunt condamnați, de către guvernarea de dreapta, la sărăcie, foame și frig! Guvernarea de dreapta, 
iată, a readus în prim-plan realitatea hidoasă pe care unii dintre noi am trăit-o și în timpul regimului ceaușist. Pur și simplu nu 
vă pasă că, în condițiile majorărilor masive ale tarifelor la energie electrică și gaze, fără un minim de sprijin, școli, creșe, 
grădinițe, spitale și multe alte instituții publice vor rămâne în frig și întuneric. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2021  
Săptămâna 11 – 15 octombrie 2021  

 

 

55 
 

Stimați colegi, județul Gorj este printre județele care au primit cei mai puțini bani la repartizarea făcută din Fondul de 
rezervă. Sunt primării din județul nostru care nu au primit nici un leu! Municipiul Motru, de exemplu, nu a primit nici un leu, 
în prag de iarnă, deși se află într-o situație pe care chiar și guvernanții o consideră gravă și urgentă, și care poate lăsa la iarnă în 
frig școlile, unitățile medicale, instituțiile publice și populația acestui oraș.   

Modul în care a acționat Guvernul reprezintă o infracțiune! Din acest motiv, PSD va cere tragerea la răspundere a 
tuturor demnitarilor implicați și va solicita anularea în Contencios Administrativ a acestui act normativ criminal. 

Vă mulțumesc!                Deputat 
Mihai Weber 

*** 
HoReCa în faliment prin dispoziții ILEGALE de carantinare a localităților 

 
Ceea ce se întâmplă astăzi, în România, încalcă toate scenariile negre la care puteam să ne așteptăm în ultimii doi ani de 

zile. Politruci și acoliți ai celor aflați la putere care se cred ”mici Dumnezei”, oameni fără nicio empatie față de semenii lor iau 
decizii pe care și le contrazic singuri peste noapte și apoi rânjesc în fața durerii și a neputinței celor pe care hotărârile lor îi 
afectează sau chiar îi falimentează.  

În Maramureș, ”dreapta absolută” și care guvernează doar pentru a se bucura de durerea celor nepăstuiți emite hotărâri 
absolut ilegale, doar pentru că are impresia că poate, dar și pentru că nu suportă oamenii care nu fac plocoane în fața lor. Un 
caz concret face referire la carantinarea absolut ilegală a comunei Recea, în data de 6 octombrie 2021, la rata de 5,96, deși 
Legea spune că acest lucru este posibil doar dacă rata depășește incidența de 6 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori. Este 
foarte interesant faptul că nimeni nu știe cu exactitate care este rata de incidență a comunei Recea, Maramureș, aici unde există 
o sală de evenimente care a fost reținută pentru petreceri organizate încă cu un an, doi, sau chiar trei ani înainte. Sigur, 
explicația ar fi faptul că patronul localului ”Romanița”, pentru că vizat este în special acest resort, nu acceptă să răspundă: 
”PREZENT!” la toate inepțiile celor care reprezintă azi puterea în România.  

Deși angajații ”Romanița Events” sunt toți vaccinați, așa cum prevede legea pentru a-i lăsa să funcționeze, deși la toate 
evenimentele participanții au prezentat certificatul verde, a fost necesar ca salariații acestui resort să protesteze în stradă pentru 
a cere să fie lăsați să lucreze! Vorbim despre oameni care au fost în șomaj tehnic mai bine de șase luni în anul 2020, oameni 
care nu au putut munci luni de zile nici în anul 2021, oameni care au familii, rate, întreținere de plătit, oameni care vor ajunge 
să moară de foame, la propriu!  

În ceea ce privește acest resort, la fel cum putem vorbi despre multe alte restaurante din Maramureș și din țară, 
DREAPTA vrea să falimenteze HoReCa! Nu poți carantina o localitate miercuri, știind că sunt evenimente stabilite pentru 
sâmbătă și duminică! Miercuri deja pregătirile pentru petrecerile de la sfârșitul săptămânii sunt în toi, carnea este cumpărată și 
o parte deja pregătită și știm cu toții cât de perisabile sunt alimentele și cât de mari sunt amenzile în cazul unor produse 
neconforme!  

Astfel de decizii nu pot apărea peste noapte pentru că nu afectează doar prestatorul de servicii economice, care rămâne 
cu produsele cumpărate și pe care nu-l despăgubește nimeni! Vorbim și despre cei care au antamat evenimentul, care au 
contractat servicii de foto și video, de muzică, care au făcut programări la saloane de înfrumusețare, care și-au achiziționat 
haine pentru un eveniment care este anulat! Cu toții pierd bani și timp, iar o astfel de decizie de a carantina o localitate de pe o 
zi pe alta, la mijlocul săptămânii, provoacă un val de pierderi financiare pe care nimeni nu le despăgubește.  

Mă întreb și vă întreb cum pot să justifice decizia de carantinare instituții care nu dau dovadă de nicio urmă de 
transparență, unde cazurile de COVID-19 apar peste noapte, din pix, unde o localitate intră sau iese din carantină în funcție de 
culoarea politică a primarului sau în funcție de relațiile personale ale unora și altora. 

Nu vă mai bateți joc de HoReCa, nu mai umiliți românii, domnilor guvernanți! Nu puteți da hotărâri care să fie valabile 
24 de ore sau o săptămână, nu puteți trata românii cu atât indiferență. Congresul ILEGAL al PNL a putut fi organizat cu 5.000 
de oameni, la UNTOLD au putut fi prezenți 300.000 de oameni. La ei s-a putut, la restul NU! Nu mai împărțiți România între 
PeNeLiști și restul! Veți plăti pentru toate aceste mizerii! Lăsați HoReCa să trăiască!  

 
Deputat 

Gabriel-Valer Zetea 
*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul interimar al Afacerilor Externe 
 

Simplificarea procedurilor birocratice inutile consulare și introducerea semnăturii electronice 
 

Domnule ministru,  
Ați anunțat că, în mandatul dumneavoastră, veți continua procesul pentru debirocratizarea și digitalizarea activității 

consulare. Numai că procedurile de programare online și anumite etape procedurale interne la misiunile diplomatice/oficiile 
consulare au rămas la fel de complicate. În plus, unele documente neesențiale sunt solicitate, în continuare, în vederea obținerii 
serviciilor consulare. De asemenea, nu a fost introdusă nici acum posibilitatea folosirii semnăturii electronice pentru 
formularea cererilor de servicii consulare sau pentru documentele eliberate de consulate. Știți la fel de bine ca și mine că de la 
analiza gamei de servicii consulare prestate de misunile diplomatice/oficiile consulare în vederea simplificării lor și până la 
startul concret al debirocratizării durează suficint de mult timp și, mai ales în condițiile dificile pandemice, românii se plâng de 
blocajele legale ce continuă să împiedice rezolvarea mai rapidă a doleanțelor lor.   

Vă rog să-mi comunicați de ce durează atât de mult procesul de simplificare și de modernizare a acestor servicii și ce 
veți întreprinde în acest sens. Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,                    Deputat 
Adrian Alda 

*** 
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii şi Protecţiei Sociale 
 

Măsurile de stimulare a pregătirii bonelor 
Stimată doamnă ministru interimar,  
Ministerul pe care îl conduceţi a fost partener în mai multe proiecte europene de formare gratuită a bonelor, la care au 

participat mii de femei care nu aveau ocupaţie. Acestea au urmat cursuri gratuite de calificare şi acreditare în ocupaţia de bona, 
certificatele obţinute fiind recunoscute în Uniunea Europeană.   

Evaluările făcute de specialiştii din domeniul protecţiei copilului au arătat că există un număr însemnat de copii expuşi 
abuzurilor şi neglijenţei, drept pentru care este necesară în continuare specializarea de bonă.  Vă întreb cu respect:  

1. Cum pot fi informate femeile din judeţul Giurgiu care doresc să beneficieze de cursurile gratuite de bone?  
2. Câte bone calificate există în prezent, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Giurgiu?  
3. Ce condiţii trebuie să îndeplinească doritoarele care vor să urmeze astfel de cursuri de specialitate?  
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Necesitatea clarificării situația pneurilor de iarnă tip „all season” 
Domnule ministru,  
Într-un comunicat transmis marți, 5 octombrie a.c. de către organizația de protecție a consumatorilor InfoCons se 

precizează că Registrul Auto Român nu consideră anvelopele proiectate perntru toate anotimpurile ( all season) drept anvelope 
de iarnă.   

Conform RAR:    
“Denumirea de anvelopă all-season este o denumire comercială care nu definește cu exactitate tipul de anvelopă 

omologată pe timp de iarnă conform Ordonanței OG nr 5/2011. Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este 
omologată și legală este inscripția literelor M și S sub formă M+S, M.S sau M&S, conform Ordonanței de Guvern nr 5/ 2011.”  

Cu toate că aceste precizări aparent clarifică ce tip de anvelope sunt considerate corespunzătoare, nu putem trece cu 
vederea faptul că textul de mai sus este un fragment dintrun comunicat publicat de RAR în data de 17.10.2011.  

Întrucât conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie 
dotat cu anvelope de iarnă este considerată contravenție și se sancționează conform legii cu amendă, consider  că este absolut 
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necesară o campanie de informare a cetățenilor mai eficientă și sistematizată asupra tuturor reglementărilor actului normativ ce 
vizează subiectul anvelopelor de iarnă.  

Registrul Auto Român este totuși instituția desemnată de Ministerul Transporturilor ca autoritate competentă în 
domeniul vehiculelor auto, a siguranței rutiere și activităților conexe. O comunicare consecventă, transperentă și susținută a 
acestei unități aflate în subordinea ministerului pe care îl conduceți ar putea elimina supozițiile, informațiile incomplete sau 
chiar false pe care le dețin conducătorii auto din România în privința anvelopelor considerate omologate și legale în țara 
noastră.  

În acest sens vă rog domnule ministru să îmi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru ca instituțiile competente să 
asigure o comunicare eficientă și edificatoare care să vină în sprijinul conducătorilor auto cu informații actuale, utile și 
lizibile?  

Solicit răspuns scris pentru problemele indicate.     Deputat 
Cu deosebită considerație,     Ileana Cristina Dumitrache 

*** 
 

Adresată domnului Nicu Marcu, președintele Consiliului ASF  
      domnului Bogdan - Marius Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței   
 

Cum contracarați dublarea, chiar triplarea polițelor RCA - rezultat al dispariției  
unei singure companii de pe piață? 

Domnilor președinți,  
După cum este cunoscut, piața asigurărilor auto din țara noastră a fost foarte serios zguduită recent, după ce Autoritatea 

de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizația de funcționare și demararea procedurilor de faliment pentru 
compania de asigurări City Insurance.   

Consecințele au fost cu atât mai bulversante cu cât, în cazul City Insurance, vorbim despre un „portofoliu” de clienți cu 
polițe de asigurări RCA de peste un milion de persoane, în condițiile în care această companie de asigurări acoperă circa 17% 
din piața de profil. Astfel, imediat după anunțarea intrării în faliment a City Insurance, prețul polițelor RCA, oferite de 
celelalte companii de asigurări, a explodat, pur și simplu, mergând de la un minim de 30% și depășind, în multe cazuri, chiar și 
200% din valorile de referință anterioare, condiționat și de perioada de asigurare.   

Degringolada generală de pe piața de asigurări auto a mers până la punctul în care majoritatea celor interesați de 
prelungirea sau încheierea unei polițe de asigurare auto au preferat, o perioadă semnificativă de timp, să evite încheierea unor 
polițe RCA pe o perioadă mai lungă de o lună, în așteptarea stabilizării și reechilibrării pieței.   

Față de cele de mai sus, în virtutea rolului relevant care revine, potrivit reglementărilor legale în vigoare, atât Consiliului 
Concurenței  (CC), pe linia „aplicării regulilor de concurență, având ca principală misiune protejarea consumatorilor de 
practicile ce pot distorsiona funcționarea pieței libere”, cât și ASF  în ceea ce privește „autorizarea, reglementarea, 
supravegherea și controlul” entităților de pe piețele financiare non-bancare, combaterea „practicilor neloiale, abuzive şi 
frauduloase”, asigurarea „stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor”, inclusiv prin prevenirea 
apariției unor disfuncționalități semnificative, cu posibile reverberații privind subminarea încrederii cetățenilor „în serviciile 
oferite de întregul sistem financiar și în modul în care se realizează supravegherea acestora”, cu referire expresă la piața 
asigurărilor auto, vă întreb:   

- Dacă ASF, separat sau în concertare cu CC, au în vedere o strategie preventivă și proactivă îmbunătățită, vizând 
depistarea și alerta timpurie vis-a-vis de posibilitatea apariției unor nereguli sau „defecțiuni” majore în activitatea companiilor 
de asigurare – inclusiv eventuale aspecte cu conotații penale - cu obiectivul evitării, pe viitor, a altor sincope majore, precum 
cea cauzată de intrarea în procedura de falimentare a companiei City Insurance, mai ales acum, într-o perioadă de criză 
economică în expansiune, suprapusă cu adâncirea crizei sanitare?  

- Ce măsuri concrete își propune ASF, separat sau în concertare cu CC, pentru echilibrarea și stabilizarea durabilă și la 
niveluri de preț rezonabile a pieței asigurărilor auto?  

- În ce măsură își propune să intervină ASF, separat sau în concertare cu CC, pe piața de asigurări auto, cu obiectivul 
corelării creșterilor înregistrate la prețurile polițelor de asigurări RCA cu eficientizarea activității companiilor de asigurări, cu 
referire expresă la sporirea calității serviciilor și scurtarea timpilor aferenți?  

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Dumitrița Gliga 
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Adresată domnului Attila Zoltan Cseke, ministrul interimar al Sănătății 
 

Viitorul campaniei de vaccinare 
Stimate domnule ministru,   
Având în vedere nivelul extrem de scăzut al vaccinării în România comparativ cu restul țărilor europene, vă rog să ne 

comunicați care este strategia Ministerului Sănătății de resetare și impulsionare a campaniei de vaccinare în țara noastră?  
Va mulțumesc și solicit răspuns în scris!  

Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
Adresată domnului Attila Zoltan Cseke, ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Solicitări finanțare UAT-uri din județul Bihor din Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere modalitatea prin care au fost repartizate către unitățile administrativteritoriale (UAT) sumele din 

Fondul de Rezervă al Guvernului, pentru plata cheltuielilor urgente până la sfârșitul anului 2021, vă rog să îmi comunicați 
următoarele:  

1. Nota de fundamentare înaintată de către Instituția Prefectului Județului Bihor către Guvernul României precum și 
Anexa aferentă acesteia cu denumirea UAT-urilor și sumele aferente;  

2. Solicitările UAT-urilor din județul Bihor înregistrate la nivelul Instituției Prefectului Județului Bihor privind 
cheltuielile urgente până la sfârșitul anului 2021 reprezentând a) cofinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe 
nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli ne-eligibile, corecții financiare, etc., b) cheltuieli curente urgente (salarii, 
asistență socială, facturi utilități, executare silită, etc.);  

3. Nu în ultimul rând, cum apreciați demersul Instituției Prefectului Județului Bihor de a propune alocări de sume fără a 
ține cont de necesitatea de finanțare a UAT-urilor, ci strict doar pe baza criteriul politic. În ce măsură Instituția Prefectului 
poate face astfel de propuneri nefundamentate și în ce măsură rolul acestei instituții este de a transmite la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitările întocmai așa cum au fost acestea formulate de către UAT-uri?  Vă 
mulțumesc pentru colaborare. Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Ioan Mang 

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

 
După alocarea discreționară a banilor din Fondul de Rezervă către aleșii locali ai PNL, românii au fost înșelați de 

marele plan salvator al Programul Național de Redresare și Reziliență al României 
 

Stimate domnule prim ministru interimar,  
Având în vedere că atât noi în calitate de parlamentari PSD, cât și cetățenii nu am avut acces la forma în care s-a aprobat 

Programul Național de Redresare și Reziliență al României vă rog să-mi comunicați dacă există prevederi cu privire la 
impunerea în următorii ani de noi poveri fiscale pe umerii românilor, de blocarea creșterii pensiilor, de creșterea taxelor pe 
proprietate, dar și a impozitelor pe salarii în anumite sectoare care contribuiau esențial la creșterea PIB.  

Este adevărat ce a afirmat ministrul Agriculturii care și-a dat demisia din Guvernul pe care l-ați condus, că este sprijin 
ZERO pentru agricultură în Programul Național de Redresare și Reziliență al României?   

În același timp vă rog să-mi confirmați dacă într-adevăr peste jumătate din banii alocați României prin acest program, 
sunt împrumuturi și doar14 miliarde sunt bani europeni nerambursabili? Este de-a dreptul revoltător, dacă este adevărat pentru 
faptul că 14 miliarde reprezintă grant-uri și 15 miliarde împrumuturi, ceea ce înseamnă că au fost înșelate speranțele și 
așteptărilor românilor cu privire la investițiile publice promisre.  

Vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări, în cazul în care reprezintă condiționalități care au fost stabilite pentru 
România în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență al României?  
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1. Reforma pensiilor - presupune anularea măririlor promise și prevăzute de actuala lege, înghețarea pensiilor până la 
implementarea unei noi legi și întârzieri în aplicarea viitoarei legi din cauza recalculării. România nu poate aloca mai mult de 
9,4% din PIB cheltuieli pentru pensii, în condițiile în care media în U.E. este de 12,7%.  

2. Creșterea taxelor – taxa pe profit, taxa pe proprietate.   
3. Anularea stimulentelor și facilităților fiscale. Eliminarea scutirilor de la plata impozitelor pe profit, CASS şi CAS 

pentru angajații din construcții, IT, cercetare dezvoltare, sezonierii din HORECA, şi cei plătiţi pe drepturi de autor, PFA etc. 
Sectoare importante, precum IT-ul și construcțiile, care au o contribuție majoră la creșterea PIB vor fi afectate.  

4. Se impune privatizarea unor companii de stat în contextul în care acestea sunt profitabile și pot ajuta la echilibrarea 
unor zone din piață unde concurența este în continuare inegală, cum este Hidroelectrica.  

5. Programul Național de Redresare și Reziliență al României în forma sa actuală nu prevede fonduri pentru zona de 
agricultură. Chiar reprezentanții Comisiei Europene au menționat faptul că proiectul pe zona de irigații putea fi realizat dacă 
erau furnizate date corespunzătoare.  

6. Nu sunt prevăzute granturi pentru IMM-uri și un sprijin pentru start-upuri și antreprenoriatul privat în contextul în 
care principala piedică la dezvoltarea mediului privat o reprezintă absența capitalului.  

7. Nu sunt prevăzute mecanisme de control democratic și nici responsabilitățile celor care s-au angajat la proiecte ce nu 
pot fi finalizate până în luna august 2026.  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu deosebită stimă,           Daniela Oteșanu 

*** 
Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Amenajare/ consolidare drum național dn 66a  
(Uricani - Băile herculane), km 47+600 – 66+204 „Câmpu lui Neag - Cerna” 

Stimate domnule ministru,  
Conform strategiei de dezvoltare a Văii Jiului realizată de compania "PriceWaterhouseCoopers", conexiunea rutieră pe 

direcția Est-Vest se poate realiza şi prin reabilitarea și modernizarea a trei legături rutiere din zona Văii Jiului: Petroșani – 
Obârșia Lotrului (DN7A), Petrila – Taia – platoul Aușelu (DJ709K) și Valea Jiului – Valea Cernei – Băile Herculane,  pe ruta 
Câmpu lu Neag – Cerna Sat (DN 66A).  

În iunie 2019, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitaţie publică 
proiectarea şi construcţia Drumului de legătură DN 66A km 47+600 – 66+204 Câmpu lui Neag – Cerna, noua şosea urmând să 
traverseze munţii pentru a lega Valea Jiului de zona Băilor Herculane şi a Orşovei. Au trecut doi ani, iar proiectul a rămas 
suspendat. Autorităţile locale afectate au transmis numeroase adrese şi memorandumuri către Guvernul României, solicitând 
mereu finalizarea lucrărilor la acest drum de importanţă economică şi turistică pentru întreaga zonă a Văii Jiului.  

Experții PriceWaterhouseCoopers, cei care au întocmit strategia de dezvoltare a Văii Jiului, notează faptul că drumul 
spre Herculane prezintă un potențial major pentru dezvoltarea turistică a zonei, subliniind faptul că lucrările trebuie să continue 
ținând cont de respectarea condițiilor de protecția mediului impuse de existența Parcurilor Naționale Domogled-Cerna și 
Retezat, a rezervațiilor naturale și a siturilor Natura 2000 din zonă.  

Dacă DN 66A ar fi modernizat, distanţa pe care un şofer ar trebui să o străbată pentru a ajunge de la Uricani la Băile 
Herculane s-ar scurta cu circa 100 de kilometri, faţă de rutele alternative prin Târgu-Jiu (DN 66) sau Caraş-Severin (DN 68A). 
Distanţa dintre celelalte oraşe ale Văii Jiului şi Băile Herculane s-ar scurta cu circa 70 - 90 de kilometri, respectiv cu circa o 
oră de mers.  

În decembrie a fost iniţiată o acțiune civică prin care s-au strâns 37.000 de semnături ale cetăţenilor din Valea Jiului în 
sprijinul  redeschiderii acestui drum.   

Menţionez că drumul este de o importanţă strategică deosebită pentru judeţul Hunedoara, pentru dezvoltarea  
economico-socială a zonei şi asigură totodată deschiderea Văii Jiului, respectiv a municipiilor Petroşani, Vulcan, Lupeni şi 
oraşelor Uricani, Petrila şi Aninoasa, spre sudvestul României.  

Faţă de situaţia prezentată mai sus, solicit să îmi comunicaţi care este în prezent stadiul finanţării acestui obiectiv de 
infrastructură rutieră şi ce se poate face pentru ca oamenii să beneficieze de acest drum?  

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Viorel Salan 

*** 
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Adresată domnului Adrian Oros, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Modernizarea agriculturii 
Stimate domnule ministru,  
În programul de guvernare, la capitolul destinat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, există mai multe 

obiective într-un singur paragraf -”Ne propunem modernizarea agriculturii prin implementarea unor politici publice de creștere 
a competitivităţii economice sectoriale, astfel încât, mica exploataţie agricolă să devină eficientă și să nu mai fie mijloc 
informal de protecţie socială, profund dependentă de stat. Instrumentele publice de sprijin să încurajeze capitalizarea, 
industrializarea agriculturii și modernizarea infrastructurii rurale, iar agricultura românească să valorifice oportunităţile 
accesului la fonduri europene și piaţa internă și să promoveze forme de susţinere echitabilă a tuturor fermierilor. De asemenea, 
ne propunem să încurajăm agricultura ecologică, sănătoasă, care se regăsește în profilul tradiţional al ţăranului roman și să 
extindem metodele de producţie de înaltă precizie și agricultură avansată prin strânsă legătură între cercetarea autohtonă și 
activităţile agricole, utilizând inteligent resursele de apă, sol și soiuri ameliorate genetic.” Sunt povești frumoase!   

Domnule ministru, v-ati luat angajamentul elaborării unor politici publice, ceea ce presupune adoptarea unei strategii in 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale și al unui plan de acțiuni concret cu obiective clare si termene de implementare. În 
acest sens, vă rog să-mi comunicați stadiul acestor acte normative și termenul pe care vi l-ati propus pentru adptarea și 
publicarea în Monitorul Oficial sau în situația în care nu există o strategie,  să-mi comunicati punctual măsurile detaliate pe 
care le veți întreprinde în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin programul de guvernare.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Stadiul elaborării Cărții Albastre 
Stimate domnule ministru, 
În programul de guvernare, la capitolul destinat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, se face vorbire despre 

Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020- 2030 care cuprinde viziunea strategică 
pentru următorul deceniu și va sta la baza construcției infrastructurii românești.  

În cadrul acestui plan se constată că pregătirea deficitară a proiectelor este generată o serie de factori cauzatori, cum ar fi 
neacordarea unui timp suficient pentru realizarea studiilor de fezabilitate, în special pentru efectuarea studiilor tehnice, 
economice și de mediu, achiziția terenurilor și descărcările necesare În acest sens, s-au identificat și câteva soluții:  

1. Elaborarea unei Carte albastre (Blue book) pe modelul utilizat în alte state membre care să completeze legislația 
privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice, dar să reprezinte în același timp un ghid practic pentru realizarea 
etapelor importante din pregătirea proiectelor și să asigure corelarea între acestea fără a se sări sau scurt-circuita niciuna dintre 
etapele de pregătire. O astfel de carte albastră se poate realiza cu input din partea experților Băncii Europene de  

Investiții.   
2. Responsabilizarea tuturor autorităților, instituțiilor, societăților și companiilor implicate în procesul de pregătire și 

avizare a proiectelor. Astfel trebuie realizate modificări legislative care să conducă la mutarea răspunderii către factorii 
implicați în avizarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național în ceea ce privește: - Fondul forestier, - 
Terenurile agricole, - Descărcările arheologice, - Mutările de utilități electrice, gaze naturale, telefonie, etc. - Studiile de mediu 
și arii protejate, - Autorizările locale și de dezvoltare urbanistică, etc.  

Astfel, vă rog să-mi comunicați stadiul elaborării Cărții Albastre  și care sunt măsurile detaliate pe care le veți 
întreprinde în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin programul de guvernare.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!              Deputat 

Vasilică Toma 
*** 
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Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Strategia de promovare a obiectivelor economice ale României, asumată de reprezentanții  
cu atribuții economice în cadrul misiunii diplomatice ale României în Italia, în domeniile  

comerţului exterior, industriei, energiei, mediului de afaceri si turismului 
 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere faptul că:  
• diplomaţia economică este funcţia care asigură conformitatea demersurilor de politică externă cu obiectivele de 

promovare a bunăstării economice a cetăţenilor unei ţări, având ca obiectiv utilizarea  instrumentelor de politică externă pentru 
susţinerea intereselor economice ale întreprinzătorilor români şi ale statului român,  

• la momentul actual este necesară  realizarea  unor demersuri concertate de promovare a obiectivelor economice ale 
României în străinătate şi, respectiv, de sprijinire a atragerii de investiţii străine în România,  

• activitatea personalului cu atribuţii economice trimis în străinătate de catre Ministerul Economiei în cadrul misiunilor 
diplomatice ale României în străinătate  

(ambasade sau consulate generale) sau în ţări / centre comerciale de interes pentru România,  
• cooperarea inter-instituţională pe linie economică reprezintă baza dezvoltării relațiilor commercial-economice bilateral  
Vă rog să îmi comunicați strategia de promovare a obiectivelor economice ale României, asumată de reprezentanții cu 

atribuții economice în cadrul misiunii diplomatice ale României în Italia, pentru anul 2021, în domeniile comerţului exterior, 
industriei, energiei, mediului de afaceri si turismului, precum și  planul de actiuni aferent strategiei. În același timp, vă rog, 
domnule ministru, să îmi trimiteți si o copie a rapoartelor lunare şi trimestriale, precum şi informări periodice şi date privind 
activitatea desfăşurată potrivit programului aprobat.  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!              Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Cseke Attila Zoltan, ministrul interimar al Sănătății   
 

Vaccinarea persoanelor cu boli autoimune 
Domnule ministru,   
Conform deciziei CNSU, utilizarea așa-zisului Certificat Verde a devenit obligatorie pentru diverse activități. În 

condițiile în care valabilitatea Certificatului Verde este condiționată de vaccinare sau trecerea prin boală, vă adresez 
următoarea întrebare:   

• Care sunt măsurile imediate care pot și trebuie a fi luate pentru a nu discrimina persoanele cu boli autoimune și/sau cu 
recomandări medicale de a nu se vaccina?  

Solicit răspunsul dumneavoastră în orice formulă vă este convenabilă, cu rugamintea ca Ministerul Sănătății să exprime 
cu maximă celeritate o poziție.  

Vă mulţumesc!                      Deputat 
Laura Vicol 

*** 
Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul interimar al Sănătății 

 

Oportunitatea finalizării proiectului de investițiil la microhidrocentralele  
de pe râul Jiu, în contextul crizei energetice din România 

 

România traversează una dintre cele mai negre perioade din ultimii 30 de ani, din punct de vedere energetic. Suntem, 
practic, în situația în care riscăm să rămânem în frig și întuneric nu doar din cauza prețurilor la energie care s-au dublat deja și 
cresc continuu, ci din cauza faptului că România și-a pierdut independența enegetică prin eliminarea producătorilor autohtoni 
și riscă să nu aibă de unde să importe. Din cauza politicilor din ultimii ani, țara noastră nu mai are asigurată rezerva de 
capacitate, care să asigure adecvanța sistemului energetic, iar in ultimii doi ani România a devenit o țară net importatoare. Din 
păcate, în viitorul relativ apropiat, principala problemă nu va mai fi prețul ridicat al MW-ului, ci de unde îl luăm. Criza 
surselor de energie nu este doar în România, dar, spre deosebire de noi, celelalte state ale Uniunii  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2021  
Săptămâna 11 – 15 octombrie 2021  

 

 

62 
 

Europene au reușit să își asigure necesarul de consum estimat.   
Mai mult, în timp ce România închide pe bandă rulantă capacități de producere a energiei considerate poluante, alte 

state ale Uniunii le bagă în conservare, făcând astfel posibilă redeschiderea lor în orice moment.  
Principala  preocupare a Guvernului României trebuie să fie găsirea urgentă a unor soluții de redobândire a 

independenței energetice în măsură cât mai mare, pentru a împiedica intrarea în colaps a economiei, care se află deja în mare 
pericol din acest motiv, dar și pentru a evita situația în care consumatorul final, adică românul de rând, să  rămână fără energie 
electrică. În aceste condiții, continuarea lucrărilor de amenajare a celor două microhidrocentrale de pe răul Jiu, pe sectorul 
Livezeni-Bumbești, ar trebui să reprezinte un deziderat cu acțiune imediată.  Cu atât mai mult cu cât proiectul este realizat în 
proporție de peste 90%, iar finalizarea ivestiției și intrarea în sistem a celor două obiective s-ar face într-un timp relativ scurt.   

Având în vedere aceste premise, vă rog domnule ministru să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Care este viziunea dumneavoastră cu privire la oportunitatea finalizării lucrărilor de investiții la obiectivul 

”Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul LivezeniBumbești”?  
2. Concret, ministerul pe care îl conduceți are în plan reluarea procedurilor privind redeschiderea șantierelor la cele două 

obiective pentru a finaliza investiția?  
Vă mulțumesc!                      Deputat                                                                                                        

Mihai Weber 
*** 

 
 
 Interpelări 

 
 
 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației  
De către: doamna Oana Gianina Bulai, deputat 
Obiectul interpelării: Măsuri privind prevenirea violenței psihologice (bullying) în mediul educațional 

 
Stimate domnule ministru, 
Sistemul educațional preuniversitar se confruntă cu o serie de provocări și dificultăți, una dintre acestea fiind 

reprezentată de violența psihologică, cunoscută și sub denumirea de „bullying”. Acest fenomen, răspândit și în școlile din țara 
noastră sau în preajma lor, poate face ca în 10 minute un copil să își piardă încrederea în sine și în ceilalți. Consecințele unei 
agresiuni de tip „bullying” pe termen lung asupra dezvoltării emoționale și asupra integrării sociale pot fi extrem de grave, 
chiar devastatoare.  

Conform art. 7 alin. 1 din Legea educației naționale, în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și 
formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violență psihologică sau „bullying”. Numai că, așa cum 
putem vedea adesea în spațiul public, cazuri de bullying au loc în mod constant în școlile din România. Vă aduc aminte de 
imaginile cu copii care sunt umiliți, batjocoriți de colegi de-ai lor sau de copii mai mari ca ei. Pentru ca acest fenomen să fie 
stopat este crucial ca persoanele să înțeleagă cu adevărat cât de traumatizant poate fi bullying-ul, iar autoritățile statului trebuie 
să acționeze în sensul aplicării legislației în vigoare.   

Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru, să clarificați următoarele aspecte:  
1. Care este situația implementării actelor normative referitoare la bullying în unitățile școlare din învățământul 

preuniversitar? Fac referire la: Art. 7, alin. 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, Ordinul ministrului educației și 
cercetării nr. 4343/2020, precum și la aplicarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 1409/2007.  

2. Care este stadiul elaborării ghidurilor metodologice, pe niveluri de învățământ, destinate cadrelor didactice, privind 
modul de interacțiune și de intervenție în situațiile de violență psihologică – bullying?  

Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!      *** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației        
De către: domnul Dumitru Coarnă, deputat  
Obiectul interpelării: Probleme de management în cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Borcea din județul Călărași. 
Absenteismul profesorilor generează absenteismul elevilor. Cadre didactice fără calificarea necesară și fără modul 
psihopedagogic. Educația în derivă 

 
Domnule ministru,  
Vă solicităm ca prin structurile din subordine să procedați la verificarea managementului Liceului Tehnologic nr. 1 

Borcea din județul Călărași și la criteriile care stau la baza angajării de cadre didactice fără a deține calificarea necesară și fără 
modulul psihopedagogic.  

Management deficitar, lipsă de profesionalism, dezinteres total față de procesul de educare al tinerilor, sunt câteva dintre 
problemele cu care se confruntă Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea din județul Călărași. Actul educațional oferit în școală are de 
suferit din cauza unor profesori, care lipsesc de la ore constant, își neglijează atribuțiile, generând  un absenteism ridicat în 
rândul elevilor, un interes scăzut pentru studiu și care în plus nu dețin calificările necesare pentru a preda la liceu.  

Elevul fiind obișnuit că profesorul X care predă module diferite în mai multe zile, chiulește cu regularitate, nu mai vine 
la școală pentru o singură oră, ajungând să lipsească și de la alte discipline.  

Un grup de cadre didactice titulare, din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Borcea au semnalat cazul profesorului Șerban 
Alexandru, care a predat în liceu în anul școlar 2020-2021. Acesta a primit ore pentru mai multe module: Cultivarea cerealelor 
pentru boabe, Cultivarea de plante  oleaginoase și Cultivarea de plante rădăcinoase, tuberculifere și furajere.  

Colegii revoltați susțin că profesorul avea obligația de a preda materia în trei zile consecutive și de a acoperi un interval 
de câteva ore, dar acesta nu a frecventat deloc cursurile în timpul anului școlar. Condica de prezență a profesorilor, 
numeroasele reclamații ale profesorilor și ale elevilor nemulțumiți, reprezintă dovezi în acest sens.   

Aceștia susțin că profesorul Șerban nu s-a prezentat deloc la școală, nici pe perioada cursurilor dar nici pe durata 
practicii, venind la liceu doar pentru a ridica salariul lunar. Șerban Alexandru a avut perioade de practică cu acești elevi, fie de-
a lungul anului școlar, în perioada 19-23 octombrie 2020, un număr de 30 de ore de practică cu clasa a XII-a, în perioada 12-16 
octombrie 2020, un număr de 30 de ore de practică cu clasa a XI-a, dar și în perioada 15-19 iunie 2012, un număr de 30 de ore 
de practică, când nu s-a prezentat deloc la școală.  

Cadrele didactice consideră că absența profesorului Șerban Alexandru a generat absenteismul în rândul elevilor și a dus 
la neglijarea celorlalte materii, aceștia nefiind interesați să mai participe la cursuri doar pentru o oră sau două pe zi.  

Profesorii diriginți, cunoscând această situație, au sesizat directorul în nenumărate rânduri, acțiunile acestora rămânând 
fără rezultat. De asemenea, o parte dintre profesorii care nu au elevi prezenți la ore, din cauza colegului chiulangiu, i-au 
prezentat directorului problema, însă sesizarea lor nu a primit răspuns.   

Angajații liceului mai susțin că în anul școlar 2021-2022 predau persoane care nu au o facultate de specialitate, nu au un 
modul psihopedagogic care să satisfacă necesitățile elevilor înscriși atât la liceu cât și la profesională, însă sunt încadrate cu 
norme întregi și primesc salarii pe măsură. Cu titlu de exemplu o indică pe secretara școlii, Rădoi Ioana, care a terminat 
Facultatea de Drept, este deja angajată cu normă întreagă de 8 ore pe zi, dar în același timp predă și ore de Limba Latină, 
Consiliere și Orientare, Logică și Argumentare, Educație Antreprenorială, fără a avea modulul psihopedagogic.   

Cadrele didactice l-au menționat și pe Dumitru Gelu, care predă module precum Cultivarea de plante rădăcinoase, 
tuberculifere și furajere și Creșterea animalelor, la fiecare modul având câte 6 ore de curs dar și multe ore de practică, însă nu 
are studii de specialitate și nici modulul psihopedagogic. Lista continuă cu doamna Dițiu Monica, care este încadrată ca 
profesor, cu 21 de ore în cadrul ciclului liceal și profesional la mai multe module, are studii universitare, dar nu deține și 
modulul psihopedagogic.  

Profesorii au reclamat în plus, că în cadrul liceului s-a desfășurat Concursul de ocupare  a posturilor vacante, pentru anul 
școlar în curs, fără a se ține cont de respectarea Metodologiei în vigoare, conform Ordinului 5574/17.09.2020.  

În cadrul liceului studiază în prezent 500 de elevi, acest număr pentru anul următor fiind în scădere, din cauza cadrelor 
didactice care absentează nejustificat de la ore și a celor care nu dețin pregătirea necesară, situație care duce la scăderea 
încrederii în calitatea actului educațional și la o lipsă de interes pentru înscrierea la acest liceu.  

Raportat la chestiunile semnalate vă solicităm să faceți demersuri în vederea verificării managementului  Liceului 
Tehnologic nr. 1 Borcea din județul Călărași și a criteriilor pe baza cărora mai mulți profesori predau materii diferite fără a 
avea calificarea necesară și modulul psihopedagogic și să clarificați următoarele aspecte:  

1. Când veți dispune verificări în cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Borcea din județul Călărași?  
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2. Care sunt criteriile și dispozițiile legale în baza cărora profesori fără modulul psihopedagogic predau în cadrul 
liceului?  

3. Care sunt criteriile pentru care profesori care nu dețin calificarea necesară, predau materii/module de specialitate în 
cadrul liceului?  

4. Considerați politica conducerii liceului de a angaja cadre didactice fără a deține modulul psihopedagogic, în 
conformitate cu prevederile legale?   

5. Desfășurarea Concursului de ocupare  a posturilor vacante, pentru anul școlar în curs, s-a realizat cu respectarea 
Metodologiei în vigoare, conform Ordinului 5574/17.09.2020?  

6. Ce măsuri veți dispune împotriva profesorilor care nu dețin calificările necesare pentru a preda la acest liceu și nu au 
modulul psihopedagogic?  

7. Ce măsuri veți dispune pentru a asigura accesul elevilor la un învățământ de calitate și a diminua absenteismul în 
rândul acestora?  

Așteptăm să ne comunicați un răspuns la interpelare și măsurile luate în virtutea prerogativelor funcției pe care o 
dețineți.  

Solicităm ca răspunsul să ne fie transmis în scris și oral. 
Cu stimă,  

*** 
Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru interimar  
De către: domnul Daniel Ghiță, deputat 
Obiectul interpelării: Clarificări privind implicarea în dosarul Unifarm 

 
În data de 7 octombrie 2021, jurnalistul Dan Bucura v-a adresat pe pagina sa de Facebook o serie de  intrebari legate de 

dosarul Unifarm, in care fostul director Adrian Ionel a fost trimis in judecata de catre DNA, in cursul anului 2020, pentru 
infracțiunile de luare de mita, abuz in serviciu si complicitate la trafic de influența, fiind acuzat ca ar fi pretins suma de 
760.000 de euro intermediarului unei firme pentru atribuirea unui contract de furnizare de masti si combinezoane de protectie 
impotriva Covid-19.  

 In esenta, jurnalistul Dan Bucura v-a adresat urmatoarele intrebari:  
1. In ce calitate ați schimbat SMS-uri pe Whatsapp cu inculpații si denunțatorii din dosarul Unifarm, cand erati ministru 

de Finanțe?  
2. Ce ați vrut sa spuneți când le-ați transmis acestora ca nu au rezolvat „problema” cu „domnul de la Unifarm”?  
3. Era vorba de mita de 760.000 de euro, pentru care acestia nu semnasera contractul de „comision” cu intermediarul-

denunțator?  
4. V-a pus cineva sa le fortati mana celor care aduceau maștile sau a fost inițiativa dvs.?  
Avand in vedere ca nu ați raspuns pana in prezent si ținand cont ca problemele ridicate sunt legate de actul de guvernare 

si prezinta un interes deosebit pentru opinia publica in actualul context pandemic, va solicit sa-mi raspundeți subsemnatului la 
aceste intrebari, pentru a clarifica daca si in ce masura ați fost implicat in afacerea anchetata in dosarul Unifarm.  

 Solicit raspuns scris si verbal.  
*** 

 

Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru interimar  
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat 
Obiectul interpelării: Cum a fost stabilită alocarea fondurilor în Județul Botoșani, în baza HG nr. 1.088/2021 privind alocarea 
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele 
unități administrativteritoriale? 

 
Stimate domnule prim-ministru,   
În data de 6 octombrie, fără a ține cont măcar de minime criterii, Guvernul pe care îl conduceți a adoptat o hotărâre de 

guvern, menită, cică, să sprijine unitățile administrative-teritoriale care se confruntă cu diferite probleme. Nu abordez acum 
problema pe care ați generat-o la nivel național adoptând acest act normativ, ci mă voi rezuma doar la județul Botoșani.  
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Considerând că domnia voastră nu cunoaște specificul acestui județ, vă aduc la cunoștință că, la alegerile locale din anul 
2020, candidații propuși de PSD au câștigat funcția de primar în 43 de localități, iar candidații PNL au câștigat în 28 de 
localități.  

În cele 43 de localități conduse de primari ai Partidului Social Democrat locuiesc peste 300.000 de botoșăneni, ceea ce 
reprezintă două treimi din populația județului, iar din cei 300.000 de locuitori, peste 140.000 au domiciliul în municipiile 
Botoșani și Dorohoi. În cele 28 de localități conduse de primari ai PNL, locuiesc aproximativ 135.000 de cetățeni.   

Nu vreau să evidențiez nimic altceva decât că, prin alocarea de fonduri pe care ați realizat-o, ați avut grijă doar de o 
treime din populația județului Botoșani, iar celelalte două treimi au fost ignorate.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, în baza articolului 112 din Constituția României privind obligația membrilor 
guvernului de a răspunde la interpelările formulate de deputați și senatori și articolului 204-207 din Regulamentul Camerei 
Deputaților,   

Vă solicit să îmi furnizați următoarele informații cu privire la alocarea fondurilor în județul Botoșani, din Fondul de 
Rezervă al Guvernului, în baza HG nr. 1.088/2021:  

1. Câte unități administrativ-teritoriale au adresat guvernului (prin intermediul Instituției Prefectului) solicitări în 
vederea acestei alocări de fonduri și care a fost suma solicitată de fiecare dintre ele?   

2. Raportat la suma totală solicitată de primăriile din județul Botoșani, vă rog să precizați cât reprezentau, procentual, 
sumele pentru arierate, cofinanțare pentru fonduri europene, cheltuieli de personal etc?  

3. Care au fost criteriile tehnice, obiective, care au stat la baza alocării fondurilor la UATurile din Botoșani?  
4. Care este rațiunea obiectivă pentru care Guvernul nu a alocat, prin HG nr. 1.088/2021 niciun leu pentru cele două 

municipii din județul Botoșani, respectiv Municipiul Botoșani și Municipiul Dorohoi, care totalizează peste 30% din populația 
județului?  

5. De ce ați acceptat că alocarea banilor să se realizeze fără niciun criteriu, doar strict politic și discreționar. De ce nu s-a 
ținut cont de tipul unității administrativ teritoriale, de mărime, de numărul de locuitori, de costurile efective, de angajamentele 
în derulare etc?  

6. Aveți idee, de faptul că fără un minim sprijin multe comune din județul Botoșani nu vor mai putea asigura nici măcar 
plata facturii la energie electrică, în condițiile scumpirilor masive?  Sunteți conștient de faptul că vor rămâne școli, grădinițe și 
dispensare medicale în întuneric și frig din cauza alocărilor extrem de mici pe care le-ați transmis primăriilor?  

7. În decizia de împărțire a banilor, ați avut în vedere sprijinirea oamenilor care locuiesc în județul Botoșani sau doar 
sprijinirea primarilor aleși pe listele PNL?  

Reamintesc Guvernului interimar că în urma deciziilor pe care le adoptă, niciun cetățean din țara noastră n-ar trebui să 
aibă de suferit!  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Vă mulțumesc.  
Cu deosebită stimă,      *** 
 

Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru interimar  
De către: domnul Augustin-Claudiu Ilișanu, deputat  
Obiectul interpelării: Referitor la lipsa de responsabilitate a Guvernului României în tot acest an, prin eșuarea măsurilor de 
combatere a pandemiei, prin lipsa aplicării unor măsuri urgente la scumpirile cu care se confruntă românii și prin alocarea 
partinică și total lipsită de transparență a un miliard de lei pentru administrațiile locale, în funcție de interesele PNL UDMR, în 
condițiile în care municipiul Bacău a primit zero lei 

 
Stimate domnule prim-ministru,  
Conform Art. 34 din Constituție, (1)– românii au dreptul la ocrotirea sănătăţii, iar (2) Statul este obligat să ia măsuri 

pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.   
La 28 iunie 2021 ați declarat că a fost eliminată pandemia în România, citez: ,,Ştiţi că ieri în Bucureşti nu a fost niciun 

caz în 24 de ore. Ţinta era să eliminăm pandemia şi ţinta a fost atinsă.” Prin mesajele pe care le-ați transmis în vară în spațiul 
public în timpul campaniei PNL, ,,dezonorante” pentru români, și prin lipsa de măsuri pentru pregătirea valului 4 nu ați luat 
măsuri pentru asigurarea sănătății publice, ceea ce a făcut ca sute de români să fie astăzi, zilnic, în situații grave la ATI sau să 
îți piardă viața în lupta cu Covid-19. În acest sens vă rog să îmi precizați:  
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1. A fost congresul PNL din 25 septembrie 2021 mai important pentru viața românilor decât asigurarea bunei 
funcționări a sistemului de sănătate, sprijinirea secțiilor ATI cu echipamente, și înființarea de noi secții, respectiv creșterea 
numărului de paturi la ATI pentru perioada de toamnă pe care conform atribuțiilor de șef al executivului trebuia să o sprijiniți 
pentru asigurarea sănătății publice? Prin lipsa de măsuri în acest sens ați nesocotit art. 34 aliniatul 2 din Constituție. Cum 
răspundeți la tragediile provocate prin ineficiență, acțiuni întârziate și nesocotirea valului 4?  

La acest peisaj apocaliptic care se pare că a cuprins România în guvernarea pe care o conduceți, nu ați luat măsuri 
pentru a stopa creșterea galopantă a prețurilor la energie, gaze naturale dar și alte produse.   

2. Vă rog să îmi precizați clar și la obiect de ce nu ați propus plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale fiind totuși 
informat din primăvară de ceea ce va urma la nivel european în domeniul energiei? Concret, de ce ați respins până acum ideea 
plafonării lăsându-i pe români de izbeliște în lupta cu facturile uriașe iar acum în ceasul al 12-lea agreați totuși posibilitatea 
plafonării? Să nu îmi răspundeți cu argumentul cunoscut deja că ați așteptat evoluția pieței; guvernele altor state nu au așteptat 
ci au luat poziție și măsuri urgente pentru proprii cetățeni.   

Sunteți un premier demis prin moțiune de cenzură cu un scor istoric, 281 de voturi. Totuși în ultimul moment când 
România avea și are nevoie de resurse din Fondul de rezervă al Guvernului la dispoziţia prim-ministrului pentru lupta 
împotriva pandemiei pentru a salva vieți, ați epuizat resursele pe alocări către administrațiile locale, într-un mod netransparent, 
partinic și total neloial românilor ci loial intereselor de partid. Totuși în această luptă pe care România a pierdut-o, și la a cărei 
pierderi ați contribuit direct prin gestionare ineficientă, ați fost partinic până în ultimul moment.   

3. Vă rog să îmi precizați de ce trebuie cetățenii municipiului Bacău dar și cetățenii altor municipii din țară ale căror 
administrații locale nu au primit niciun leu în alocarea pe care ați făcut-o din Fondul de rezervă să fie afectați de neînțelegerile 
și luptele dintre PNL și USR? De ce a trebuit ca administrațiile locale conduse de primari neagreați de partidul pe care îl 
conduceți - și implicit cetățenii lor – să fie tratați injust și discriminați prin aceste alocări partinice? Care au fost motivele 
pentru care municipiul Bacău nu a primit niciun leu din Fondul de rezervă?  

Ați generat în România o realitate tristă. Românii sunt disperați de ceea ce văd în societate, de prăpastiile care îi pasc, 
cea financiară și cea medicală. Românii mor în spitale răpuși de Covid și au fost cazuri când pacienții de Covid-19 au murit 
chiar carbonizați, cum a fost cazul de la Constanța, care nu trebuia să se întâmple dacă concentrarea executivului era strict pe 
sprijinirea luptei anti-Covid și nu pe o competiție politică acerbă și pe un congres de partid în pandemie. Zilnic mor sute de 
români, de exemplu sâmbătă, 9 octombrie 2021, la nivel național, în lupta cu Covid-19, au încetat să bată 282 de inimi.   

4. Vă rog să îmi precizați dacă considerați că aceste inimi, și multe altele de ieri, de azi și probabil de mâine, puteau încă 
să bată dacă nu vă dedicați luptei stupide din vară a PNL și dacă acest congres nu avea loc, paralizând România psihic, 
economic, social și administrativ?  

Solicit răspuns în scris.  
Vă mulțumesc!      *** 

 
Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru interimar 
De către: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Alocările din Fondul de Rezervă al Guvernului 

 
Stimate domnule prim-ministru,  
În data de 6 octombrie 2021, Guvernul a alocat peste un miliard de lei din Fondul de rezervă pentru proiecte locale. 

Surse din spațiul public afirmă că o parte covârșitoare din aceste fonduri au fost direcționate pe criterii politice, nicidecum 
administrative. În acest context, vă rog să ne comunicați următoarele informații:  

1. Care au fost criteriile specifice care au stat la baza alocării prevăzute în Hotărârea privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția  

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, adoptată în ședința de 
Guvern din 6 octombrie 2021?  

2. Care este motivul pentru care, în centralizarea datelor la nivel național, în cazul unor UAT-uri județene Guvernul a 
avut în vedere doar adrese din partea Prefecturilor, iar în alte cazuri au fost luate în considerare și solicitări ale Consiliilor 
Județene?  

3. Care sunt categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate cu sprijinul acestor fonduri guvernamentale?  
Vă rog să comunicați răspunsul în scris și oral.    

*** 
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Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru interimar 
De către: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Strategia de vaccinare din România 

 
Stimate domnule prim-ministru,  
România se confruntă în aceste zile cu valul 4 al pandemiei. Acest val este cel mai agresiv de până acum. Conform 

statisticilor centralizate de către Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite ale Americii, România a fost zilele trecute pe 
locul 2 în lume la decesele zilnice COVID raportate la populație. Totodată, România are a doua cea mai slabă rată de vaccinare 
din Uniunea Europeană, fiind cu mult sub media europeană în această privință. În acest context, vă rog să ne comunicați 
următoarele informații:  

1. Care sunt motivele pentru care cetățenii români refuză să se vaccineze împotriva COVID-19?  
2. Care au fost elementele comunicaționale care au influențat negativ campania de vaccinare din România?  
3. Cine au fost, nominal, coordonatorii campaniai de vaccinare din România?  
4. În continuare, ce măsuri va lua Guvernul României pentru creșterea ratei de vaccinare? Coordonatorii campaniei de 

vaccinare vor rămâne aceiași?  
5. În ce manieră se va adapta campania de vaccinare la reticiența cetățenilor români de a se vaccina și care este strategia 

pentru ieșirea din actuala criză epidemiologică?  
Vă rog să comunicați răspunsul în scris și oral.     
Cu aleasă considerație, 

*** 
 

Adresată: domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul interimar al Afacerilor Interne 
De către: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Congresul PNL din septembrie 2021 

Stimate domnule ministru,  
În perioada 25-26 septembrie 2021, la Romexpo, în București, a avut loc Congresul Partidului Național Liberal. 

Conform informațiilor din spațiul public, în cadrul acestui eveniment au fost încălcate unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În acest context, vă rog să ne comunicați următoarele informații:  

1. Ce nereguli au fost sesizate în cadrul Congresului PNL din septembrie 2021?  
2. Câte contravenții și sancțiuni au fost aplicate participanților, respectiv organizatorilor Congresului PNL din 

septembrie 2021?  
Vă rog să comunicați răspunsul în scris și oral.  

*** 
 
Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru interimar  
De către: domnul Ion Mang, deputat 
Obiectul intrebării: Sume destinate județului Bihor din Fondul de Rezervă 

 
Domnule prim-ministru demis,  
Guvernul criminal și iresponsabil pe care îl conduceți a fost demis în data de 5 octombrie prin votul covârșitor al 

Parlamentului României. A fost, pentru cei care au avut bunul simț de a-l auzi, cel mai puternic mesaj DEMOCRATIC și 
CONSTITUȚIONAL, în forul cel mai reprezentativ al țării, împotriva modului în care ați înțeles să conduceți, cinic, 
iresponsabil și abuziv țara. Se pare că ați refuzat să auziți mesajul Parlamentului! Probabil, e vremea să fie auzit în Justiție.   

Spun asta pentru că, la numai o zi distanță, noaptea, ca hoții, ați decis să aruncați, pur și simplu, în aer, fondul de rezervă 
de care dispune Guvernul pentru situații de CATASTROFĂ! Ați decis să îi aruncați, pe românește, către primarii peneliști sau 
udemeriști, în vreme ce primarii altor partide, precum PSD, au fost umiliți și batjocoriți, alături de comunitățile lor, primind în 
medie de opt ori mai puțini bani decât peneliștii, asta atunci când au primit pentru că, așa cum este cazul și în județul Bihor, 
unor comune nu le-a fost alocat niciun ban!  

În acest context și în condițiile în care Ministerul Dezvoltării a transmis presei un comunicat care susține că banii au fost 
alocați indiferent de culoarea politică a primarilor, vă solicit să îmi comunicați   

- pe ce baze au fost stabilite atât sumele respective, cât și   
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- lista comunelor excluse și cum  
- s-a verificat faptul că toate primăriile din țară au fost solicitate să-și exprime punctul de vedere cu privire la nevoile 

reale pe care le au.   
Solicit răspuns scris.          *** 
 

Adresată: domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății  
De către: domnul Florian-Claudiu Neaga, deputat  
Obiectul interpelării: Grupul tehnic de lucru pentru securitate la incendiu în domeniul sănătății 

 
Domnule ministru,  
Incendiile în spitalele din România par un fenomen de neoprit. Pe 1 octombrie a izbucnit încă un incendiu într-un spital 

din România, de această dată la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensivă, unde și-au pierdut 
viața 7 pacienți internați la ATI.   

După ce am adresat deja 2 întrebări referitoare la Măsuri de apărare împotriva incendiilor în unitățile sanitare, întrebarea 
nr. 223A din 09.02.2021 și 1356A din 05.05.2021 și având în vedere răspunsurile primite, revin cu următoarea întrebare 
concretă:  

 Cine face parte din Grupul tehnic de lucru pentru securitate la incendiu în domeniul sănătății și care este Planul de 
măsuri pe termen scurt și mediu care vizează creșterea nivelului de securitate la incendiu, elaborat până în acest moment de 
către Grupul tehnic de lucru pentru securitate la incendiu în domeniul sănătății ?  

Vă solicit răspunsul în scris.  
*** 

 

Adresată: domnului Virgil Popescu, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului  
De către: domnul George-Adrian Paladi, deputat 
Obiectul interpelării: Sprijinirea și stimularea IMM-urilor, în contextul creșterii prețurilor la energie electrică și gaze, pentru 
diminuarea impactului asupra consumatorilor finali 

 

Stimate domnule ministru,  
Creșterea generalizată a prețurilor este deja un subiect de notorietate și o preocupare permanentă pentru toți românii - 

mai puțin pentru Guvern, după cum am putut vedea cu toții în ultimele luni. Mediul de afaceri este și el afectat, în mod 
evident, de creșterea valorii facturilor la utilități, în particular la energie electrică și gaze, element perturbator care se adaugă 
dificultăților și-așa prezente în contextul pandemic.  

În toată această perioadă dificilă, Guvernul României nu doar că nu a fost interesat de problemele cu care se confruntă 
întreprinderile mici și mijlocii, ba chiar a refuzat ostentativ orice dialog, orice schimb de idei și propuneri. Astfel, antreprenorii 
români au fost abandonați, puși în fața unor decizii radicale: fie să tragă obloanele și să lase pe drumuri mii și mii de angajați, 
fie să crească la rândul lor prețurile, împovărându-i și mai mult pe consumatorii finali deja vulnerabili. Guvernul a preferat să 
acționeze arogant și superficial, adoptând și proclamând soluții nerealiste, subfinanțate și greoaie. Toate semnalele pe care le-
am primit din partea reprezentanților mediului de afaceri indică dezamăgire și indignare față de maniera amatoristă și ruptă de 
realitate în care a înțeles Guvernul din care faceți parte să gestioneze sectorul IMM.  

Dar dincolo de lipsa de preocupare pentru soarta mediului de afaceri, domnule Ministru, consider că se ascunde o 
profundă lipsă de interes pentru soarta tuturor românilor. Știți foarte bine că orice dificultăți pe care le întâmpină firmele se vor 
regăsi, în cele din urmă, pe nota de plată a consumatorului final. Astfel, românii deja se află într-o situație revoltătoare: plătesc 
facturi mult mai mari pentru consumul propriu, pe de o parte, și plătesc prețuri mai mari la toate bunurile și serviciile, pentru a 
acoperi cheltuielile ridicate ale firmelor lipsite de orice sprijin real din partea statului!  

Prin urmare, domnule Ministru,  
Vă solicit să prezentați în ce au constat măsurile adoptate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

pentru sprijinirea și stimularea IMM-urilor, în scopul diminuării impactului pe care creșterea generalizată a prețurilor la 
energie electrică și gaze îl are, în cele din urmă, tot asupra consumatorului final, cel care cumpără bunurile și serviciile acestor 
IMM-uri. Ce studii, statistici și consultări au stat la baza acestor măsuri și a stabilirii nivelului de finanțare și cum 
monitorizează Guvernul efectele și rezultatele reale ale implementării măsurilor?  

Solicit răspuns scris.      *** 
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Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul interimar al Afacerilor Interne 
De către: doamna Ana Loredana Predescu, deputat 
Obiectul interpelării: Informații referitoare la securitatea la incendiu în unitățile spitalicești din România și măsurile adoptate 
pentru creșterea gradului de siguranță la incendiu în aceste unități medicale 

 
Stimate domnule ministru,  
Incendiile cu urmări tragice produse în ultimele 11 luni în spitalele din România reprezintă un semnal de alarmă serios 

pentru opinia publică, întrucât nu au fost comunicate cu promptitudine cauzele acestor incendii, care s-au soldat cu decesele a 
zeci de români și nici nu au fost asumate de către autorități garanții că astfel de incendii nu se vor mai repeta.    

Începând cu data de 14 noiembrie 2020, când s-a produs incendiul de la Secția ATI Covid de la Spitalului Județean din 
Piatra Neamț și până pe data de 1 octombrie 2021 când s-a produs incendiul de la Secția ATI-Covid de la Spitalul de Boli 
Infecțioase din Constanța, în spitalele din România s-au produs 14 incendii, care au provocat decesele a 42 de pacienți.   

Patru dintre aceste incendii s-au produs la Secții ATI-Covid. Acestea sunt:   
1. Incendiul produs la Spitalul Județean Piatra Neamț pe data de 14 noiembrie 2020, care a provocat decesele a 10 

pacienți internați în Secția ATI-Covid și rănirea gravă a unui medic.   
2. Incendiul produs la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București pe data de 29 ianuarie 2021, 

care a provocat decesele a 20 de pacienți și a necesitat transferarea a  
120 de pacienți, unii dintre aceștia în stare gravă, la alte spitale din București.  
3. Incendiul produs la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București pe data de 21 februarie 2021, 

incendiu produs la un ventilator din unitatea mobilă ATI-Covid. Din fericire, acest incendiu nu s-a soldat cu victime.   
4. Incendiul produs la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța pe data de 1 octombrie 2021, care a provocat decesele a 

11 pacienți și transferarea a 111 pacienți la alte spitale. Dintre aceștia, 14 pacienți erau în stare foarte gravă, fiind internați la 
Secții ATI, la care au și decedat doi pacienți.   

Alte incendii s-au produs la Secția ATI a Clinicii Medicale III din Tg. Mureș (4 decembrie 2020), Spitalul de Psihiatrie 
Socola din Iași (25 decembrie 2020), Spitalul de Psihiatrie Roman (2 ianuarie 2021), Spitalul de Psihiatrie Gătaia (5 ianuarie 
2021), Spitalul de Psihiatrie Craiova (9 martie 2021), Spitalul Județean Slatina (21 aprilie 2021), Spitalul de Copii „Sfânta 
Maria” din Iași (22 iunie 2021) și Spitalul Județean Constanța (24 iulie 2021).   

În acest context și având în vedere prevederile Legii nr 307/2006 vă rog să aveți amabilitatea de a-mi răspunde în scris 
la următoarele întrebări: 

1. Dacă pentru clădirile în care funcționau la data producerii incendiilor secțiile ATI-Covid de la Spitalul Județean 
Piatra Neamț, Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București și Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța 
au fost emise „autorizații de securitate la incendiu” sau „avize de securitate la incendiu”?   

2. În ce condiții și în baza căror documente sau constatări au fost emise aceste documente de autorizare sau avizare, 
după caz, pentru clădirile în care funcționau Secțiile ATI-Covid de la spitalele menționate la prima întrebare?  

3. Dacă spațiile în care funcționau Secțiile ATI-Covid de la Spitalul Județean Piatra Neamț, Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Matei Balș” din București și Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța erau dotate cu:  

a) instalații de monitorizare a concentrației de oxigen în aerul ambiental;  
b) instalații de ventilare;  
c) instalații de detectare a incendiului;   
4. Dacă pentru fiecare din celelalte clădiri de spitale în care s-au produs incendii în cursul ultimului an, respectiv Clinica 

Medicală III din Tg. Mureș, Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași, Spitalul de Psihiatrie din Roman, Spitalul de Psihiatrie 
Gătaia, Spitalul de Psihiatrie Craiova, Spitalul Județean Slatina,, Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași și Spitalul  

Județean Constanța au fost emise „autorizații de securitate la incendiu” sau „avize de securitate  
la incendiu”? În ce condiții au fost emise aceste documente, pentru fiecare în fiecare caz în parte?  
5. Dintre secțiile ATI care funcționează la Spitalele Județene din municipiile care sunt reședințe de județ, câte secții 

funcționează în clădiri pentru care au fost emise „autorizații de securitate la incendiu” și câte secții funcționează în clădiri 
pentru care au fost emise „avize de securitate la incendiu”? În ce condiții au fost emise aceste documente?  

6. Dintre secțiile ATI care funcționează la Spitalele de Specialitate din municipiile care sunt reședințe de județ, respectiv 
Spitale de Pediatrie, Spitale de Pneumoftiziologie, Spitale de Boli Infecțioase, etc, câte secții funcționează în clădiri pentru 
care au fost emise, după caz, „autorizații de securitate la incendiu” sau „avize de securitate la incendiu”? În ce condiții au fost 
emise aceste documente?  
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7. După incendiul produs la Spitalul Județean din Piatra Neamț, Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență au 
efectuat ample acțiuni de control la Secțiile ATI din toate spitalele din România. Care au fost principalele deficiențe care au 
fost constatate în urma controalelor efectuate și câte dintre aceste deficiențe au fost rezolvate până în prezent?  

8. Ce măsuri au fost adoptate la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul  
MAI pentru rezolvarea deficiențelor constatate la aceste acțiuni de control și care nu au fost rezolvate în cadrul 

termenului de conformare stabilit de echipa care a efectuat controlul?  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.   
Cu considerație,       *** 
 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim ministru interimar, ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene 
De către: Domnul Viorel Salan, deputat     
Obiectul interpelării: Referitor la extinderea reţelelor de gaze naturale în mai multe localităţi din judeţul Hunedoara 

 
Stimate domnule prim-ministru,  
Mă adresez Dumneavoastră în calitate de ministru interimar al investițiilor și proiectelor europene.  
Mai mulţi primari din judeţul Hunedoara au depus încă din luna februarie 2020 documentaţia şi proiectele necesare 

pentru realizarea unor investiţii de utilitate publică, respectiv înfiinţarea de reţele de distribuţie a gazului metan pentru 
localităţile respective, dar nu au primit nici un răspuns clar din partea ministerului.  

Sunt în această situaţie oraşul Geoagiu şi următoarele comune:  
Toteşti, General Berthelot, Rapoltu Mare, Densuş, Râu de Mori, Veţel, Sălaşu de Sus, Baru, Harău, Pestişu Mic, 

Brănişca, Certeju de Sus, Vălişoara, Luncoiu de Jos.  
Ca urmare a sesizărilor primite din partea primarilor în cauză, în data de 4.06.2020, am adresat o întrebare cu acest 

subiect ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei de la acel moment.   
În răspunsul primit, nu s-a făcut referire concret la stadiul documentelor la care se referea întrebarea. Se spunea în 

schimb că dezvoltarea unor proiecte pentru înfiinţarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale în localităţile din România 
este una dintre priorităţile Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei pentru numeroase avantaje legate de 
calitatea vieţii locuitorilor, crearea de noi locuri de muncă, atragerea de investitori prin accesul la această facilitate şi, nu în 
ulitmul rând, reducerea consumului de combustibili solizi(lemn, cărbuni) şi, implicit, a poluării mediului.  

În plus, se mai afirma că în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei “se fac toate 
demersurile necesare pentru a demara un astfel de program de investiţii în domeniul sistemelor de distribuţie a gazelor 
naturale”.  

Am revenit în luna aprilie a.c., cu o interpelare adresată ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, prin 
care solicitam să mi se comunice dacă în portofoliul investiţional al ministerului  există vreun program de investiţii pentru 
dezvoltarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi ce demersuri trebuiesc făcute de către primarii localităţilor respective 
pentru a beneficia de aceste finanţări.  

În răspunsul primit de la ministru mi s-a adus la cunoştinţă că, potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 128/2020, de aplicarea  
“Programului naţional  de racordare a populaţiei  şi clienţilor noncasnici  la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor 
naturale” se ocupă ministerul investițiilor și proiectelor europene, al cărui interimat l-aţi preluat.  

Din acest motiv, am revenit cu prezenta interpelare.  
Situaţia prezentată iniţial nu a suferit nicio schimbare şi de aceea, aş dori să îmi comunicaţi dacă, în prezent, în 

portofoliul investiţional al ministerului  investițiilor și proiectelor europene există finanţare pentru  “Programul naţional  de 
racordare a populaţiei  şi clienţilor noncasnici  la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale” şi ce demersuri trebuiesc 
făcute de către primarii localităţilor respective pentru a beneficia de aceste de finanţări?  

Vă mulţumesc.  
Solicit răspuns in scris.     *** 
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Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim ministru interimar 
De către: domnul Dan Constantin Șlincu, deputat 
Obiectul interpelării: De ce nu puneți capăt suferinței părinților și nu elaborați normele de aplicare a Legii nr. 185/2021 
privind prelungirea certificatului de handicap până la 18 ani pentru copiii cu boli degenerative? 

 
Stimate domnule prim-ministru interimar,  
PSD, ca de fiecare dată, elaborează legi care vin în sprijinul oamenilor, care îndreaptă anumite nedreptăți și care pun 

capăt unor birocrații excesive. Acesta este și cazul Legii nr. 185/2021, care prevede că pentru toți copiii cu dizabilități, care 
suferă de boli degenerative, certificate de medicul de specialitate, comisia pentru protecția copilului stabilește un termen de 
valabilitate a certificatului până la vârsta de 18 ani. Astfel, după ce sunt eliberate consecutiv, două certificate de încadrare în 
handicap grav, cu termen de 2 ani, pe baza criteriilor biopsihosociale specifice, certificatul va fi valabil până la 18 ani. În 
prezent, certificatele de încadrare în grad de handicap au o valabilitate limitată între 6 luni și 2 ani.   

De ce nu ați elaborat normele în vigoare, așa cum prevede legea, respectând termenul de 3 septembrie 2021?  
Părinții acestor copii cu boli degenerative sunt puși permanent pe drumuri între diferite autorități ale statului, contractul 

lor de munca este pe o perioadă determinată, generată valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap. Aceștia nu 
se pot angaja în altă parte pentru că trebuie să îngrijească permanent copiii, iar în această perioadă nu pot beneficia de alte 
drepturi pe care le presupune un contract de muncă.  Având în vedere toate aceste aspecte, este urgent să transmiteți 
ministerelor de resort, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii să redacteze Ordinul comun  și să-l publice în Monitorul 
Oficial.  

Cu siguranță că în momentul aprobării acestui act normativ care conține criteriile biopsihosociale trebuie realizată o 
analiză riguroasă a fiecărei afecțiuni, având în vedere că starea de sănătate a acestor copii nu se mai poate remedia, ci doar 
ameliora sau menține la un anumit nivel.  

Vă rog, pe ultima sută de metri să dați dovadă de puțină umanitate și să solicitați în regim de urgență aprobarea 
ordinului comun pentru elaborarea criteriilor de aplicare a Legii nr. 185/2021.   

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

Cu stimă,         *** 
 

Adresată: domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății 
De către: domnul Gabriel Valer Zetea, deputat 
Obiectul intrebării: Concurs ilegal la Spitalul Județean ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare   

 
Domnule ministru, v-am prezentat, într-o adresă anterioară, cât de incompetentă este actuala conducere a Spitalului 

Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, explicându-vă faptul că sub conducerea politrucului penelist 
Alexandru Oros, cel care a fost numit manager de către președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, spitalul 
nostru, unul dintre cele mai mari din regiunea de Nord-Vest a pierdut cel de-al doilea aparat de radioterapie dedicat bolnavilor 
oncologici.    

Apelez la buna dumneavoastră credință, domnule ministru și la faptul că decența și profesionalismul nu vă sunt străine 
și am să vă cer să trimiteți Corpul de Control al Ministrului pentru a verifica modul absolut ilegal în care a fost organizat 
concursul pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.   

Voi exemplifica detaliile orgănizării acestei mascarare în câțiva pași simpli:  
1. Regulamentul de organizare al concursului a fost aprobat în data de 9 august 2021, prin Dispoziția președintelui 

Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan. Ulterior, la regulamentul deja aprobat a apărut o erată neasumată de către șeful 
administrației județene, cel care are spitalul în subordine. Prin această erată au fost eliminate din Regulament, în mod absolut 
netransparent, prevederile de participare la concurs, așa cum sunt ele prevăzute în regulamentul cadru al Ministerului Sănătății, 
respectiv prezența în sală a reprezentanților mass-media sau a altor persoane dornice să asiste la concurs în calitate de 
observatori și să pună întrebări candidaților.   

2. Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de manager în cea mai mare unitate medicală a județului, stabilită de 
către președintele Consiliului Județean, a fost constituită ILEGAL. Astfel, dintre cei trei membri stabiliți prin Dispoziția 
președintelui, unul dintre membrii Comisiei de concurs nu a îndeplinit condițiile legale care prevăd o vechime de minimum 
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trei ani în funcția de manager al unei unități medicale similare sau superioare, ori ca profesie să fie cadru universitar cu studii 
în Managementul Sănătății.   

Nu voi aduce în discuție competențele îndoielnice ale președintelui Comisiei, care este un fost cadru MAI fără nicio 
pregătire în domeniul medical. Însă vă spun, domnule ministru, că nu înțeleg cum a putut un fost polițist să evalueze 
contracandidații ”favoritului” jurist Alexandru  

Oros care au fost: directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Maramureș, un doctor în Științe Medicale și 
Psihologie și un economist cu o vechime de peste 20 ani la Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare.   

3. Al 3-lea evaluator al Comisiei de Concurs a fost Cristian Vlad, manager al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus. Nu mă 
voi lega nici de faptul că Vișeul de Sus este un oraș condus de un penelist care are spitalul amintit mai sus în subordine, însă 
vă pot spună că doresc să îmi explicați, în calitate de ministru, cum se poate că managerul unui spital de categoria 5 are 
capacitățile necesare pentru a evalua candidații care luptă pentru funcția de manager într-un spital de categoria 3, care țintește 
să devină un spital de categoria a II-a. Regulamentul cadru al MS privind organizarea concursurilor prevede, domnule 
ministru, că evaluatorii trebuie să vină de la o unitate medicale cel puțin de rang egal celei unde urmează să evalueze candidații 
sau chiar de la o instituție de rang superior.   

4. Regulamentul de concurs aprobat prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a 
prevăzut ca termen de evaluare a candidaților 1 oră și 20 de minute. Și acest criteriu a fost încălcat de către membrii Comisiei, 
unii candidați fiind intervievați un timp mult mai lung decât cel prevăzut în regulamentul stabilit de președintele CJ. Aceasta 
este o altă încălcare a legii, domnule ministru, fapt pentru care vă cer să îmi comunicați concluziile Ministerului Sănătății și ale 
Corpului de Control legate de acest concurs atât de controversat și care s-a desfășurat cu atât de multe ilegalități comise cu 
bună știință.   

Concluzia este, domnule ministru, că am asistat cu toții la un alt ”concurs aranjat” cu care PNL ne-a obișnuit în ultimii 
doi ani de zile, însă nu înseamnă că această practică odioasă nu poate fi stopată. Am încredere, domnule ministru, că 
dumneavoastră nu trebuie să vă plecați capul în fața premierului demis Florin Cîțu și nici a prim-penelistului de Maramureș, 
Ionel Bogdan și veți arăta maramureșenilor care își pierd orice speranță în sistemul medical că puteți clarifica și chiar STOPA 
aceste ILEGALITĂȚI care s-au comis în organizarea concursului pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență 
”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.   

Solicit răspuns scris și oral.   
Cu respect,      *** 
 

Adresată: domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației  
De către: domnul Gabriel Valer Zetea, deputat 
Obiectul interpelării: Situația epidemiologică din România defavorizează candidații înscriși la concursul de director în 
unitățile de învățământ 

 

Domnule ministru-interimar, în doar câteva zile, în România se va desfășura unul dintre cele mai controversate 
concursuri din ultimii ani, cel de director în unitățile de învățământ din țară. Situația epidemiologică actuală compară țara 
noastră cu dezastrul înregistrat în Lombardia, Italia, cu un an și jumătate în urmă. Asociațiile de părinți vă cer, domnule 
ministru-interimar, să suspendați cursurile școlare în localitățile unde incidența infectării a depășit 6 la mia de locuitori, iar 
candidații înscriși în concursul de director se tem că o posibilă infectate cu COVID-19 le va anula șansa de a se prezenta la 
examen.   

Vă cer, domnule-ministru interimar, să ascultați multiplele solicitări care vă vin din teritoriu, să vă respectați colegii 
profesori, în primul rând, din rândul cărora proveniți și dumneavoastră, să nu lăsați INGERENȚELE POLITICE să distrugă 
întregul sistem de învățământ. Vă reamintesc, domnule ministru-interimar, că Guvernul de dreapta din care faceți parte a fost 
demis cu un scor negativ istoric. Măcar în ceasul al 12-lea arătați profesorilor care candidează pentru funcția de director că 
dumneavoastră sunteți altfel, că nu ascultați comanda de partid. Concursul de director în unitățile de învățământ, un concurs 
extrem de contestat de altfel, amânat de nenumărate ori și cu regulament schimbat aproape în fiecare lună este, în prezent, un 
factor de stres pentru toți candidații.   

În calitate de deputat în Parlamentul României, mai mulți directori de școli dar și candidați care se pregătesc pentru 
acest concurs m-au rugat, domnule-ministru interimar, să vă cer amânarea acestui concurs, ținând cont de contextul 
epidemiologic actual.   

Printre argumentele invocate și de care am să vă rog să țineți cont, se află următoarele aspecte:  
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- responsabilitatea gestionării unității de învățământ în situația unei rate de infectare în creștere cade pe director, care 
trebuie să asigure desfășurarea procesului didactic și pentru învățarea clasică și pentru cea online (cu mijloace proprii în 
majoritatea cazurilor);  

- directorii au responsabilitatea realizării suplinirilor în cazul îmbolnăvirii cadrelor didactice. OMES comun nu are 
prevederi pentru personalul cu afecțiuni cronice, dar nici pentru alte situații specifice contextului actual;  

- la testările din ziua a 8-a se depistează noi cazuri, situație ce trebuie gestionată tot de către directorii în funcție, marea 
lor majoritate fiind și candidați la acest concurs;  

- timpul de învățare este redus in această perioadă, directorul fiind contactat și conectat la situatia din școală și după 
orele de serviciu;  

- îmbolnăvirea unor directori, candidați la concurs. Se invocă discriminarea daca sunt contracandidați, iar unul este 
testat pozitiv. De aici apare și teama unor directori de a se testa la anumite simptome, pentru a nu-și anula șansele participarii 
la concurs, riscul de îmbolnăvire fiind extrem de mare în această perioadă.  

În articolul din Ordinul Comun, privitor la desfășurarea concursului, nu se face nicio referire în ce condiții nu mai este 
posibilă desfășurarea concursului iar atunci se pune întrebarea legitimă:  

”Se dorește organizarea acestui concurs chiar cu prețul pierderii de vieți omenești, dată fiind situatia epidemiologică 
gravă în care ne aflăm?  

Din aceste considerente, mulți dintre candidații înscriși la concursul de director vă cer, domnule ministru, să amânați 
acest concurs până când epidemia va fi ținută sub control, pentru că problemele invocate sunt reale și extrem de grave, iar 
defavorizarea unor candidați care nu pot să se prezinte la examinare din motive medicale este discriminatorie. Am speranța, 
domnule ministru-interimar că veți asculta solicitările care vin din teritoriu și veți proceda în consecință.   

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

 
 Declarații 

 

Sistemul garanție-returnare a devenit o realitate 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
O veste extrem de bună vine din partea Guvernului. Săptămâna trecută, executivul a aprobat, la propunerea Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor, Hotărârea de Guvern care reglementează sistemul garanție-returnare pentru ambalaje primare 
nereutilizabile (SGR). Sistemul, ce va intra în funcțiune începând cu data de 1 octombrie 2022 și care funcționează deja în 10 
state europene, are rezultate care duc la 90% grad de colectare și procesare din toate deșeurile de pe piață. Hotărârea nr. 1.074 
din 4 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 955 din 6 octombrie 2021, are ca obiect stabilirea cadrului legal 
pentru implementarea pe întreg teritoriul României a sistemului de garanție-returnare, aplicabil pentru ambalaje primare 
nereutilizabile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, acest sistem presupune o garanție de 50 de bani pentru orice ambalaj de băutură achiziționată, sumă care va fi 
recuperată imediat ce ambalajele folosite vor fi returnate în orice magazin din România. De asemenea, sistemul va fi 
obligatoriu pentru toate magazinele, de la cele de mici dimensiuni la orice supermarket.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Toate aceste proceduri sunt rezultatul unei consultări publice îndelungate pe care Ministerul Mediului l-a avut cu toți 

factorii implicați: retaileri, producători, cumpărători. Prevederile acestui HG sunt aplicabile pentru ambalaje primare 
nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a introduce pe piaţa 
naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, 
ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase.  

Conform sistemului garanție-returnare, cantitățile de ambalaje returnate în magazine vor ajunge ulterior în centre 
regionale pentru ca, mai apoi, să ajungă la reciclatori. Întreaga infrastructură de preluare a deșeurilor din magazine va fi 
organizată printr-un operator unic de sistem. Acest operator va fi o entitate non-profit în care se vor găsi producători sau 
reprezentanți ai acestora, comercianți, dar și statul român, reprezentat de autoritatea centrală pentru protecția mediului, cu un 
procent de 20%. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan-Alexandru Bola 

*** 
 

Investim în sănătatea copiilor noștri. Un nou spital de pediatrie la Constanța 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Partidul Național Liberal s-a diferențiat de celelalte formațiuni de pe scena politică ca fiind un partid a cărui viziune 

economică este centrată pe investiții. Unul dintre cele mai deficitare domenii, din perspectiva investițiilor, din 1989 încoace, a 
fost cel al sănătății publice. De această dată, însă, vin cu vești bune, în special pentru locuitorii județului Constanța. 
Săptămânile trecute, Direcția de Sănătate Publică Constanţa a depus la Compania Naţională de Investiţii documentaţia 
completă pentru preluarea de către C.N.I. a proiectului Spitalului de Pediatrie Constanţa, unde vor putea fi trataţi 165 de 
pacienţi, inclusiv în ambulator. 

Noua instituție de sănătate publică va avea o suprafaţă construită desfăşurată de 7630 mp, iar personalul medical va fi 
alcătuit din 118 oameni şi 46 angajaţi pentru suport medical auxiliar şi administrativ. Spitalul de Pediatrie va avea 93 paturi 
pentru pacienţi, din care: 15 paturi UPU la parter, 72 paturi pe diferite secţii - distribuite câte 24 paturi pe nivel la etajele 1,2 şi 
3 şi 6 paturi ATI la etajul 4. Spitalul va fi dotat cu instalaţii de climatizare, instalaţii de intervenţii semnalizare incendiu, sistem 
antiefracţie, sistem de control acces în imobil şi va corespunde celor mai ridicate standarde medicale şi de protecţie europene. 
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Doamnelor și domnilor deputați,  
 
Investiţia în acest spital se ridică la 132.212.809,81 lei şi este asigurată din surse bugetare locale şi de la bugetul 

centralizat al statului, fiind doar un prim pas către un sistem de sănătate constănțean modern. În ultimii 31 de ani s-a investit 
mult prea puţin în sistemul de sănătate naţional. Din păcate, în multe judeţe nu există un spital judeţean modern, capabil să 
preia pacienţi cu probleme de sănătate complexe, care necesită servicii medicale mai complicate. Pandemia de Covid-19 a pus 
sub presiune sistemul sanitar, a pus sub presiune medicii, personalul medical şi chiar şi instalaţiile sanitare, termice şi electrice, 
fapt ce a provocat mai multe dezastre, în special în secţiile ATI. De aceea, guvernele României din următorii ani au obligaţia 
de a investi inteligent în construcţia de noi spitale şi de a sprijini financiar primăriile şi consiliile judeţene care au proiecte de 
construcţie a unor noi spitale. Doar astfel vom reuşi să oferim românilor accesul la servicii medicale de calitate. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
Guvernul liberal a alocat 1 miliard de lei autorităților locale aflate în nevoie 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Guvernul liberal a alocat 1 miliard de lei autorităților locale care au nevoie urgentă de bani pentru a depăși această 

perioadă și pentru a face investiții. Din această alocare, peste 36,5 milioane de lei revin comunităților locale din județul Alba. 
În total, 2.756 de administrații locale din România au primit sprijin. Nu s-a ținut cont de culoarea politică a primarilor. Banii 
au mers către toate cele 41 de județe ale țării. Fondurile sunt necesare pentru finalizarea investițiilor publice finanțate de stat 
sau din fonduri UE, precum și pentru cheltuieli urgente ale autorităților publice locale și cheltuieli cu asistența socială.  

În total, 2.756 de administrații locale beneficiază de sprijinul în cuantum de peste 1 miliard de lei, astfel: 2.514 comune 
din România au primit o finanțare în valoare totală de 614.873.000 lei; 194 orașe - 95.588.000 lei; 123.346.000 lei au fost 
alocați pentru 48 de municipii; 177.159.000 lei au fost alocați consiliilor județene.  

Ceea ce mă frapează este rumoarea exprimată de USR-PLUS. E ciudat să vedem că domnul Barna acum vrea ca 
primarii USR să primească bani! În urmă cu câteva săptămâni, acesta considera că toți primarii din România sunt niște hoți și 
se punea de-a curmezișul programului Anghel Saligny, cel mai amplu program de dezvoltare pentru comunitățile locale, care 
se va desfășura în următorii şapte ani și va avea un buget de aproximativ 50 de miliarde de lei! 

Cu fondurile oferite de Guvern vor fi construite rețele de apă și canalizare și vor fi asfaltate drumuri, adică se vor face 
investiții masive în proiectele esențiale pentru dezvoltarea localităților.  

La adoptarea Legii bugetului de stat, același guvern liberal a alocat cea mai mare sumă, din județul Alba, pentru capitala 
de județ, și anume la investiția de la Palatul Principilor. Acum, cea mai importantă alocare este pentru finalizarea complexului 
balnear de la Ocna Mureș, unde sute de persoane vârstnice sau cu diferite afecțiuni vor putea să beneficieze de tratamentul 
apelor sărate. USR-PLUS ar trebui să își clarifice poziția. Nu poți striga în gura mare că programul de investiții „Anghel 
Saligny” este un jaf și toți primarii niște hoți, iar pe de altă parte să fii nemulțumit, invocând că primarii tăi nu primesc bani! În 
realitate, de această dată, din Fondul de rezervă au primit bani localitățile și Consiliile Județene care au făcut solicitări la 
prefecturi. Ajunge cu circul, domnilor de la USR-PLUS. Noi vă invităm să preluați guvernarea alături de partenerii 
dumneavoastră din coaliția haosului, PSD și AUR, și să gestionați România cum știți mai bine! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

Camera Deputaților s-a alăturat proiectului Asociației Green Revolution de încurajare  
a utilizării bicicletelor ca mijloc de transport în marile orașe 

Stimate college / Stimați colegi, 
În data de 1 octombrie am inaugurat la Parlamentul României, în calitate de președinte al Comisiei de Mediu și 

Echilibru Ecologic din Camera Deputaților, o stație automatizată de închiriere de biciclete I’Velo Urban. Acest demers face ca 
Parlamentul României să se alăture unei inițiative care promovează transportul cu bicicleta, un transport alternativ, nepoluant, 
care poate contribui la fluidizarea traficului și la un mediu mai sănătos pentru noi toți.  
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Stimați colegi, inaugurarea unei stații automatizate de închiriere de biciclete reprezintă încă un pas pe care Parlamentul 
României îl face în vederea conștientizării populației cu privire la pericolul pe care poluarea îl reprezintă pentru mediul 
înconjurător. Este un exemplu pe care l-am dat ca reprezentant al Parlamentului României.  

Din păcate, atunci când prezentăm bicicleta ca un mijloc de transport care se va dezvolta, ne confruntăm cu o reacție 
adversă: bicicleta devine brusc „vehiculul omului sărac”, „un instrument greu de manevrat” sau „un talisman ecologic pentru 
visători”. Acest tip de mentalitate trebuie să îl schimbăm și cred că noi, reprezentanții românilor din Parlament, putem să 
facem acest lucru prin exemplul personal sau prin campanii de conștientizare a populației. Contribuția fiecăruia dintre noi este 
esențială dacă ne dorim un mediu curat și sănătos, în care copiii noștri să crească armonios.  

Pentru a face din bicicletă un instrument al mobilității viitorului, vor fi necesare investiții și elaborarea de politici 
ambițioase. Promovarea mersului cu bicicleta ca alternativă la călătoriile scurte cu mașina are mai multe avantaje: contribuie la 
sănătate, reduce poluarea cauzată de CO2 și poluarea fonică și ajută la fluidizarea traficului, mai ales în marile orașe. 

Majoritatea orașelor moderne sunt concepute pentru mașini. Doar că numărul de mașini este din ce în ce mai mare, iar 
spațiul este din ce în ce mai redus. Dar bicicleta schimbă modul în care oamenii se mișcă prin orașe. Dezvoltarea unei noi 
infrastructuri de biciclete poate duce la o serie de beneficii care încep în principal cu câștiguri economice. 

În toată Europa, bicicleta este deja o parte importantă a eforturilor depuse pentru a realiza o mobilitate durabilă și la 
prețuri accesibile. Bicicleta devine din nou soluția necesară pentru mobilitate, cea de care au nevoie orașele noastre.  

În comparație cu alte moduri de transport, bicicleta este vehiculul schimbării pentru o societate mai bună.  
În București, dar și în alte locuri din România, avem nevoie de un pic mai mult ajutor pentru ca utilizarea bicicletei să 

câștige o importanță similară cu statele vest europene.  
Vreau să felicit și pe această cale Asociația Green Revolution pentru inițiativa pe care au avut-o și pentru munca pe care 

o depun în vederea conștientizării populației cu privire la importanța utilizării bicicletei. Această inițiativă a Asociației Green 
Revolution completează campania „Vinerea Verde” inițiată de Ministerul Mediului care încurajează utilizarea transportului 
alternativ pentru deplasarea la și de la serviciu. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
George Cătălin Stângă 

*** 
Guvernul României intervine în ajutorul cetățenilor afectați de creșterea prețurilor la energie 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Statul este o entitate care, înainte de toate, are datoria de a proteja cetățenii săi. Astfel, menținerea unui nivel de trai 

decent al populației, care este afectat în mare măsură de costurile de subzistență, inclusiv de cele ale utilităților aferente 
locuinței, necesită, în condițiile actuale de creștere majoră a prețurilor la facturile de energie electrică și gaze naturale, 
intervenția statului care să minimizeze într-o măsură adecvată impactul negativ.  

În acest sens, începând cu 1 noiembrie 2021, până pe 31 martie 2022, Guvernul României va compensa facturile pentru 
energie electrică și gaze naturale, pentru clienții casnici. Ceea ce trebuie să știe fiecare român este că reducerea va apărea 
direct pe factură, astfel încât nu vor fi obligați să meargă nicăieri cu acte sau dovezi, pentru a beneficia de reducere. Cu alte 
cuvinte, sprijinul/compensarea va fi direct aplicată pe factură. Conform Ordonanței de Urgență 118/2021, privind stabilirea 
unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și 
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", adoptată la începutul acestei 
săptămâni, de aceste reduceri vor beneficia 5.200.000 de gospodării, adică aproximativ 13 milioane de români, în timp ce 
factura la gaze naturale va fi compensată pentru 2.200.000 de gospodării, adică, în total peste 3 milioane de români. Prin 
această măsură extrem de importantă, România se află printre puținele state din Uniunea Europeană care acordă compensare 
unui număr atât de mare de consumatori casnici. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Vine o iarnă destul de dificilă pentru România. Pe lângă criza guvernamentală, peste care se suprapune valul 4 al 

pandemiei, vine și această creștere a prețului la energie. Guvernul a luat și ia în continuare măsurile necesare. Însă, în perioada 
următoare, solidaritatea va fi extrem de importantă, astfel încât românii să nu cadă pradă populismului și unor mișcări care să 
genereze și instabilitate socială! Suntem, cu toții, obosiți de acest maraton total neașteptat al pandemiei și de rezistența 
virusului, motiv pentru care fac apel la toți cetățenii României eligibili să se vaccineze, iar cei care deja au făcut-o, dacă a 
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trecut o perioadă minimă de șase luni, să meargă pentru doza a treia. Este singurul mod real prin care putem depăși această 
situație. Și avem drept dovadă în acest sens, toate acele țări din Europa și nu numai, care au deja rezultatele scontate în privința 
depășirii crizei pandemiei.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
Educația – prioritate pentru Partidul Național Liberal 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Ca liberal, consider că educația reprezintă piatra de temelie a oricărei societăți. O democrație consolidată nu poate exista 

fără o națiune educată care să o servea scă. De aceea, finanțarea sistemului de învățământ românesc trebuie să fie prioritatea 
noastră principală. În prezent, bugetul alocat educaţiei valorează aproximativ 3,4% din PIB. În cifre absolute, de la preluarea 
Ministerului Educației Naționale de către Partidul Național-Liberal, bugetul a crescut de la 28,276 miliarde de lei la 31,1 
miliarde, costul standard per elev a crescut cu 25% și, un aspect extrem de important, s-au alocat peste 500 de milioane de lei 
fondului burselor școlare, cu un minim de 100 de lei per bursă, astfel încât elevii să nu se mai regăsească în situația aberantă și 
batjocoritoare de a primi burse de 5 lei, cum era practica în unele UAT-uri. Pandemia provocată de virusul Sars-Cov-2 a avut 
efecte majore asupra elevilor și sistemului de învățământ românesc. Mulți copii nu au avut posibilitatea de a participa la orele 
online, provocându-se decalaje nedrepte între generații și, de asemenea, între elevii care aparțin aceleiași generații. 

Întrucât capitalul uman reprezintă o resursă esențială pentru dezvoltarea durabilă a unei economii, demonstrându-se că 
orice an în plus de școală reprezintă un venit mai mare, România trebuie să coreleze sistemul educațional cu nevoile și 
realitățile economice actuale. Finanțarea educației timpurii de calitate nu reprezintă altceva decât o investiție strategică cu 
randament excepțional pe termen lung. În acest scop, parteneriatul dintre autoritățile naționale, județene și locale, întreprinderi, 
organizații non-profit, profesioniști și părinți este crucial pentru a oferi fiecărui copil, în special celor vulnerabili, șansa la un 
viitor mai bun. 

Creșterea fondurilor consacrate sectorului educației este o investiție reală, pentru că reprezintă o investiție în copii, în 
viitorul și bunăstarea țării. Îmbunătățirea accesului școlar și a calității educației este corelată în mod direct cu dezvoltarea 
economică, iar studiile au demonstrat faptul că educația reprezintă unul din factorii cheie care promovează creșterea 
economică, în baza rolului său de a consolida productivitatea. Un sistem al educației performant nu aduce contribuții numai la 
nivel economic, beneficiile sale manifestându-se, totodată, prin reducerea nivelului sărăciei, prin diminuarea violenței asupra 
femeilor și copiilor, prin reducerea nivelului de corupție, printr- o guvernare mai bună și o democrație mai puternică 
deopotrivă. 

Crucială în acest demers este inițiativa Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, „România Educată”, proiect 
menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului fundamentată pe performanță, muncă, 
talent, onestitate și integritate. „România Educată” s-a bazat pe o largă consultare întrucât și-a propus de la început să 
coaguleze o parte cât mai mare din populația țării în jurul inițiativei de a construi împreună un viitor pentru educația din 
România – un viitor așa cum românii și-l doresc. O componentă esențială pentru asigurarea unui sistem de educație fezabil și 
performant și implementarea filosofiei și țintelor din inițiativa domnului Președinte o reprezintă finanțarea prin PNRR. Astfel, 
se alocă pentru „România Educată” peste 12% din bugetul total al PNRR, peste media europeană îndreptată către segmentul 
educațional de 10%. Educația viitorului României nu mai poate fi neglijată așa cum a fost de către PSD. Noi, liberalii, am 
demonstrat că ne pasă și acționăm în consecință și în acest domeniu vital. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Declarație politică 

 

Suntem într-o situație de criză fără precedent generată de alianța toxică a partidelor care nu știu ce vor - PSD- AUR-
USR - și România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri pline care să gestioneze pandemia, creșterea prețurilor la 
electricitate și gaze, situația economică.  

Guvernul PNL continuă să guverneze în interesul românilor și chiar în prag de moțiune a luat măsuri deosebit de utile, 
precum: compensarea facturilor la energie și gaze, majorarea salariului minim net cu 10% din ianuarie 2022, reintroducerea 
șomajului tehnic și zile libere ptr părinți, în contextul pandemiei, introducerea sistemului e-facturare pentru mediul de afaceri. 
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Situația pandemică este catastrofală: avem zilnic circa 15.000 de cazuri Covid și ne apropiem de 400 de morți/zi. 
Secțiile ATI sunt pline, 400 de copii sunt internați, medicii sunt epuizați, trebuie să avem grijă ca economia să nu sufere de pe 
urma crizei sanitare. Pacienții sunt transportați cu aeronave, prin țară, acolo unde se mai eliberează locuri la terapie intensivă. 
Există riscul să ajungem curând la 20.000 cazuri COVID /zi.   

Potrivit Constituției, în perioada de interimat, Guvernul nu poate să emită ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nu 
poate iniţia proiecte de lege. Guvernul poate doar să administreze treburi publice. De exemplu, guvernul PNL poate prelungi 
starea de alertă şi suntem obligaţi să prelungim starea de alertă ţinând cont de numărul de infectaţi şi incidenţa din România, 
din această perioadă, dar nu putem introduce măsuri noi de protecție. 

România bate pasul pe loc dacă partidele nu înțeleg că trebuie să avem cât mai curând un Guvern pentru a implementa 
PNRR - care prevede peste 2 miliarde de euro pentru modernizarea sistemului sanitar, pentru a gestiona pandemia și pentru a 
găsi soluțiile potrivite pentru prețurile la electricitate și gaze.  

PNL este singurul partid care își asumă guvernarea țării într-o perioadă deosebit de dificilă, în ciuda tuturor costurilor 
electorale, și nu fuge de responsabilitate. Nu lăsăm România pe mâna alianței iresponsabililor și inconștienților, pe mâna celor 
care au abandonat guvernarea: PSD, USR și AUR. PNL este cel mai mare partid de dreapta și vom realiza o guvernare de 
dreapta, în jurul valorilor liberale. Sperăm că toată lumea înțelege că trebuie să avem cât mai repede un guvern cu puteri 
depline. 

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
 

Măsuri stimulative active în vederea limitării efectelor crizei coronavirusului 
 

Guvernul Partidului Național Liberal a dinamizat măsurile stimulative pentru a ajuta românii să facă față cu pierderi 
minime acestui nou val al pandemiei, având în vedere numărul în creștere al îmbolnăvirilor și al deceselor. În consecință, 
Executivul PNL a decis reintroducerea șomajului tehnic și a zilelor libere plătite pentru părinți, cele două acte normative fiind 
în curs de publicare în Monitorul Oficial. 

 Pentru această perioadă, din păcate a fost nevoie de reluarea acestor decizii stimulative așteptate de români, astfel încât 
angajații, angajatorii și părinții care au copii la școală să primească în continuare sprijin din partea statului, așa cum au primit 
anul trecut, în perioada stării de urgență și de alertă. 

În prima fază, Guvernul va susține plata șomajului tehnic pentru sute de mii de angajați cu contractele de muncă 
suspendate temporar, miza fiind salvarea locurilor de muncă. Va fi acordată o indemnizație de 75% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. De prevederile acestui act normativ, care se va aplica până la 31 decembrie 2021, vor 
beneficia salariaţii care întrerup pe perioadă determinată activitatea total sau parțial, ca urmare a aplicării măsurilor de 
prevenire și control ale infecțiilor cu SARS-CoV-2. De asemenea, sunt cuprinși în măsura de sprijin angajații cu activitatea în 
câmpul muncii suspendată din cauza anchetelor epidemiologice, cu excepția salariaților aflaţi în concediu medical şi care 
primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.  

O altă categorie de beneficiari sunt comercianții, întreprinzătorii, operatorii economici precum și orice alte persoane 
autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de 
autor și drepturile conexe, persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza legii privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, persoane implicate în activități sportive precum sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, 
maseuri, kinetoterapeuți etc. 

Al doilea act normativ se adresează familiilor care au copii la școală, părinților urmând să le fie plătite zilele libere 
necesare pentru îngrijirea copiilor, în cuantumul unei indemnizaţii de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile 
lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut, pentru fiecare zi liberă acordată. 

Această măsură va intra în vigoare în cazul suspendării cursurilor cu prezență fizică, până la sfârșitul anului școlar 2021 
– 2022. Vor beneficia de  această susținere financiară părinții cu copii în vârstă de până la 12 ani, sau 26 de ani în cazul 
copilului sau adultului cu handicap, înscriși la unitățile de învățământ, inclusiv antepreșcolar. 

Imediat ce restricțiile luate din cauza pandemiei vor fi ridicate, salariații cărora le va fi plătit șomajul tehnic se vor 
întoarce la muncă, fără ca ei și societățile la care lucrează să acumuleze datorii substanțiale în această perioadă.  
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Guvernul PNL are ca prioritate majoră în perioada următoare intensificarea bătăliei pentru păstrarea locurilor de muncă 
ale românilor, într-o economie lovită dur de criza pandemiei de coronavirus.  

 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
Reforma sistemului de asistență socială, în centrul preocupărilor guvernului liberal 

 

Îmbunătățirea sistemului de asistență socială, printr-o serie de măsuri concludente, adoptate în scopul punerii în valoare 
la modul real a conceptului de ajutor social, constituie o preocupare activă a guvernului liberal. Reformele inițiate de PNL în 
asistența socială sunt ireversibile, acestea aducând predictibilitate, viabilitate și modernizare sistemului.  

Unul dintre argumentele incontestabile ale măsurilor adoptate se referă la utilizarea Planului Național de Redresare și 
Reziliență, un instrument financiar care oferă șansa României de a investi în asistență socială, pentru prima dată după 1989. 
Potrivit programelor guvernamentale operaționale, în următorii ani domeniile „Ocupare și formare profesională”, dar și 
„Incluziune și demnitate socială”, vor beneficia de o alocare totală de aproximativ 6,3 miliarde euro din fonduri europene. 

Diminuarea efectelor nefaste ale pandemiei în rândul persoanelor vulnerabile reprezintă un obiectiv important al 
guvernului liberal, mai ales că un număr considerabil de români sunt în risc major din acest punct de vedere. 

 Pentru a veni concret în sprijinul acestora, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a demarat o campanie națională 
destinată românilor cu probleme sociale și materiale, atât prin ajutoare directe, cât și prin acțiuni de susținere în vederea 
obținerii de locuri de muncă. Proiectul are în vedere susținerea persoanelor vârstnice, de peste 65 de ani, care nu beneficiază de 
pensie sau alte venituri, prin oferirea unui  sprijin concret în vederea angajării, pentru cei care pot munci.  

Reforma asistenței sociale presupune, de asemenea, diversificarea tuturor formelor de servicii sociale minime 
obligatorii, dedicate seniorilor noștri cu dificultăți, deoarece riscul de sărăcie și excluziune socială este major pentru această 
categorie a populației. 

    Schimbările începute de ministerul de resort mai vizează transferul accentului dinspre beneficiile financiare spre 
serviciile integrate - servicii medicale, educaționale, îngrijiri la domiciliu, consiliere, precum și impunerea regulii ca finanțarea 
să urmeze beneficiarul, după modelul din educație.  

   Este lăudabil faptul că, în prezent, piața competiției de servicii în asistența socială este deschisă, astfel încât 
autoritățile locale să poată contracta serviciile de strictă necesitate pentru persoanele vulnerabile din comunități, la un preț 
accesibil și cu un grad ridicat al calității.  

   Apreciez gândirea Guvernului liberal în ideea reformării din mers a sistemul de asistență socială, într-un timp cât mai 
scurt posibil, în așa fel încât adevărații beneficiari, respectiv categoriile defavorizate și vulnerabile ale populației, să se afle 
realmente în atenția autorităților statului, pentru a depăși în condiții de siguranță această perioadă dificilă. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Dacian Cioloș are responsabilitatea formării unei majorități parlamentare care să susțină investirea noului Guvern 
 

Actuala criză politică declanșată prin demersul comun USR-PSD-AUR de a vota moțiunea de cenzură împotriva 
Guvernului Cîțu trebuie soluționată tocmai de partidele care au creat-o și care au demonstrat că dețin majoritatea în 
Parlamentul României. Orice altă încercare a liderilor politici din aceste partide de a pasa responsabilitatea către Partidul 
Național Liberal denotă ipocrizie și lipsă de asumare a propriilor acte! 

Românii au nevoie de politicieni care au capacitatea de a înțelege că interesul național trebuie să fie mai presus de 
interesele politice de moment. Suntem în fața unor provocări imense în următoarea perioadă și avem nevoie de o mobilizare 
exemplară pentru a traversa România prin criza sanitară și economică! Sunt măsuri care trebuie luate urgent! Trebuie să 
depășim valul 4 al pandemiei, să găsim soluții eficiente pentru criza prețurilor la energie și gaze naturale, să reducem impactul 
măsurilor sanitare asupra economiei românești, drept pentru care România are nevoie urgent de un guvern investit cu puteri 
depline, care să fie capabil să gestioneze toate aceste probleme. 

Trei sferturi dintre români consideră că România merge într-o direcție greșită, iar acesta este un semnal extrem de 
important care nu mai poate fi ignorat! Din păcate, însă, în aceste zile asistăm la un spectacol grotesc, iar cei responsabili de 
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provocarea acestei crize trebuie să înțeleagă că nu se mai poate continua așa și că e nevoie de maturitate și decență în 
gestionarea acestei crize.  

PNL nu poate fi părtaș la acest joc meschin de-a guvernarea și va continua să administreze țara cu acest guvern 
interimar până când  liderii acestei majorități conjuncturale vor înțelege că suntem pe marginea prăpastiei!  

Stimați colegi din USR-PSD-AUR, românii nu mai au răbdare și așteaptă soluții! Stă în puterea voastră de a opri acest 
circ politic și să guvernați pentru cetățenii acestei țări sau dacă nu să-i lăsați pe cei care se pricep! 

Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
 

Avem medici bine pregătiţi, dar sistemul sanitar nu poate fi eficient cu infrastructura din anii 1970 
 

România are nevoie de investiţii urgente în sistemul medical, pentru ca tragedii de genul celor petrecute în spitalele din 
Piatra Neamţ, Bucureşti sau mai nou Constanţa să fie evitate. Incendiile produse la aceste unităţi medicale au dus din păcate la 
pierderea de vieţi omeneşti. Întrebarea este dacă există riscul să se mai producă asemenea incidente, iar din păcate nimeni nu 
se încumetă să ofere un răspuns clar.   

Reţelele electrice sunt învechite mai peste tot, iar în această perioadă circuitele din spitale sunt solicitate la maxim pe 
fondul pandemiei şi a numărului mare de pacienţi care ajung la terapie intensivă. 

Zilele trecute, tabloul electric principal al Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara a fost schimbat 
după 60 de ani. Managerul spitalului din Banat a explicat că înlocuirea tabloului era esenţială pentru că exista riscul ca oricând 
să se producă un scurt circuit și instalaţia să ia foc. Situaţia de la spitalul timişorean nu este singulară, iar investiţii serioase ar 
trebui să aibă loc urgent în toate unităţile din România. 

Este adevărat că o lucrare complexă care vizează reabilitarea completă a reţelei de alimentare cu energie electrică 
presupune mutarea pacienţilor internaţi și, în actualele condiţii de pandemie, acest lucru este greu de pus în practică. Însă nici 
nu putem expune bolnavii la pericole majore, astfel că toţi cei care sunt implicaţi în managementul spitalelor trebuie să 
găsească formula optimă. 

Sistemul sanitar din România se bazează pe o infrastructură concepută în anii 1970, când altele erau nevoile în privinţa 
asigurării serviciilor medicale. 

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă reprezintă una dintre soluţiile la îndemână pentru refacerea infrastructurii 
medicale. În total, la capitolul sănătate din PNRR, România va putea cheltui peste 2,4 miliarde de euro până în anul 2026. 

De altfel, printre obiectivele PNRR pe sănătate se numără şi cel referitor la creşterea siguranţei în spitale, acest lucru 
presupunând inclusiv refacerea clădirilor, dar şi a circuitelor, care prezintă un pericol pentru pacienţi. 

România are nevoie aşadar de investiţii uriaşe în infrastructura medicală, iar premisele sunt favorabile. Avem medici 
bine pregătiţi, cei mai mulţi dintre ei spun că vor să muncească în continuare în această ţară, dar nu este suficient, trebuie să le 
asigurăm şi condiţiile necesare. 

Este obligatoriu să construim spitale noi şi să le modernizăm pe cele existente pentru ca tragediile de genul celor 
petrecute recent să nu se mai repete. PNRR-ul e doar una dintre soluţii, vom avea la dispoziţie şi fondurile europene din 
exerciţiul financiar 2021-2027, dar şi sume consistente de la bugetul naţional. 

Pentru prima dată după anul 2000 bani pentru investiţii sunt. Acum mai rămâne să şi trecem la treabă! 
Deputat 

George Șișcu 
*** 

Apă pentru agricultură 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Avem nevoie de alimente, iar pentru a le produce avem nevoie de apă dulce curată. 
O treime din apa utilizată în Europa revine sectorului agricol. Agricultura afectează atât cantitatea, cât şi calitatea apei 

disponibile pentru alte utilizări.  
Schimbările climatice cu care se confruntă omenirea reprezintă un element suplimentar de incertitudine în ceea ce 

priveşte disponibilitatea resurselor de apă. Confruntați cu schimbările climatice și cu o cererea tot mai mare, mulţi utilizatori, 
inclusiv natura, vor întâmpina greutăţi în ceea ce priveşte acoperirea necesităţilor de apă. În situația unui deficit de apă, 
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sectorul industrial şi gospodăriile pot dezvolta metode de reducere a cantităţilor de apă utilizate, însă ecosistemele sunt expuse 
riscului de a suferi distrugeri ireversibile.  

Irigarea culturilor reprezintă un domeniu în care politicile și practicile pot facilita în mod semnificativ consumul 
eficientizat al apei. În ţări europene sudice precum Grecia, Italia, Portugalia, Cipru, Spania şi Franţa, aproximativ 80% din apa 
utilizată în agricultură este folosită pentru irigaţii, din cauza condițiilor aride sau semi-aride. 

Până în prezent, politicile UE nu au contribuit suficient la reducerea impactului agriculturii asupra resurselor de apă. 
Potrivit unui raport publicat de Curtea de Conturi Europeană la sfârșitul lunii septembrie, politicile UE nu reusesc să 

garanteze că fermierii utilizează apa într-un mod sustenabil. Impactul agriculturii asupra resurselor de apă este unul major și 
incontestabil și fermierii beneficiază de prea multe derogări, acestea împiedicând eforturile de a asigura o bună utilizare a apei. 

În cadrul PAC, ajutorul pe care Uniunea Europeană îl acordă fermierilor nu este condiționat de respectarea unor 
obligații care încurajează utilizarea eficientă a apei. Unele plăți sprijină culturi care necesită cantități mari de apă. 

Cu toate acestea, irigaţiile nu trebuie să fie atât de mari consumatoare de apă. 
Consumul eficientizat al apei se realizează deja în unele țări din Europa atât prin eficiența transportului apei, cât şi prin 

eficiența aplicării irigațiilor pe terenul agricol. 
Prin utilizarea apelor uzate se pot pune la dispoziție mai multe resurse de apă dulce pentru alte necesități, inclusiv pentru 

natură și gospodării individuale. Apa uzată tratată poate reprezenta o alternativă eficientă pentru acoperirea cererii de apă a 
sectorului agricol. 

Prin aplicarea politicilor și practicilor agricole corecte putem obţine un consum eficientizat al apei în agricultură, ceea 
ce ar însemna resurse de apă mai mari, disponibile pentru alte utilizări şi în special pentru natură. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
 

Sprijinirea IMM-urilor 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Întreprinderile mici și mijlocii - IMM-urile - constituie coloana vertebrală a economiei. Ele reprezintă o sursă de abilităţi 

antreprenoriale, inovare şi creare de locuri de muncă. 
În cadrul Uniunii Europene, acestea reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor, cumulează 67 % din totalul locurilor de 

muncă din sectorul privat, până la 85 % din totalul locurilor de muncă nou create și aproximativ 59 % din valoarea adăugată de 
economie. 

Totuşi, ele sunt adeseori confruntate cu imperfecţiunile pieţei. IMM-urile întâmpină frecvent dificultăţi în obţinerea de 
capital sau credite, mai ales în faza de start-up. Resursele lor limitate pot de asemenea să reducă accesul la noi tehnologii sau 
inovare. 

De aceea, sprijinul pentru IMM-uri reprezintă o prioritate, atât la nivel national, cât și la nivel european, având în vedere 
interacţiunea dintre măsurile naţionale şi cele impuse de UE pentru susţinerea acestora în domenii precum dezvoltarea 
regională şi căutarea de fonduri. 

În plan intern, Programul IMM INVEST ROMANIA a fost răspunsul guvernului la criza sanitară și economică, în 
contextul pandemiei COVID-19. 

IMM INVEST ROMANIA este destinat susținerii mediului antreprenorial, facilitând accesul IMM-urilor la sursele de 
finanțare, pentru asigurarea lichidităților necesare în vederea continuării activității economice. 

Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor este în valoare de 15 miliarde lei. 
De asemenea, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență au fost identificate 8 măsuri de finanţare și 

susţinere directă a activităţii IMM-urilor, măsuri prin care se alocă sprijin financiar de aproximativ 2,2 mld. Euro.  
 Realizarea de contacte internaționale deschide noi piețe pentru IMM-uri și are potențialul de a stimula considerabil 

competitivitatea și creșterea acestor întreprinderi. 
Internaționalizarea poate conduce la câștiguri de competitivitate la nivel de întreprindere, care se pot traduce în cele din 

urmă în îmbunătățirea performanțelor economice la nivel național și european. Prin urmare se poate deduce că există o relație 
puternică între internaționalizare și inovare. 
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Deşi piaţa unică mai largă a UE şi globalizarea, în general, oferă oportunităţi vaste, puține IMM-uri din Uniunea 
Europeană fac afaceri pe plan internațional, fie în interiorul sau în afara UE, acestea fiind încă dependente în mare măsură de 
pieţele lor interne. 

Pornind de la legătura directă dintre internaționalizare și creșterea performanței IMM-urilor, într-o lume globalizată, 
întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să aibă capacitatea de a rezista la creșterea concurenței din partea economiilor dezvoltate 
și de a se conecta la oportunitățile oferite de piață.  

Activitățile internaționale consolidează creșterea economică și ocuparea forței de muncă, sporesc competitivitatea și 
sprijină durabilitatea pe termen lung a întreprinderilor.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Maria Stoian 

*** 
 

Putem răspunde provocărilor viitorului! 
„România Educată” reprezintă România generațiilor viitoare 

Stimați colegi, 
Începând cu anul 1994, elevii și dascălii sărbătoresc Ziua Mondială a Educației în data de 5 octombrie. Ziua marchează 

semnarea, în 1966, a recomandării UNESCO/OIM privind statutul profesorilor. Această recomandare, alături de cea „privind 
învăţământul superior” din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru asigurarea drepturilor cadrelor didactice la 
nivel internațional. 

  Liberalii consideră că educația reprezintă șansa pe care fiecare stat și-o acordă pentru viitor. Fără educație, un stat nu 
poate asigura nici sănătatea sau siguranța cetățenilor. România trebuie să fie țara în care fiecare cetățean își găsește șansa de a-
și atinge potențialul, plecând de la accesul echitabil la o educație de calitate.  

Pentru ca educația să reprezinte fundația solidă pentru o societate dezvoltată, trebuie 
să existe un program unitar al tuturor actorilor esențiali din statul român, care să reunească soluțiile la provocările 

actuale, precum și strategia pentru adaptarea la provocările viitorului. Potrivit președintelui Klaus Iohannis, „România 
Educată” este proiectul generațiilor viitoare, fundamentul pe care să putem construi România următorilor 100 de ani. 

Credem că trebuie să ajutăm fiecare copil în demersul de a-și maximiza potențialul. Investiția în educația timpurie este 
esențială pentru dezvoltarea armonioasă a personalității fiecărui om și integrarea sa socială. Trebuie să oferim condițiile 
necesare copiilor de la cele mai mici vârste. Din nefericire, țara noastră are una dintre cele mai mici rate de acces la educația 
timpurie pentru copiii de 0-3 ani din UE. Doar 1 din 6 copii are acces la astfel de servicii.  

Elevii trebuie să rămână în școli. Rata de părăsire timpurie a școlii este îngrijorătoare. Abandonul școlar generează 
probleme pentru întreaga societate. Părărăsirea școlii cauzează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. 
Potrivit datelor Eurostat, în România, rata de părăsire timpurie a școlii a fost de 15,3% în anul 2019. Pentru a reduce părăsirea 
timpurie a școlii este nevoie de măsuri care să permită identificarea, din timp, a situațiilor de risc, dar și de instrumente 
flexibile pentru corectarea acestora.  

  Trebuie să încurajăm tinerii să studieze. În 2020, ponderea tinerilor români cu studii superioare în grupa de vârstă 30-
34 de ani a fost de 26,4%, potrivit Eurostat. Avem responsabilitatea să direcționăm tinerii către domeniile care îi interesează și 
să le oferim instrumentele necesare să poată realiza întreg parcursul academic.  

Trebuie să redăm demnitatea educației profesionale. Printr-o îmbunătățire a actului educational profesional și printr-o 
conectare reală cu nevoile de pe piața muncii, putem răspunde la aspirațiile viitoarelor generații, dar și să oferim angajatorilor 
cei mai bine pregătiți salariați. 

Avem multe datorii față de noile generații. Neatenția autorităților față de nevoile copiilor ne-au adus într-o situație 
îngrijorătoare. Inițiativa președintelui Klaus Iohannis, „România Educată”, răspunde provocărilor viitorului. Prin susținerea 
proiectului, putem salva viitoarele generații. Uniți, putem salva viitorul României! 

 
Deputat 

Florin-Alexandru Alexe 
*** 
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România are nevoie de o reformă fiscală! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
În urmă cu șase ani, Parlamentul României a reușit să actualizeze cea mai mare parte a prevederilor fiscale, acestea fiind 

cuprinse într-un nou cod fiscal. Măsurile liberale cuprinse în această lege au ajutat România să înregistreze o creștere 
economică importantă chiar din anul următor, 2016, și a determinat o dezvoltare importantă a antreprenorilor români. Chiar 
dacă cele mai multe dintre măsuri și principii au fost avansate de parlamentarii PNL, trebuie spus că această lege a fost 
generată printr-un consens productiv între toate partidele politice parlamentare de la acea dată. Așadar, putem să apreciem că 
atunci când există voință politică din toate partidele politice, România și românii au de câștigat. 

Stimați colegi, 
Chiar dacă actualul cadru fiscal definit prin Legea nr.227/2015 este unul relativ bun, cred că am constatat cu toții în 

ultimii 5 ani mai multe aspecte care ar putea să fie ameliorate. Când spun acest lucru mă gândesc înainte de toate la povara 
fiscală mult prea mare aplicată veniturilor din salarii. Atâta vreme cât salariații plătesc din venitul lor brut nu mai puțin de 
41,5%, la care se adaugă și contribuția asigurătorie pentru muncă plătită de angajatori, oare de ce ne mai punem întrebări că în 
România există muncă la negru, muncă la gri sau șomaj? Poate că unii vor spune că și în alte state din Uniunea Europeană 
munca este taxată aproape la fel, însă una este să impozitezi un salariu de 450 de euro în România și alta este să impozitezi un 
salariu de 3.000 de euro în Vestul continentului. Cum să compari angajatul român care rămâne cu 250 de euro în mână la 
sfârșit de lună cu angajatul vest-european căruia îi rămân peste 1.500 de euro, prețurile de consum fiind comparabile. 

Un alt aspect care ține de cadrul fiscal național este cel privitor la evaziunea fiscală foarte mare în domeniul TVA, 
problemă care trenează de ani de zile și la care pare că nu-i găsim soluții. După aprecierile Comisiei Europene, bugetul de stat 
pierde anual peste 30% din această resursă, adică peste 30 miliarde de lei din TVA, fie pentru că legea permite evitarea sa, fie 
pentru că este neclară și pot fi formulate interpretări. Guvernele PNL au luat unele măsuri în acest sens și sper să își producă și 
rezultatele așteptate. Cert este că dacă pentru TVA am avea o colectare de 100%, țara noastră și-ar permite foarte ușor să 
diminueze alte impozite care apasă asupra populației și antreprenorilor din țara noastră. Nu în ultimul rând, rezolvarea unei 
probleme vechi legate de plata impozitului pe profit în România ar trebui să își găsească și ea soluția justă cât mai rapid. 

Stimați colegi, 
Am convingerea că partidele politice parlamentare vor găsi înțelepciunea și maturitatea de a găsi consensul asupra unor 

teme majore pentru țară, așa cum este aceasta. O bună colectare a impozitelor, de la toți, nu doar de la unii, ar putea asigura 
Guvernului resursele financiare pentru majorarea veniturilor populației și pentru investiții publice de calitate. Îmi doresc ca în 
perioada următoare să văd acest gest de responsabilitate transpus în practică la nivelul Parlamentului României. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Relansarea economică este însoțită de deficitul de forță de muncă  
și de slaba capitalizare a economiei românești! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
România a ajuns în situația neplăcută în care veștile bune privind relansarea economică și creșterea producției, în loc să-

i bucure, îi întristează pe cei mai mulți dintre operatorii economici autohtoni. Supărarea vine din faptul că forța de muncă 
disponibilă e aproape pe jumătate plecată la muncă în străinătate, iar resursele de muncă disponibile în țară aproape că nu mai 
există. Să nu ne îmbătăm cu apă rece atunci când Institutul Național de Statistică ne spune că rata șomajului e mică, pentru că 
acest lucru reflectă mai puțin locurile noi de muncă din economia noastră națională și mai mult faptul că migrația românilor nu 
s-a domolit nici în anul 2021, în plină criză pandemică. 

Dacă veți întreba un fermier român căruia i-a dat Dumnezeu o recoltă bună în acest an, o să vă spună că nu are cu cine 
să recolteze roadele pământului pentru că e muncă grea, trebuie făcută rapid, iar tinerii sunt tot mai puțini în satele românești. 
Dacă veți întreba un întreprinzător român care vrea să repare mai multe autovehicule sau să producă mai multe pâini, o să vă 
spună că ar face-o, dar nu poate, pentru că nu are cu cine. 

Stimați colegi, 
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Personal, nu cred că problemele pe care le are România pe piața muncii se pot rezolva cu ajutorul ”importului” de forță 
de muncă din Asia, Africa sau alte state cu economii mai slabe decât economia noastră. Ar trebui să ne uităm la ”case mai 
mari”, adică la state dezvoltate din Uniunea Europeană, unde migrația nu doar că nu a rezolva problema, ci a generat multiple 
alte probleme în plan social și politic. Cred cu putere că există trei soluții eficiente și eficace, la îndemâna noastră, care pot 
rezolva problema pe termen lung, restul așa-ziselor soluții fiind doar improvizații. 

În primul rând, capitalizarea tuturor ramurilor economiei naționale, de la agricultură și până la producția industrială, ar 
transforma economia din una intensivă în utilizarea factorului muncă, în una în care capitalurile aduc cea mai mare parte din 
valoarea adăugată. Mai mult decât atât, o economie capitalizată poate să ofere salarii foarte mari, ceea ce ne duce la cea de-a 
doua soluție, adică repatrierea românilor plecați la muncă în străinătate. Cu declarații politice și discursuri lacrimogene nu o să 
aducem niciun român acasă. Doar cu salarii mari putem să-i păstrăm pe tineri în țară și să-i convingem pe cei plecați să se 
întoarcă la casa părintească. Nu în cele din urmă, România trebuie, măcar acum, în ceasul al XII-lea, să pună în aplicare un 
program serios de creștere a natalității. Vrem sau nu să recunoaștem, țara noastră are tot mai puțini copii, iar tendința nu pare 
să se inverseze. Ceea ce vreau să spun este că dacă astăzi avem o mare problemă, în câțiva ani vom avea o problemă deosebit 
de gravă și fără soluții. Vreau să cred că după soluționarea crizei politice, de către cei care au produs-o, să avem un guvern 
stabil, care având la dispoziție cei mai mulți bani din istoria țării noastre, să facă toate eforturile să rezolve problemele cu 
adevărat importante pentru România. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Anul acesta, se împlinesc 80 de ani de de la începerea deportării evreilor din Bucovina  

în Transnistria, la decizia mareșalului Antonescu, în cea mai neagră perioadă care a marcat istoria recentă a României 
 

Pe 9 octombrie am marcat Ziua Holocaustului în România, instituită la propunerea Comisiei Internaţionale pentru 
Studierea Holocaustului în România, condusă de Elie Wiesel, laureat al premiului Nobel pentru Pace în 1986. 

Anul acesta, se împlinesc 80 de ani de de la începerea deportării evreilor din Bucovina în Transnistria, la decizia 
mareșalului Antonescu, în cea mai neagră perioadă care a marcat istoria recentă a României.  

Muzeul Pogromului de la Iași, astăzi funcțional, stă mărturie evenimentelor sângeroase care au curmat viețile a sute de 
mii de copii, părinți și bătrâni. 

Ca expresie a respectului și compasiunii față de victimele Holocaustului, avem misiunea de a consolida 
responsabilitatea civică pentru ca niciodată astfel de acțiuni cu caracter antisemit și xenofob să nu mai aibă loc. 

Dincolo de mesajele publice, România are nevoie de acțiuni concrete pentru ca elevii de liceu, viitorii cetățeni cu drept 
de vot, să cunoască adevărul factual în privința crimelor comise de Statul român și de regimul antonescian împotriva populației 
evreiești și rome.  

Programa școlară și manualele de istorie trebuie revizuite pemtru o cunoaștere mai profundă a politicilor de discriminare 
și exterminare a propriilor cetățeni de către Statul român.  

Este o datorie pentru a produce generații de viitor cetățeni cu drept de vot educate în spiritul toleranței, respectului 
reciproc și străine de fenomenul extremismului politic și ideologic. 

Tendinețele extremiste din societate pot fi estompate printr-un sistem de învățământ care produce absolvenți ce cunosc 
la nivel informațional, axiologic și volitiv deciziile criminale luate de administrațiile românești în perioada 1937-1944 
împotriva cetățenilor de etnie evreiască și romă. 

Această parte a istoriei noastre nu este o notă de subsol, ci face parte din identitatea noastră națională. Imaginați-vă că în 
SUA nu s-ar vorbi în școli și licee despre perioada sclaviei sau politicilor de segregare rasială. 

În calitate de consilier onorific al primului-ministru și Reprezentant Special al Guvernului României pentru Promovarea 
Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, am inițiat deja demersuri pentru evaluarea programei pentru 
disciplina obligatorie Istorie la nivelul de liceu. 

Odată cu această programă ar trebui revizuite și manualele de istorie pentru clasa a XII-a (etapa în care elevii învață 
despre istoria României). 

Programa de Istorie pentru liceu nu a mai fost modificată de mai bine de un deceniu. 
În actualele manuale de clasa a XII, cu cîteva excepții, robia romilor și Holocaustul sunt, cel mai des, menționate 

superficial, fără a se insista asupra contextului sau fără a puncta date esențiale în privința politicilor statale întreprinse pentru 
discriminarea și exterminarea propriilor cetățeni de etnie evreiască sau romă. 
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Am avut o întâlnire cu domnul Claudiu Săftoiu, directorul Editurii Didactice și Pedagogice. Am discutat despre situația 
manualelor școlare și, împreună, am agreat că este nevoie o revizuire a manualelor pentru ca acest capitol tulbure din istoria 
națională – antisemitismul, Holocaustul – să fie tratat cu onestitate și acuratețe istorică. 

Istoria slujește Adevărului, nu edulcorării trecutului pentru a ne face pe noi să ne simțim bine în prezent. 
Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 

 

Politicieni rupți de realitate, fac politici pentru România! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Cu mare părere de rău constat că tineri politicieni în care mulți români și-au pus încrederea cred că politica pentru țară 

se face doar pe rețelele de socializare. Ultimul an ne-a demonstrat că tinerețea este o valoare importantă, dar nu suficientă 
pentru a lua decizii care să afecteze milioane de români. Când spun acest lucru mă gândesc la tinerii miniștri care, deși s-au 
autodeclarat că salvează România, au fugit de responsabilitatea guvernării chiar atunci când țara avea mai multă nevoie de ei și 
care au lăsat în urmă decizii profund greșite. De fapt, au demonstrat că sunt cu totul desprinși de realitatea în care trăiesc 
românii. 

Stimați colegi, 
Cu chiu cu vai, fără nicio fărâmă de transparență la nivel național, fostul ministru Ghinea a trimis la Comisia Europeană 

Planul Național de Relansare și Reziliență, document care ar fi trebuit să aducă beneficii românilor, nu întristare. Am aflat și 
noi, românii, abia după ce documentul a ajuns la Bruxelles, că domnul Ghinea s-a angajat în fața oficialilor europeni că până în 
anul 2023 românii să renunțe la încălzirea locuințelor cu lemne. Nu îl bănuiesc pe tânărul ministru nici de interese ascunse, 
nici de slabă pregătire profesională, ci de o totală necunoaștere a realității din țara noastră. Dacă l-aș avea acum în față l-aș 
întreba cum a putut să ia o asemenea decizie, de unul singur, când mai mult de 80% din gospodăriile din mediul rural nu au 
altă sursă de încălzire pe timpul iernii decât lemnul de foc. L-aș întreba dacă a văzut vreodată cum trăiesc miile de moții din 
Apuseni sau agricultorii din Balta Brăilei și cum crede domnia sa că aceștia ar putea să se conecteze la gaze pe vârful muntelui 
sau să încălzească locuința cu energie electrică, în condițiile în care încă avem 70% dintre gospodării fără gaze naturale, iar 
Kw a ajuns să coste de 3 ori mai mult decât în urmă cu un an. Și numai din această decizie absurdă, cu toții am înțeles că 
politica de pe facebook nu se potrivește cu prioritățile românilor. Este păcat că tineri precum Ghinea, Ion, Drulă, Năsui, 
oameni de la care cu toții avem mari speranțe, s-au remarcat mai degrabă prin decizii cu efecte negative, decât prin fapte în 
beneficiul românilor. Vreau să cred că Florin Cîțu sau oricare premier va fi învestit de Parlament, prima decizie pe care o va 
lua va fi aceea de a informa Comisia Europeană asupra faptului că renunțarea la încălzirea cu lemne la care s-a angajat domnul 
Ghinea a fost greșeala unui începăt cu două mandate de ministru și că România nu poate îndeplini această condiție nici măcar 
în următorii 10-15 ani, mai ales în zonele de munte și zonele izolate. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

  

Investiţiile duc România mai departe 
Dragi colegi,  
Atât Planul Național de Redresare și Reziliență cât și Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”au un factor 

comun:nu sunt promisiuni fără conținut făcute românilor, ci planuri de acțiune care abordează problemele semnalate de 
cetățeni și care trebuie rezolvate cât mai repede. Gândirea, inițiativa și eforturile PNL sunt evidente în acest sens. 

Din momentul în care am ajuns la guvernare, au fost investite resurse notabile pentru a produce schimbări de durată și a-
i scuti pe români de un scenariu cu care eraumult prea familiarizați: patru ani de retorică grandomană, lipsă de acțiune, reforme 
și progres. Valul de proteste provocat în urma adoptării OUG 13, cel mai amplu după 1989, a reprezentat un strigăt clar de 
ajutor,întrucât democrația se afla în pericol, iar funcțiile au fost abuzate și instrumentalizate în interes propriu de către PSD și 
ALDE.  Din păcate, astăzi, în ciuda eforturilor noastre, imaginea unei țări verzi, educate, digitalizate, plină de oportunități și 
atractivă pentru investiții este periclitată din nou.  
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Demiterea Guvernului care conducea România pe drumul dorit de electorat în mijlocul celei mai grave crize sanitare din 
acest secol reprezintă dovada lipsei de rațiune și perspectivă.  Cazurile zilnice de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 ating recorduri, 
țara noastră cere ajutor în afară pentru că sistemul de sănătate e în pragul colapsului. Iar strategia pentru a preveni acest lucru 
și a revitaliza campania de vaccinare a fost anulată de interese și ambiții ale USR, fără a veni cu un plan de siguranță, o 
alternativă care să îndeplinească unicul scop pe care toți cei de la guvernare îl avem: să ajutăm România să treacă peste 
provocările curente. În schimb, demiterea Guvernului a reușit să obțină fix opusul: incertitudine, scăderea încrederii românilor 
în guvernanții lor și panică, tocmai elementele care adâncesc criza sanitară, dar și pe cea a prețurilor la energie ce ridică mari 
probleme în Europa.  

Mai mult decât atât, dacă e să abordăm și afrontul ideologic adus românilor, alianța dintre USR și AUR a fost o dovadă 
a lipsei de principii, de verticalitate și de coerență în idealuri. A fost demonstrată prioritizarea interselor temporare în locul 
valorilor care ar trebui să fie esența unui partid.  

România trebuie să treacă peste acest impas care îi afectează imaginea și în ochii partenerilor externi. Eficiența, dialogul 
și democrația sunt metodele prin care proiectele ce compun PNRR vor fi adoptate, prin care valul patru al pandemiei nu va 
duce la colapsul sistemului de sănătate, iar caracterul unei bune guvernări va fi restaurat. Asigurarea unei viziuni unitare 
asupra sănătății și educației este detrimentală, iar Ministerul Sănătății sub conducerea USR nu a înțeles acest lucru. Este 
vremea maturității și a responsabiloității, nu a ambițiilor politice, demagogiei și cinismului. Trebuie să scoatem România din 
criză, iar PNL este unicul partid care nu s-a abătut de la această responsabilitate!  

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

România are una dintre cele mai mari filiere universitare francofone din lume 
 

Începând chiar din secolul al XVIII-lea, cultura şi limba franceză au pătruns masiv în educaţia membrilor înaltei 
societăţi româneşti, iar în sec. al XIX-lea a contribuit la edificarea instituţiilor României moderne.  

În ziua de azi, limba franceză reprezintă un avantaj la orice loc de muncă, precum și în viața de zi cu zi, iar predarea 
limbii franceze va continua să fie o prioritate în România. În învățământul primar și secundar, aproximativ 88% dintre elevi 
învață limba franceză drept prima sau a doua limbă străină. În învățământul școlar și profesional funcționează 115 filiere 
francofone, de stat sau private.  

În prezent, avem în jur de 40 de unități de învățământ cu secții bilingve, dintre care 24 fac parte din programul comun 
franco-român instituit în 2006. 22% dintre elevii de liceu din aceste unități aleg apoi programele universitare în limba franceză. 
41% din numărul total de elevi din sistemul de învățământ preuniversitar învață limba franceză. În cursul anului școlar 2018-
2019, aproximativ 1,2 milioane de elevi au studiat limba franceză la școală, inclusiv aproape 7.000 de elevi de liceu, care 
învață franceza intens sau în cadru bilingv. 

De asemenea, Olimpiada Internațională de Limba Franceză a fost organizată pentru prima dată în 2015, la inițiativa 
României, iar elevii români au ocupat, în fiecare an, primele locuri. 

Într-un interviu al Ambasadoarei Franței, Excelența SA Laurence Auer, s-a vorbit despre rețeaua francofonă din 
România, pe care o consideră una dintre cele mai puternice, rețea din care fac parte și Universitățile de Medicină din Cluj, Iași 
și Universitatea din București.  

Acestea sunt centre universitare care s-au implicat în cercetare, în inovații tehnologice, în crearea și menținerea 
legăturilor româno-franceze și anual, formează printre cei mai buni specialiști în diverse domenii și de asemenea, anual vin mii 
de studenți străini care își doresc să obțină nu doar un loc la specializarea dorită, ci să obțină cunoștințele și experiența 
necesară pentru a performa și a cunoaște succesul în ariera mult dorită.  

Doar anul trecut, Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj a înregistrat cea mai mare concurență din ultimii 6 ani 
pentru locurile studenților care vin din străinătate (1759 de candidați din 90 de țări), fiind universitatea cu cel mai mare număr 
de studenți străini din țară, iar aceste lucruri au fost confirmate și de doamna Ambasador Laurence Auer, „delegatia din 
Tunisia, mi-a spus ca are 2.000 de studenți în România care vin pentru a învăța medicina”.1  

                                     
1 https://www.rfi.ro/stiinta-138117-romania-are-una-dintre-cele-mai-mari-filiere-universitare-francofone-din-lume 
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Doamna Ambasador al Franței, Excelența SA Laurence Auer a afirmat că disciplinele științifice, cu studiul bilingv, vor 
fi printre cele mai căutate diplome în viitor, iar eu susțin acest lucru. Întotdeauna voi sprijini implicarea țării noastre în 
dezvoltarea francofoniei științifice și voi încuraja organizarea unor evenimente cu totul speciale pentru viitorul celei mai mari 
rețele universitare din lume.  

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu,  ministrul interimar al Educației  

 
Monitorizarea participării elevilor la cursuri, în special a celor aflați în categorie de risc 

 
Stimate domnule ministru, 
Înainte de toate, trebuie să vă aduc la cunoștință aprecierile mele pentru eforturile deosebite depuse în acest an, atât 

pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ, cât și pentru continuarea unor reforme demarate încă din anul 
2020, de către Guvernul PNL. 

În calitatea mea de deputat ales în circumscripția electroală pentru românii din diaspora, analizez în permanență și 
îndeaproape consecințele migrației masive a românilor în statele UE. Una dintre aceste consecințe, poate cea mai gravă, este 
cea legată de situația copiilor rămași în țară, în grija rudelor sau a apropiaților. Acest fenomen este puternic asociat cu 
abandonul școlar sau cu performanțe deosebit de modeste în planul învățării. De asemenea, în contextul pandemic, mii de copii 
români s-au reîntors în țară cu familiile lor și au reale dificultăți în a se reintegra, atât ca urmare a violenței psihologice venite 
din partea colegilor și a unor profesori (bullying-ul școlar), cât și ca urmare a dificultăților financiare. 

Potrivit art.95 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, inspectoratele școlare au obligația legală de a  monitoriza 
participarea la cursuri a tuturor elevilor pe durata învăţământului obligatoriu. Este o prevedere corectă și utilă împotriva 
abandonului școlar, care, din păcate, nu pare a fi pe deplin operaționalizată. Spre exemplu, copiii cu vârstă școlară care nu au 
fost niciodată înmatriculați în sistemul de învățământ și care provin din familii cu dificultăți economico-sociale, nu sunt 
niciodată monitorizați. De asemenea, nu avem o evidență în timp real a tuturor copiilor cu vârstă școlară care urmează 
cursurile școlare sau care au diferite dificultăți. 

Având în vedere profesionalismul dumneavoastră dovedit în soluționarea celor mai complexe probleme care apar în 
sistemul public de educație, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:  

- Ce măsuri veți dispune pentru operaționalizarea pe deplin a art.95 alin.(1) lit.c) privind monitorizarea prezenței tuturor 
copiilor cu vârstă școlară? 

- Cum considerați de cuviință să se soluționeze problema înmatriculării în clasa pregătitoare a tuturor elevilor care 
îndeplinesc vârsta legală și care, în acest mod, pot intra sub monitorizarea inspectoratelor școlare? 

- Ce măsuri aveți în vedere pentru evitarea bullying-ul școlar manifestat împotriva elevilor care s-au reînmatriculat în 
sistemul românesc de învățământ, după o perioadă derulată în străinătate? Ce măsuri aveți în vedere pentru acești elevi, care, 
din cauza unor diferențe între sistemele de învățământ, pot avea nevoie de ore remediale? 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,       Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 
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Adresată  domnului Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară     
 

Clarificări privind majorarea prețurilor pentru polițele de răspundere civilă (RCA) 
 
Stimate domnule președinte, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară are, potrivit legi, atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere şi control 

asupra societăţilor comerciale de asigurare, de asigurarereasigurare şi de reasigurare, a societăţilor mutuale, denumite 
asigurători, respectiv reasigurători, precum şi a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor şi reasigurătorilor 
care îşi desfăşoară activitatea în sau din România, supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi 
a altor activităţi în legătură cu acestea. 

În pofita acestor prerogative, fostele conduceri executive ale Autorității de Supraveghere Financiară au neglijat situația 
de la societatea de asigurări City Insurance și au permis majorări nejustificate ale prețurilor pentru polițele de răspundere civilă 
de tipul RCA.    

Având în vedere profesionalismul dumneavoastră dovedit în acest domeniu, vă solicit, domnule președinte, următoarele 
precizări: 

- Care a fost gradul de cuprindere al polițelor de răspundere civilă (RCA) la nivel național în anul 2021? Ce măsuri s-au 
implementat în ultimii 5 ani pentru a crește gradul de conformare privind acoperirea cu polițe RCA, motiv major pentru 
creșterea prețurilor polițelor? 

- Vă rog să precizați dacă aveți indicii temeinice și ați sesizat Consiliul concurenței cu privire la situații neconcurențiale 
care au condus la creșterea prețurilor polițelor? 

- Ce măsuri aveți în vedere pentru a asigura o mai bună supraveghere a operatorilor din sectorul asigurărilor și pentru 
creșterea gradului de cuprindere pentru toată sfera de asigurări obligatorii (RCA, locuințe)? 

- Vă rog să precizați dacă CNAIR v-a solicitat sprijinul pentru implementare sistemului de verificare a valabilității 
polițelor RCA prin camerele video proprii, prin care se verifică valabilitatea taxei pentru utilizarea drumurilor naționale. 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,       Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

  
Adresată domnului Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței 

 
Solicitare de informații cu privire la manifestări neconcurențiale pe piața materialelor de construcții din România 

 

Stimate domnule președinte, 
Sectorul construcțiilor civile din România a fost singurul domeniu care a susținut puternic economia României în 

perioada pandemiei Covid-19. La acest lucru a contribuit atât sectorul privat, precum și faptul că, începând cu anul 2020, 
Guvernul PNL a deblocat cele mai importante proiecte de lucrări de infrastructură. Așadar, cererea mare de materiale de 
construcții s-a manifestat încă din prima parte a anului 2020, fără să genereze, chiar și în contextul pandemiei și al dificultăților 
legate de asigurarea transportului, creșteri importante de prețuri.  

În schimb, în anul 2021, prețul materialelor de construcții a crescut deosebit de puternic, justificările privind sincopele 
apărute pe lanțurile de aprovizionare nefiind suficiente pentru a explica și creșteri de peste 300% la unele materiale. În 
condițiile în care mare parte a materialelor utilizate în realizarea construcțiilor noi din România provin din import, există o 
suspiciune tot mai puternică privind comportamentul neconcurențial al unor operatori economici care au pătruns pe piața 
românească.  

În condițiile în care majorările de prețuri la materialele de construcții generează efecte negative puternice pentru 
operatorii economici români (scăderea competitivității, creșterea prețurilor pentru m.p. de construcție, creșterea prețurilor 
pentru lucrările de infrastructură și reparații curente, diminuarea profitabilității și a marjei de disponibilitate financiară pentru 
creșterea salariilor din sector), vă solicit, domnule președinte, următoarele clarificări:   

- Având în vedere faptul că la nivelul Consiliului Concurenței ați declanșat o investigație pentru acest segment de piață, 
vă rog să precizați când anticipați că vom avea primele rezultate privind existența sau inexistența unor aspecte 
neconcurențiale? 
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- În situația în care identificați acțiuni neconcurențiale care au perturbat formarea liberă a prețului în piața românească, 
ce sancțiuni intenționați să aplicați în cazul operatorilor economici care nu își au sediul social în România? 

- Vă rog să precizați dacă în derularea investigației nu ar fi oportun să se evalueze și efectele negative asupra 
operatorilor economici români care au acționat corect pe piața materialelor de construcții și dacă aceștia nu ar fi îndreptățiți la 
compensații, acoperite financiar din sancțiunile aplicate? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,     Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar al Culturii 
 

Numărul elevilor din România care au optat pentru cele două materii de liceu:  
O istorie a comunismului din România și Istoria Evreilor. Holocaustul 

 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să îmi transmitetți numărul elevilor din România care au optat în anii școlari 2018-2019, 2019-2020 și 2020-

2021 pentru cele două materii de liceu (opționale): O istorie a comunismului din România și Istoria Evreilor. Holocaustul. 
Totodată, vă rog să îmi transmiteți numărul profesorilor și numărul de clase în care se care predau aceste două materii 

opționale. 
Cu stimă,        Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar ala Educației 
 

Planul de acțiune pentru educația digitală 
Domnule ministru,  
Inițiativa Uniunii Europene ,,Planul de acțiune pentru educația digitală” implică încurajarea dezvoltării unui ecosistem 

de educație digitală de înaltă performanță și dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea 
digitală. În contextul provocărilor generate de pandemie, privind învățământul online, necesitatea implementării acestei 
initiative este clară și urgentă.  

Vă adresez următoarea serie de întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Care este abordarea ministerului privind implementarea acestui program? 

2. Care este anul propus pentru finalizarea programului? 

3. Care este bugetul estimat? Care sunt sursele de finanțare? 

4. Considerați că toate cadrele didactice sunt pregătite pentru folosirea unui sistem digital? 

5. Ce buget veți aloca pentru instruirea profesorilor care nu au competențe digitale? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,         

Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației 
 

Generalizarea programelor „afterschool” în unitățile de învățământ de stat 
Stimate domnule ministru, 
Una dintre marile probleme ale părinților din București (și nu numai) este lipsa aftershool-urilor. Pentru că unul dintre 

obiectivele asumate în programul de guvernare este generalizarea programelor de acest tip în unitățile de învățământ de stat și 
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creșterea calității oferite, vă adresez următoarea serie de întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul 
București: 

1. Care este bugetul total alocat acestor programe? 
2. Care sunt sursele de finanțare? 
3. În câte unități de învățământ va fi aplicat acest program la nivel național? Câte dintre acestea vor fi în Capitală? Dar în 

Sectorul 1? 
4. În cât timp va fi finalizat și pus în aplicare proiectul? 
5. Care sunt zonele prioritare? 
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Finanțelor 
 

Clarificare declarații privind eliminarea excepţiilor de la plata contribuţiilor şi impozitului pe venit sau pe salariu 
 

Stimate domnule ministru, 
Ați declarat recent că analizați eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor din anumite domenii 

precum IT, construcţii şi cercetare, invocând motive de echitate. Declarațiile dumneavoastră au provocat dezbateri publice, atât 
în rândul companiilor din domeniile vizate, cât și a angajaților. Astfel, pentru a putea răspunde solicitărilor primite de la 
cetățenii cu care sunt în legătură, vă adresez următoarele întrebări în calitate de deputat ales in circumscripția 42, Municipiul 
București: 

1. Care este impactul bugetar estimat în cazul eliminării scutirilor de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor din 
aceste domenii, pe fiecare segment în parte? 

2. Ați derulat studii sau analize de impact privitor la aceste posibile schimbări?  
3. Care sunt posibilele efecte negative estimate? De exemplu, multe dintre companiile care au ales România tocmai 

datorită acestor scutiri fiscale s-ar putea reloca pe alte piețe, mai ales în sectorul IT, unde ponderea costurilor de capital în 
totalul cheltuielilor este redusă. Cum veți contracara aceste efecte negative? 

Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

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

Racordarea gospodăriilor românești la rețeaua de gaze naturale 
Stimate domnule ministru, 
România, al doilea mare producător de gaze din UE, are doar o treime dintre locuințe conectate la rețeaua de gaze 

naturale, sub media de 38% din UE și mult sub țările campioane, precum Olanda cu 85% sau Italia cu 60%.  
Potrivit statisticilor disponibile, aşa cum sunt ele incluse în proiectul de Strategie Energetică 2020-2030, cu persectiva 

anului 2050, România are un total de 8,5 milioane de locuinţe, dintre care sunt locuite efectiv 7,5 milioane. O treime dintre 
acestea (2,5 mil.) se încălzesc direct cu gaz natural, folosind centrale de apartament, dar şi sobe cu randamente extrem de 
scăzute (cel puţin 250.000 de locuinţe). Aproximativ 3,5 mil. locuinţe (marea majoritate în mediul rural) folosesc combustibil 
solid – majoritatea lemne, dar şi cărbune –, arse în sobe cu randament foarte scăzut. Restul locuinţelor sunt încălzite cu 
combustibili lichizi (păcură, motorină sau GPL) sau energie electrică. Toate acestea sunt date extrase din Strategia Energetică 
a României. 

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România s-a angajat față de autoritățile Uniunii Europene să adopte un 
plan pentru renunțarea la încălzirea cu lemne până în 2023. Astfel, vă adresez următoarele întrebări în calitate de deputat ales 
în circumscripția 42, Municipiul București, inclusiv ca urmare a întrebărilor primite de la cetățeni: 

1. Care este calendarul asumat public pentru racordarea gospodăriilor la rețeaua de gaze naturale? 
2. Care sunt etapele: câte gospodării vor fi racordate în fiecare semestru, până în 2023? 
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3. Care sunt costurile totale ale acestui proiect? Care vor fi sursele de finanțare?  
4. Cum decurge colaborarea cu autoritățile locale pentru implementarea acestui proiect amplu? Care sunt principalele 

blocaje și provocări? 
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul finanțelor 
     doamnei Mirela Călugăreanu, președinte ANAF 

 
Investițiile microîntreprinderilor pe piața bursieră 

Stimate domnule ministru, 
Stimată doamnă președinte,  
Vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București:  

1. Câte microîntreprinderi din România tranzacționează la bursă, la nivelul anului 2021? 
2. Cum a evoluat acest număr în ultimii cinci ani de zile?  
3. Care este valoarea totală impozitelor din tranzacțiile bursiere încasate de la microîntreprinderi, în ultimii cinci ani? 

Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 
Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul finanțelor 
 

Schema de ajutor de stat 807/2014 elaborată de Ministerul Finanțelor 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă adresez următoarele întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București, referitoare la 

schema de ajutor de stat HG 807/2014: 
1. Câte contracte au fost semnate în total, în 2019, 2020 și 2021 (până în prezent)? Vă rog să anexați lista completă, cu 

fiecare contract în parte.  
2. Au fost resimțite efectele pandemiei din prisma numărului de solicitări pentru acest tip de ajutor de stat, care vizează 

susținerea investițiilor de tip „greenfield”? 
3. Care este structura acestor investiții în funcție de regiuni, nr. de angajați, coduri CAEN?  
4. În ce stadiu se afla proiectele pentru care au fost semnate acorduri?  

Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Construirea și deschiderea metroului Berceni-Șoseaua de Centură 
Stimate domnule ministru, 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat, în data de 2 octombrie 2019, licitația pentru noua stație de metrou 

de la capătul Magistralei 2 dinspre Berceni. Extinderea Magistralei 2, prin inaugurarea acestei noi stații de metrou, este de o 
importanță vitală atât pentru conectarea zonei metropolitane București cu zona urbana a Capitalei, cât și pentru dezvoltarea 
rapida a comunei Berceni. În contextul discuțiilor purtate cu cetățenii cu care interacționez, mi-au fost semnalate o serie de 
nelămuriri, în urma cărora vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul 
București: 

1. Care este termenul estimat pentru deschiderea noii stații de metrou de pe Magistrala 2? 
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2. În ce stadiu se află lucrările, în acest moment? 
3. Există întârzieri de la calendarul asumat? Dacă da, din ce motiv? 
4. Care este suma finală a fondurilor obținute pentru investiția necesară extinderii Magistralei 2? 
5. Care sunt sursele de finanțare?  

Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,      Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Stadiul lucrărilor de pe Autostrada A0 
Stimate domnule ministru, 
Autostrada A0 este un proiect cu o importantă covârșitoare, atât pentru dezvoltarea infrastructurii, cât și pentru 

dezvoltarea economică. Acest obiectiv de investiții este necesar deoarece facilitează accesul cetățenilor la zone economice 
dinamice, fiind un instrument util în reducerea decalajelor sociale și economice manifestate între capitală și localitățile 
învecinate.  

În contextul interesului manifestat de cetățeni în spațiul public, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat 
ales în circumscripția 42, Municipiul București: 

1. In ce stadiu se afla realizarea proiectului in acest moment? 
2. Care sunt eventualele blocaje și ce soluții ați identificat pentru accelerarea lucrărilor? 
3. Care sunt măsurile luate de MTI pentru ca firmele contractante să respecte termenele de finalizare stabilite ale 

lucrărilor? 
Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului 
 

Invest Romania – atragerea investitorilor post-pandemie 
Stimate domnule ministru, 
Unul dintre obiectivele asumate de ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în programul de guvernare 

vizează un plan consistent pentru atragere a investitorilor post-pandemie. În contextul pandemiei era evidentă o scădere a 
fluxurilor globale de investiții străine directe, dar și posibilitatea de noi oportunități pentru atragerea capitalului în țară. Pentru 
că Invest România, în prezent o direcție din cadrul ministerului, a avut rezultate foarte bune în trecut și poate fi o resursă utilă 
și pe viitor, vă adresez o serie de întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București.  

1. Ce investiții străine a atras Invest Romania în ultimii 5 ani? Vă rog furnizați o listă completă, inclusiv: denumire 
obiectiv, originea capitalului, suma totală investită, total taxe plătite către statul român de la începerea investiției, sector (cod 
CAEN) etc. 

2. Ce discuții concrete cu investitori străini se derulează, în prezent, prin Invest Romania? Care este abordarea Invest 
România în contextul pandemiei? Ce planuri concrete există pentru atragerea investitorilor străini în sectoarele de activitate 
cele mai afectate de pandemie? 

3. Ce strategie aveți cu privire la zonele libere, prin prisma atragerii de investitori străini?  
4. Cum colaborați cu autoritățile locale/județene pentru localizarea investițiilor străine? 
5. Care sunt țintele asumate pentru valoarea totală a investițiilor străine atrase de Invest Romania, în 2021? Dar în anii 

următori? 
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Regionale     
 

Legalitatea anumitor concursuri pentru funcții publice din MADR 
Stimate domnule ministru, 
În urma informațiilor apărute în presă cu privire la nerespectarea anumitor reguli în ceea ce privește desfășurarea unor 

concursuri în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, vă rugăm să clarificați următoarele aspecte:  
• Cu privire la concursul organizat de MADR pentru funcția publică de conducere de stat vacantă de președinte–director 

general clasa I gradul II, ID: 373344, finalizat în data de 06.09.2021 și declararea admis a candidatului cu dosarul nr. 89156:  
• În urma selecției de dosare, probei scrise și a interviului desfășurat în data de 06.09.2021, vă rugăm să ne comunicați 

dacă studiile universitare de licență sau echivalent, ale persoanei, care s-a înscris la concurs cu numărul 89156 și a fost declarat 
admis cu 162,3 de puncte, în persoana domnului Ioan Dobroțchi (conform site ANPA), se încadrează în domeniile zootehnie, 
medicină veterinară sau agronomie, condiție specifică pentru concursului susrubricat, conform Nomenclatorului domeniilor şi 
al specializărilor/programelor de studii universitare, la data finalizării studiilor;  

• Vă rugăm să ne comunicați și să detaliați din punct de vedere legal ce reprezintă sintagma ”studii de master absolvite 
cu diplomă în specialitatea studiilor necesare funcției publice” așa cum este stipulată în condițiile specifice pentru concursul 
susrubricat.  

• Vă rugăm să ne comunicați componența comisiei de concurs, locul de muncă,  funcția ocupată de aceștia la momentul 
concursului,  cât și referatul și decizia de numire a comisiei;  

• Vă rugăm să ne comunicați persoanele care au elaborat subiectele pentru proba scrisă cât și  funcția ocupată la 
momentul concursului; 

• Cu privire la concursul de recrutare organizat de MADR în luna Aprilie 2021, pentru ocuparea unei funcții publice de 
conducere vacante de director general în cadrul Direcției Generale Pescuit-Autoritatea de Management pentru POPAM:  

•  În urma selecției de dosare, probei scrise și a interviului desfășurat în data de 12.04.2021, vă rugăm să ne comunicați 
dacă persoana, care s-a înscris la concurs cu numărul 87018/26.03.2021 și a fost declarat admis cu 96 de puncte la interviu este 
domnul Gheorghe Ștefan, actual secretar de stat în cadrul MADR.  

• Vă rugăm să ne comunicați, dacă e cazul, ordinul de suspendare al acestuia pe durata desfășurării concursului.  
• Vă rugăm să ne comunicați componența comisiei de concurs, locul de muncă,  funcția ocupată la momentul 

concursului, cât și referatul și decizia de numire a comisiei.  
• Vă rugăm să ne comunicați persoanele care au elaborat subiectele pentru proba scrisă cât și funcția ocupată la 

momentul concursului.  
• Vă rugăm să clarificați care este situația actuală a funcției de director general în cadrul Direcției Generale Pescuit-

Autoritatea de Management pentru POPAM și după, caz, deciziile de suspendare din funcția de director general a domnului 
Gheorghe Ștefan cât și cea de numire a unui director interimar. 

• Nu în ultimul rând, vă rugăm să clarificați zvonurile privind faptul că actualul director ANPA și secretarul de stat 
Gheorghe Ștefan au fost colegi de clasă/grupă în facultate. 

Cu distinsă considerație,  
Deputat       Deputat 

Bogdan-Alexandru Bola     Alexandru Kocsis-Cristea 
*** 
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 Interpelare 
 

 
Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru, ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene  

     domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor, ministru interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
     domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

De către: domnul Flucuş Dumitru, deputat  
Obiectul întrebării: Nealocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2021, pentru 11 
localități din județul Brașov  

 

Stimate domnule prim-ministru, 
Stimați miniștri, 
Primarii din județul Brașov sunt oameni gospodari și serioși. În ultimii ani au demonstrat cât de mult țin la comunitățile 

pe care le reprezintă. Ei sunt legătura directă dintre cetățeni și autoritățile centrale. Ei au responsabilități legate de buna 
desfășurare a cursurilor în școli, de gestionarea actualei situații sanitare, de îmbunătățirea condițiilor de trai pentru fiecare 
locuitor, de la construcția de drumuri și până la implementarea proiectelor de conectare a localităților la rețelele de apă/canal 
sau gaz.  

Prin ultima Hotărâre de Guvern, câteva dintre primăriile din județul Brașov au primit un ajutor consistent pentru a-și 
putea desfășura activitatea. Acestea vor putea continua o serie de proiecte începute în localitate. Este un lucru bun și vă 
mulțumesc pentru atenția cu care ați tratat județul nostru. 

Însă, vreau să vă semnalez că există 11 localități din Brașov care nu au primit niciun leu prin acest HG și au nevoie de 
suplimentarea bugetului pentru a putea activa până la finalul anului în condiții decente. Comunele Apața, Beclean, Cața, 
Cincu, Hărman, Jibert, Ormeniș, Recea, Șinca, Ungra și Viștea sunt comune care riscă să rămână fără fondurile necesare în 
următoarele luni.  

Vă solicit respectuos să îmi expuneți motivele pentru care aceste comune nu au fost prinse în tabelul Hotărârii de 
Guvern și să revizuiți acest act normativ ori să găsiți alte soluții pentru a oferi același sprijin financiar și pentru cele 11 comune 
brașovene pe care le-am menționat anterior.  

Vă stau la dispoziție pentru orice alte informații sau consultări și vă rog să mă primiți într-o audiență, alături de primarii 
celor 11 comune din Brașov enumerate, pentru a putea veni cu documente și explicații care să ne susțină cauza pentru care vă 
înaintez prezenta interpelate.  

Va solicit un răspuns în scris. 
Vă mulţumesc! 
Cu deosebită consideraţie,    *** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
 

Țebea 12.09.2021 
Stimate domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, declaraţia mea politică se numeşte "Țebea 12.09.2021" și vizează un subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați –  
În cimitirul bisericii din Ţebea, un sat învecinat municipiului Brad, din Hunedoara, se află mormântul „Crăişorului 

munţilor” un loc de pelerinaj la serbările naţionale organizate în fiecare toamnă. 
Alături de locul de veci al lui Avram Iancu, mai multe monumente au fost ridicate de-a lungul timpului în cinstea 

ostaşilor români care au luptat în Războiul de Independenţă al României, în Primul şi Al Doilea Război Mondial. 
Privirile oaspeţilor „Panteonului moţilor”, aşa cum este numit cimitirul din Ţebea, sunt atrase de silueta neobişnuită a 

unui trunchi de stejar, la umbra căruia, în urmă cu 149 de ani a fost înmormântat Avram Iancu. 
Gorunul lui Horea, vechi de peste patru secole, a fost cimentificat în încercarea autorităţilor de a-l menţine. Ramurile 

sale s-au prăbuşit de-a lungul timpului, iar cea mai mare parte din arbore s-a uscat. Pot fi văzute, ieşind dintr-o scorbură a sa şi 
câteva vlăstare mici, înfrunzite, semn că bătrânul gorun nu s-a uscat pentru totdeauna. Stejarul din cimitirul de la Ţebea a intrat 
în istorie în toamna târzie a anului 1784. 

Se spune că a fost locul de întâlnire al capilor răscoalei condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, împotriva nobilimii 
maghiare. Aici liderii răsculaţilor au plănuit revoltele sângeroase ale moţilor, care s-au răspândit cu repeziciune în satele din 
Ţara Zărandului şi din ţinuturile Devei şi Hunedoarei. Răscoala a ocolit Ţebea, satul liniştit, cu oameni ospitalieri, de pe valea 
Crişului Alb. Nici în timpul revoluţiei din Transilvania anilor 1848 – 1849, nu au fost ucideri în Ţebea, informau „Ziarul 
Duminical” în 1858, şi revista ungară „Patria şi străinătatea”, din 1867, în relatări despre Ţebea și despre gorunul lui Horea. 

La începutul secolului XX, istoricul Nicolae Iorga a vizitat ţinutul Apusenilor şi a oferit o descriere amplă despre 
gorunul din Ţebea, în volumul „Neamul românesc în Ardeal şi Ţara ungurească” (1906). 

Ţebea avea din vechi timpuri o biserică de lemn şi în cimitirul acesteia creştea un mare stejar vestit în împrejurimi 
pentru bogăţia ramurilor sale. În umbra lui, zice povestea, s-ar fi strâns răsculaţii din 1784 şi ar fi făcut jurământul lor de 
credinţă şi frăţie în luptă, în graiul lor aspru care păstrează încă neatinsă limba celor mai vechi timpuri.  

Câteva decenii mai târziu, lângă stejarul secular avea să fie înmormântat Avram Iancu, după ce ultimele săptămâni de 
viaţă zăcuse în spitalul din Baia de Criş, învecinat satului Ţebea. Avram Iancu a murit în dimineaţa zilei de 10 septembrie 
1872, la doar 48 de ani, iar istoricii susţin că în ultimii ani din viaţă era bolnav şi prefera să rătăcească prin satele muntenilor 
din Apuseni, nedespărţit de fluierul cu care doinea. 

De peste un secol, gorunul a început să se usuce. Pentru a fi protejat, în anul 1924, a fost legat cu cercuri de oţel şi 
cimentat în interior, iar trunchiul a fost retezat de la înălţimea de circa nouă metri, de unde s-a dezvoltat o creangă laterală. 

În 1947, Gorunul lui Horea a intrat într-o nouă etapă de „restaurare”. Trunchiul său a fost îmbrăcat în ciment, pe care a 
fost imprimat modelul scoarţei. Trei decenii mai târziu, autorităţile au amplasat un stâlp de beton pentru a susţine ultima 
creangă a gorunului. În vara anului 2005, o vijelie puternică a dus la ruperea ei. Stâlpul care o susţinea a fost îndepărtat. Din 
ramura ruptă a fost cioplită o cruce pe care localnicii au aşezat-o lângă bătrânul stejar. 

Avram Iancu s-a născut în Ţara Moţilor, în satul Vidra de Sus, actualmente denumită Avram Iancu, judeţul Alba. Cel 
dintâi despre care se mai pomeneşte din familia lui Avram Iancu este bunicul său, Gheorghe Iancu, care ar fi fost preot ortodox 
şi ar fi luat parte la răscoala lui Horea din anul 1784. Unele surse afirmă că Gheorghe Iancu ar fi fost rudă cu Horea. Bunicul 
său a trecut la cele veşnice probabil înainte de anul 1812. 

Gheorghe Iancu a avut şapte copii, pe Sântioana, Maria, Zamfira, Ana, Alisandru, Avram şi Ioan. Alisandru Iancu va fi 
tatăl legendarului erou Avram Iancu. 
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Avram Iancu nu a fost căsătorit niciodată şi nu a avut urmaşi direcţi. Unele surse de informare spun că al ar fi avut în 
tinereţe, în timpul revoluţiei paşoptiste, câteva legături amoroase (dintre care cel puţin una cu o unguroaică), însă nici una nu 
este bazată pe dovezi, nici măcar slabe de tot. Toate acestea sunt până în ziua de azi speculaţii, făcute de diverşi autori din varii 
motive. 

Despre copilăria lui Avram Iancu s-au păstrat foarte puţine informaţii. A îndrăgit de mic muzica şi cântatul şi ştia să 
cânte frumos din gură, din frunză, tulnic, fluier, violină şi flaut. 

În anul 1837 este dat de părinţi la gimnaziul din Zlatna. Gimnaziul din Zlatna era şcoală maghiară, dar neexistând şcoli 
româneşti, Avram Iancu trebuie să o urmeze pe aceasta, ca fiind singura existentă în zonă. Profesorii de aici sunt cu toţii preoţi 
romano-catolici, limba de predare e cea latină, iar Iancu se va trezi cu religia sa ortodoxă modificată în matricolă ca fiind 
greco-catolică. În anii următori va fi din nou trecut în scripte cu religie ortodoxă. 

Avram Iancu trece cu succes examenele gimnaziului. Pe timpul studiilor la şcoala din Zlatna, Avram Iancu va da 
dovadă de sârguinţă excepţională (praestans), iar la toate cele patru materii predate va obţine nota cea mai mare (eminens). 

Timp de patru ani Avram se va menţine printre primii elevi ai şcolii, cu excepţia anul trei, când va arăta un uşor regres, 
recuperat cu succes în anul următor. Profesorii săi îi apreciază râvna, dar şi calităţile intelectuale. Pe timpul şederii la Zlatna, 
tânărul Iancu a locuit la un oarecare funcţionar la oficiul minier, pe nume Wilhelm. Ca profesori i-a avut pe Iozephus Stanken 
(anul şcolar 1837-1838), Gregorius Iakabus (1838-1839) şi Ludovicus Kovács (1839-1840 şi 1840-1841). 

După terminarea liceului, Avram va absolvi Facultatea de Drept din Cluj, în anul 1846. 
Poporul l-a iubit din toată inima pe Avram Iancu, dedicându-i o seamă de cântece ce au rămas peste timp în conştiinţa 

naţională. Un astfel de cântec, poate cel mai cunoscut şi mai îndrăgit, este Marşul lui Iancu, pe versuri adaptate în epocă după 
cele ale lui C. Negruzzi. 

În cursul anului 1872 starea sănătăţii lui Iancu se va agrava din ce în ce mai mult. Spre sfârşitul lunii august, Iancu a 
plecat spre casa preotului Toma Faur din Valea Bradului, pentru a petrece acolo câteva zile. După aceea a plecat înapoi spre 
Baia de Criş, unde va muri în scurt timp. Avram Iancu se va alătura strămoşilor săi în noaptea de 9/10 septembrie 1872, 
la Baia de Criş, în Zărand. A fost găsit mort în dimineaţa zilei de 10 septembrie 1872 pe prispa casei lui Ioan Stupină, zis 
Lieber, un brutar din localitate, la care trăsese peste noapte. Iancu nu avea mai nimic asupra lui, au fost găsite la el numai o 
năframă zdrenţuită, fluierul de cireş din care îi plăcea atât de mult să doinească şi o jalbă către împăratul austriac Franz Joseph, 
unsă şi mototolită, pe care nu a trimis-o niciodată destinatarului. Cauza decesului lui Iancu a fost o nouă hemoragie, fatală de 
această dată. Va fi înmormântat la Ţebea pe 13 septembrie 1872, cu funeralii naţionale atât de mari şi cu prezenţa atâtor 
români, încât autorităţile, maghiare de data aceasta, au fost deosebit de îngrijorate. La ceremonial au participat, printre alţii, şi 
foştii camarazi de arme ai lui Iancu, prefecţi şi tribuni care supravieţuiseră timpului şi persecuţiilor autorităţilor austriece: 
Axente Sever, Simion Balint, Mihai Andreica, Nicolae Corcheş şi Clemente Aiudeanu. Prohodul a fost cântat de treizeci şi 
şase de preoţi, în frunte cu protopopii Mihălţeanu şi Balint. O coloană uriaşă de oameni a condus cortegiul funerar de la Baia 
de Criş la Ţebea, întinzându-se pe câţiva kilometri. Treizeci şi şase de preoţi au slujit la slujba de înmormântare a lui Iancu. 

A doua zi după înmormântare, la preotul ortodox de la Ţebea s-au prezentat doi moţi care au întrebat cât a costat 
înmormântarea lui Iancu. Aflând suma, au plătit pe loc cheltuielile de înmormântare, după care au plecat fără să spună nici un 
cuvânt. Ei nu au vrut ca mortul lor scump să fie înmormântat pe cheltuiala unui stat străin, care îl duşmănise şi îl persecutase. 
Numele celor doi moţi nu se cunoaşte nici până în ziua de azi. 

Crucea de piatră care şi azi străjuieşte mormântul eroului a fost donate de preotul din Ţebea, Iosif Tisu. Era crucea pe 
care o pregătise pentru el însuşi, dar a pus-o la căpătâiul lui Avram Iancu. 

Placa din marmură albă de pe mormântul lui Avram Iancu a fost pusă la 1 noiembrie 1931. Cei care au pus această placă 
sunt renumiţii istorici Gheorghe I. Brătianu şi Constantin C. Giurescu. Ea a fost sculptată de Gheorghe M. Cantacuzino şi 
poartă inscripţia: "Craiului Munţilor. Naţiunea Română întregită în hotarele ei fireşti şi unită în spiritul libertăţii. 
MDCCCXLVIII-MCMXVIII". 

Avram Iancu se odihneşte lângă Gorunul lui Horea, ultima sa dorinţă, exprimată în testamentul său, din averea rămasă 
de la el să se ridice o Facultate de Drept pentru români, el fiind convins că doar luptătorii pe tărâm juridic vor putea să câştige 
drepturile naţiunii române. 

Supranumit de români "Crăişorul Munţilor", Avram Iancu a deschis calea spre deşteptarea naţională, faptele sale 
înscriindu-se în conştiinţa poporului român, pregătind calea spre Marea Unire ce va avea loc în anul 1918. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Nagy Vasile  

*** 
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Câte spitale trebuie să mai ardă? 
Stimate domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
Încă un spital a luat foc în România! Câte spitale mai trebuie să ardă, pentru a lua atitudine? Știați ca toate incendiile din 

spitale, au aceeași cauză? Această cauză fiind rețeaua electrică învechită și suprasolicitată. 
Ce face guvernul în acest sens? Constată moștenirea grea și se laudă cu realizări viitoare, adică doar scuze tardive și 

inacțiune totală. Nu am văzut nici o acțiune, nici o măsură concretă în acest sens, în afară de schițe de viitoare spitale și multă 
demagogie. 

Totuși, aș vrea să rămân optimist și să am speranța, că nu este vorba despre o rea intenție și îndemn toți colegii, să 
adopte o atitudine de condamnare a inacțiunii guvernului. Haideți să facem ceva în direcția îmbunătățirii sistemului medical și, 
în primul rând, să asigurăm siguranța fizică a pacienților și personalului medical. Nu mai avem timp de așteptat! Acestea sunt 
situații de urgență!  

Propun un set de măsuri concrete, cu efect imediat și lipsit de politizare inutilă. Propun evaluarea și clasificarea tuturor 
spitalelor în funcție de gradul de risc pe care îl prezintă rețeaua electrică. 

De asemenea, propun un pact prin care să se faciliteze procedurile de achiziție publică, pentru infrastructura 
spitalicească, să se simplifice toate procedurile pentru construcția spitalelor și dotarea spitalelor!  

Partidul AUR va propune un set de soluții legislative imperativ necesare pentru asigurarea siguranței pacientului și a 
actului medical. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Sebastian Ilie Suciu 

*** 
 

Marele protest din  2 octombrie 2021 
Stimate domnule preşedinte, 
Stimați colegi,  
Declaraţia mea politică se numeşte „MARELE PROTEST DIN 2 OCTOMBRIE 2021” și vizează un subiect extrem de 

important. 
Protestul din 2 octombrie nu a avut o temă specifică, ci a fost generat de toate valul de nemulțumire populară generat de 

acțiunile iresponsabile ale guvernanților. A fost un protest al tuturor românilor care s-au săturat de restricții, s-au săturat de 
prețurile mărite la utilități și combustibili. 

Mii de persoane au participat sâmbătă 02.10.2021 la proteste în Piața Victoriei și în Piața Universității din București față 
de măsurile de prevenire a răspândirii Coronavirus SARS-COV-2. Au fost proteste și în alte multe orașe din țară. 

AUR a participat la acest mare protest NAȚIONAL și s-a alăturat celor nemulțumiți de facturile mărite la energie, 
alături de cei care nu vor să fie vaccinați obligatoriu, alături de cei care nu vor introducerea certificatului verde, alături de 
studenții care nu sunt lăsați să intre în cămine decât pe baza dovezii de vaccinare, alături de toți cei care s-au săturat de Florin 
Cîțu și de guvernul de incompetenți pe care l-a condus.  

Pandemia nu poate fi pretext pentru încălcarea abuzivă a drepturilor și libertăților cetățenești sau pentru încălcarea 
Constituției. 

Dreptul la protest și la liberă exprimare este garantat prin Constituție și nu poate fi îngrădit decât prin lege. 
Vă mulţumesc!     

Deputat 
Nagy Vasile 

*** 
„Destructurați camarila lui Cîțu!” 

Stimate domnule preşedinte, 
Stimați colegi, 
Iresponsabilul Guvern condus de Florin Cîțu a căzut. Oamenii care au aruncat România într-un haos sanitar, politic și 

economic, unic după 1989, pleacă acasă. Cel puțin așa ar trebui, să plece acasă, iar unii dintre ei, direct la Parchet. 
Spun, ar trebui, întrucât se poate observa că #echipacâștigătoare se agață cu orice preț de scaune, în fapt, de privilegii. 

Este limpede că țara nu mai poate fi guvernată de aceleași personaje care au prăbușit-o. Tot așa, administrațiile locale din toată 
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țara nu mai pot fi administrate de oameni care, după modelul #Cîțu, își bat joc de comunele, orașele, municipiile și județele pe 
care le conduc. 

La Constanța am început destructurarea camarilei lui Florin Cîțu printr-un demers legal și moral: suspendarea 
primarului liberal, Vergil Chițac, membru al #echipeicâștigătoare. 

În doar un an de la învestirea acestui primar, municipiul Constanța arată mai rău ca după cei 20 de administrație PSD. 
Ales de doar 10% dintre constănțenii cu drept de vot, ca mare speranță a relansării cetății tomitane, cea mai mare 

realizare a mandatului primarului liberal este incendiul de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, în urma căruia 11 familii sunt 
nevoite să își îngroape copiii, părinții sau bunicii.  

Orice zi cu Vergil Chițac este o catastrofă pentru Constanța, așa cum orice zi cu #echipacâștigătoare la nivel 
guvernamental este un dezastru pentru țară. 

Noi, parlamentarii AUR, am rezolvat a doua problemă. Tot noi, parlamentarii de Constanța, ne vom ocupa și de prima. 
Astfel, la nivelul municipiului Constanța am demarat o campanie de strângere de semnături în vederea organizării unui 
Referendum local pentru demiterea primarului Vergil Chițac. 

Recent, am chemat lângă noi toate partidele parlamentare care sunt reprezentate și în Consiliul Local, PSD și USR. 
Consider că interesul politicianist, ce se traduce prin voturi, trebuie să treacă în plan secundar în fața interesului comunitar, ce 
se traduce printr-o guvernare locală performantă și responsabilă. Așa cum toate partidele s-au unit pentru ca Guvernul Cîțu se 
plece, așa trebuie să se unească și pentru ca edilii din spatele lui Superman second hand să plece. 

Așadar, la Constanța AUR a început destructurarea camarilei lui Cîțu. Așteptăm lângă noi PSD, USR, dar și pe 
adevărații liberali care pun capul în pământ din cauza „realizărilor” #echipeicâștigătoare.  

Parafrazând refrenul din decembrie 1989, „azi în Timișoara, mâine în toată țara”, sper ca modelul constănțean să fie 
preluat în toate județele unde #teamCîțu își demonstrează „competența” astfel încât, nu peste multă vreme, să putem spune: 
„azi în Constanța, mâine în toată în țara”. 

Deputat 
Dumitru Viorel Focşa 

*** 
 

Certificatul Covid - un grav atentat la libertate, un mijloc de discriminare și de dezbinare a oamenilor 
 

Voi repeta o întrebare pe care am pus-o în timpul unei declarații politice din luna mai, acest an: este obligativitatea 
vaccinării un scop nobil, pentru îndeplinirea căruia ar trebui să acceptăm forme foarte grave de discriminare a celor 
nevaccinați, forme care să cuprindă excluderea lor din activități sociale, limitarea dreptului lor de a călători, de a profesa, 
excluderea copiilor nevaccinați din școli, amendarea părinților acestor copii, decăderea din drepturile părintești a acestor 
oameni și chiar eliminarea fizică sau mediatică a lor? 

Răspunsul AUR a fost, este și va fi același: 
AUR, prin toți parlamentarii săi, condamnă oricărei încercări de încălcare, limitare sau condiționare a libertăților 

fundamentale. Nu există nicio justificare medicală sau logică pentru obligativitatea vaccinării anti-Covid-19, indiferent de 
categoria profesională, socială sau de vârstă împotriva căreia sunt îndreptate măsurile discriminatorii.  

Certificatul verde reprezintă noul asalt în acest proces malefic, de răpire a libertății noastre. El include în vaccinare 
libertatea de a participa la nunți și botezuri, de a mânca la restaurant, de a bea o cafea la terasă, de a merge într-o sală de sport, 
șamd. Este începutul asemănării cu certificatele de aerian de care se condiționa participarea oamenilor la viața socială în 
teritoriile administrate sau ocupate de regimurile naziste. 

Să nu ne lăsăm păcăliți de retorica prezidențială și guvernamentală și a celor care o susțin. Toace aceste forme de 
obligativitate, numite certificate sau pașapoarte, nu înseamnă drumul spre libertate, ci, din contră, arestarea libertății noastre. 
Libertatea și drepturile nu pot fi condiționate de nicio hârtie, aviz, certificat sau pașaport. 

Respingerea obligativității vaccinării este firească. Ea izvorăște, pe de o parte, din instinctul nostru firesc, cu care am 
fost înzestrați de D., de a fi liberi și de a ne apăra libertatea, iar, pe de altă parte, din lipsa oricărei logici și motivare dpdv 
medical. 

De ce nu e nici logic, nici moral? 
Nu suntem medici, dar suntem ființe raționale, înzestrate cu gândire, cu simț critic. Iar faptele ne arată clar vaccinarea 

este și trebuie să rămână un drept, nu o obligație, un act personal, liber asumat. 
Principalele motive, care derivă unele din altele, pentru care obligativitate vaccinarea anti-Covid-19 nu are nicio logică: 
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1. Vaccinarea anti-Covid-19 are doar capacitatea teoretică, declarată, de a ne proteja atunci când ne vaccinăm. Teoretic, 
ea asta ar trebui să facă, însă statistic, vedem că nu atinge acest scop. 

2. Vaccinarea anti-Covid-19 nu ne ferește de îmbolnăvire - chiar dacă teoretic într-o formă mai ușoară. Această 
afirmație se bazează pe cifrele INSP/CNSCBT. În perioada iulie-august, procentul de persoane infectate cu SARS-CoV-2 după 
vaccinare din totalul persoanelor infectate este aproape similar cu procentul persoanelor vaccinate din total populație. În 
județul Cluj avem 31% vaccinați depistați ca infectați și 37% vaccinați din totalul populației. Altfel spus, cel puțin dpdv al 
contractării și răspândiri bolii, nu prea contează dacă ne vaccinăm sau nu. 

Datele statistice interne sunt confirmate de datele statistice externe. Astfel, conform datelor disponibile pe 
Ourworldindata sau worldometers, putem face următoarele afirmații:  

1. Nu există nicio legătură între rata cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 și rata de vaccinare. Rata de vaccinare ar fi 
trebuit să fie invers proporțională cu numărul cazuri de infectare. Nu e așa. În țări cu procente foarte ridicate de vaccinare, 
chiar de peste 70%, nu au, nici pe departe, o rată mică a cazurilor active. 

2. Există o corelație aproape perfectă între totalitatea cazurilor de covid și totalitatea cazurilor vindecate 
Altfel spus, nu există niciun motiv real pt. care, virusul SARS-CoV-2 să fie considerat o problemă de siguranță 

națională care să perturbeze serios viața socială și activitatea economică. 
Concluzionând, pe baza datelor statistice, ne-vaccinarea nu pune în pericol sănătatea celui de lângă noi și, drept 

consecință, nu poate reprezenta un motiv de obligativitate. 
Ca urmare, condamnăm orice obligativitate de cvasi-obligativitate a vaccinării anti-Convid-19, indiferent de categoria 

socială, profesională sau de varstă împotriva căreia se îndreaptă această obligativitate; indiferent că e vorba de medici, 
profesori și mai ales copii. 

O parte dintre proprii mei copii, în acest moment, nu au dreptul de merge la școală deoarece nu sunt vaccinați. Dintr-o 
clasă de aprox. 30 de elevi, au dreptul să participe doar 3. Restul stau acasă. Copiii mei nu dreptul de a merge la școală. Se 
întâmplă acum, Acest lucru, în condițiile în care, cazurile grave sau de deces cauzate de Covid-19 în grupa lor de vârstă este 
zero. Sunt date oficiale pe care eu, personal, le-am solicitat și le-am primit de la INSP/CNSCBT. 

Condamnăm orice formă de segregare a societății între vaccinați și ne-vaccinați, de dezinformare, de manipulare, de 
răspândire a fricii și în final, cvasi-obligativitatea rezultată din îngrădirea și condiționarea drepturilor și libertății noastre: a 
dreptului la educație, la muncă, la liniște și pace, la unitate. 

Noi, cei de la AUR, repetăm: vaccinarea este un drept, iar nu o obligație, un tratament liber asumat, iar nu un motiv de 
dezbinare. 

Deputat 
Ilie-Alin Coleșa 

*** 
Ba se poate! Propuneri pentru transformarea Sănătății în prioritate națională 

 

Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi, 
De peste un an și jumătate, românii sunt supuși unui asalt al informațiilor oficiale, al cărui singur efect,  a fost și rămâne, 

scăderea record a încrederii românilor în guvern, președinte și în aproape toate funcțiile de răspundere din statul român. 
De peste  un an și jumătate, principalii decidenți din statul român au semănat în rândul poporului doar frică, dezbinare, 

ură și neputință. 
Rând pe rând, toate instituțiile statului, în frunte cu sistemul de sănătate, eșuează în a-și îndeplini rolul.  
Însuși Președintele Iohannis, reclamă cu nonșalanța caracteristică, eșuarea statului român, în fruntea căruia se află de 7 

ani! 
Rata de infectare se apropie de un nou record, iar autoritățile procedează în același stil absurd, care nu face bine nici 

pacienților și nici celor sănătoși. Închidem totul, blocăm totul! 
Domnul Raed Arafat a anunțat săptămâna trecută, la finalul ședinței de Guvern, că unitățile sanitare publice din țară, vor 

suspenda, pentru 30 de zile, internările și intervențiile chirurgicale care nu reprezintă urgențe, din cauza creșterii numărului de 
cazuri de Covid-19.  

În condițiile în care unitățile  suport medical, construite cu investiții mari, cu donații  de la românii doritori de a face un 
efort pentru comunitate, inaugurate cu mare fast de politicieni, zac goale, abandonate de autorități, 750 de paturi stau goale 
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doar în București, în unitățile din Bucureștii noi și Pipera! Cum delimităm cazurile urgente de non-urgențe, când știm cu toții 
că orice afecțiune trebuie tratată în fază incipientă! Așteptăm un nou blocaj la sfârșitul celor 30 de zile? 

Timp de peste 1 an și jumătate, Guvernul  nu a fost în stare să facă aceste unități de suport medical  operaționale. Abia 
acum, la presiunea opiniei publice, se preface domnul Arafat că deschide parțial spitalul suport din Pipera! 

Sistemul de învățământ este în cădere liberă. Școlile se închid în lanț, deși cursurile online au fost și rămân un eșec. 
Clase întregi de elevi sănătoși, fără nici un elev infectat, sunt obligate să stea acasă. 

Aș putea vorbi 24 de ore neîntrerupt despre greșelile și hoțiile pe care le fac guvernanții, însă, partidul AUR nu este aici 
pentru a critica, ci pentru a contribui cu soluții, pentru a vă arăta o alternativă reală, pentru că este timpul să recunoașteți  
SUNTEȚI DEPĂȘIȚI DE SITUAȚIE; AȚI EȘUAT. E timpul să vă opriți!  

Este timpul să punem cu toții osul la treabă! Toată lumea s-a săturat să audă „de ce nu se poate”! De ce nu se poate să 
renovăm un spital? De ce nu se poate să folosim indemnizația de stat pentru finanțarea partidelor, pentru a construi sau 
moderniza un spital? Nu uitați că partidul nostru a oferit acei bani pentru acest obiectiv. Ne-am săturat să auzim că nu se 
poate! Suntem aici pentru a ridica țara din groapa în care a fost aruncată de conducătorii trădători din ultimii 30 de ani. 

În aceste momente de criză este nevoie să facem loc. să se implice în conducere, specialiștilor țării, oameni care nu țin 
cont de partide atunci când iau decizii, ci de propria competență și experiență profesională și care nu au fost „împinși din 
spate” de prietenii aflați la guvernare. 

Noi, AUR, suntem gata să susținem un guvern de specialiști, care în loc să închidă spitale, sa deschidă mai multe. 
Modernizarea sistemului sanitar trebuie să reprezinte o prioritate strategică!  Suntem gata să ajutăm următorul guvern pentru 
crearea unui sistem-cadru care sa cuprindă:  

‐ simplificarea procedurilor de achiziție publică pentru construcții noi și lucrări de modernizare a unităților medicale; 
‐ standarde de cost pentru aceste lucrări; 
‐ prioritate în avizarea și autorizarea lucrărilor; 
‐ alocări bugetare cu destinație specială doar pentru investițiile în infrastructură medicală; 
‐ sancțiuni dure pentru cei responsabili de întârzierea procedurilor de avizare și autorizare sau pentru întârzierea 

lucrărilor. 
După sistemul medical urmează infrastructura, autostrăzile,  sistemul energetic, infrastructura educațională etc. 
Domnilor guvernanți, coborâți din fotoliile în care sunteți instalați și spuneți că „nu se poate”. Lăsați-i pe cei care pot! 

Lumea vă urăște. I-ați dezbinat, i-ați sărăcit, i-ați ucis!  
Dacă nu o să realizați că oricât sprijin extern aveți și oricâte interese străine serviți, puterea adevărată vă vine de la 

români, veți ajunge lângă Băsescu, Tăriceanu sau Ponta, în lada de gunoi a politicii românești.  
 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Ipotența politică și administrativă a unui președinte de țară 

Stimate domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Dacă o țară este într-o criză continuă fără a fi amenințată din exterior de anumiți factori, ar trebui să ridicăm întrebări cu 

privire la sănătatea mintală sau interesele meschine ale celor care ne conduc. 
Însăși președintele statului se complace de șapte ani să conducă un „stat eșuat’’, așa cum recent a declarat. Același 

președinte a reușit să dezbine foarte mult cetățenii acestui popor pe diferite criterii, folosind diferite stigmate pe care, cu prea 
mare ușurință, le-a atașat de o categorie de cetățeni sau alta. 

Domnule președinte Klaus Iohannis, ați manipulat o țară întreagă. Ați promis oamenilor o Românie normală și a lucrului 
bine făcut. Guvernul dumneavoastră a adus țara în pragul colapsului: spitale care iau foc periodic, creșteri explozive la energie, 
categorii largi de populație care nu mai au încredere în autorități. Sunteți direct responsabil de criza politică, economică și 
sanitară prin care trecem, căci sunteți omul aflat în vârful sistemului, în fruntea statului român. 

Nici mediul nu mai este prioritatea dumneavoastră, nici învățământul, nici sănătatea, nici economia, nici acest popor sau 
interesele lui. 

Singura prioritate a dumneavoastră sunteți dumneavoastră și cercul dumneavoastră de prieteni pe care-i protejați și pe 
care-i reprezentați cu aroganță, în disprețul Constituției. 

Ați semănat ură și vânt, iar acum veți culege furtună! 
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Românii s-au săturat să le fie încălcate drepturile și libertățile constituționale. Românii s-au săturat să trăiască într-o 
democrație de fațadă, într-un stat cvasi-polițienesc, controlat de servicii speciale care se sustrag controlului civil, în care la 
vârful instituțiilor publice sunt promovați oameni incompetenți, dar controlabili de către păpușarii din umbră.  

Din aceste considerente, domnule Klaus Iohannis, vă cer în numele poporului român demisia din funcția de președinte. 
 

Deputat 
Daniel-Gheorghe Rusu 

*** 
Dacă Iohannis ar fi fost rege, declarația privind eșecul statului român  

era actul de abdicare, de renunțare la tron 
 

În ultimele săptămâni, președintele Klaus Iohannis s-a remarcat printr-o serie de declarații contradictorii și șocante, care 
dovedesc clar că acesta nu înțelege rolul și misiunea pe care le are, în conformitate cu prevederile Constituției, și, în consecință 
nu îi mai reprezintă pe români. 

De departe, cea mai șocantă afirmație a șefului statului a fost aceea că „statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală 
de a-și proteja cetățenii”. Dacă Iohannis ar fi fost rege, această declarație ar fi echivalat cu un act de abdicare, de renunțare la 
tron. Vorbind despre eșecul statului pe care îl conduce, Klaus Iohannis nu a făcut altceva decât să își recunoască propria 
neputință, propriul eșec, dar a rămas, în continuare, confortabil, fără mustrări de conștiință, în fotoliul de președinte de la 
Palatul Cotroceni. 

La începutul lunii septembrie, înainte de Congresul PNL, Klaus Iohannis declara că „ultimele luni au dat românilor și 
motive de optimism, pentru că începem să vedem că vaccinarea oferă protecție împotriva îmbolnăvirii și facilitează 
reîntoarcerea la normalitate”, respectiv că „în economie sunt semne promițătoare”. Săptămâna trecută, după ce Florin Cîțu, 
proaspăt ales președinte al liberalilor, a fost detronat de Parlament, același președinte ne-a certat pe noi, parlamentarii din 
Opoziție, că adăugăm o criză a guvernării peste criza sistemului de sănătate și cea a prețului la energie. Ori le merge bine 
românilor și țării și avem motive de optimism, ori suntem în criză și românii o duc greu? Hotărâți-vă! De altfel, ați fi știut dacă 
nu ați fi pierdut complet legătura cu poporul. Unde ați fost în 2 octombrie, când românii au ieșit în stradă pentru a-și manifesta 
nemulțumirea față de Guvernul PNL și față de încălcarea drepturilor și libertăților cetățenești?  

Tot domnul Iohannis ne îndemna, în urmă cu o lună, pe toți, să jucăm golf, un sport  la îndemâna tuturor românilor. 
Domnule Președinte, ori sunteți rupt de realitate, ori ați vrut să râdeți de noi. 

Nu cred însă că ați fost vesel când „Guvernul Meu”, Guvernul condus Florin Cîțu, cel pentru care v-ați luat la trântă cu 
jumătate din PNL, a căzut în Parlament prin Moțiunea de Cenzură care a întrunit cel mai mare număr de voturi în ultimii 30 de 
ani. Maniera în care v-ați raportat și continuați să vă raportați la guvernul demis vă face astăzi necredibil în postura de 
mediator, deci inadecvat în funcția de Președinte al României.  

În acest context, Domnule Iohannis, ar fi un gest de onoare să vă retrageți din funcția de Președinte al României. Țara 
noastră are nevoie de conducători înțelepți și capabili, care să își iubească și să își înțeleagă poporul, care să pună România pe 
un parcurs al bunăstării, al prosperității. 

Așa să ne ajute Dumnezeu!        Deputat 
Lilian Scripnic 

*** 
Pozitia AUR  privitor la  solutia medicala a rezolvarii pandemiei SARS COV-2 

 
Pentru prima data in istoria medicinei romanesti, in fata unei afectiuni  virale, cu transmitere respiratorie si cu potential 

letal pentru anumite categorii de varsta avand si  morbiditati asociate, constatam, cu stupoare, abdicarea de la traditia medicala 
clasica,aceea a terapiei medicamentoase. 

Abordarea   unei afectiuni de o asemenea gravitate se incearca a fi tratata, in masa , in plina pandemie, exclusiv  prin 
mijlocirea profilactica a vaccinarii.  

De aceea, consideram, ca solutia terapeutica necesara este cea marcata de terapia medicamentoasa, bazata pe 
protocoalele de tratament ambulator. Aceasta strategie teraputica va putea rezolva cele doua probleme majore: spitalizarea si 
mortalitatea pacientilor care depasesc perioada optima a terapiei in ambulator. 

Studiile fizio-patologice au aratat, conform publicatiei American Medical Journal cu numarul 8 din august 2020 si 
Cardiovasular Review din decembrie 2020, ca aceasta afectiune se manifesta prin urmatoarele directii fizio-patologice: 
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1. Infectia virala, replicarea virala cu o durata de aproximativ 8 zile  
2. Reactia subsecventa inflamatoare- vasculara, care  se poate manifesta prin  furtuna cytokinelor. Se poate dezvolta si o 

supra infectare bacteriana. 
3. Insuficienta respiratorie cu scaderea saturatiei sangvine 
4. Tulburari de coagulare intra-vasculara atat la nivel capilar cat si in vasele medii  

Tratamentul ambulator vizeaza toate aceste directii fizio-patologice ale bolii si conform recomandarilor medicilor 
americani, protocolul ambulator este imperios necesar sa cuprinda toate medicamentele cu rol terapeutic cat si medicatie de 
sustinere a imunitatatii.  

Prima categorie, care vizeaza infectia virala, sunt medicamentele anti-virale intra-celulare- pe piata noastra fiind 
obligatorie aducerea hidroxoclorochinei, ivermectinei, umifenovirului (arbidol sau alpeflu),favipiravirului (avigan-varianta 
japoneza care care un grad mic de hepatotoxicitate), anticorpii monoclonali (regeneron sau Regen-cov, roactemra= 
tocilizumab perfuzabil)  

Aceste medicamente antivirale reprezinta un comandament pentru Ministerul Sanatatii, deoarece lipsesc din farmacii 
pentru tratament ambulator.  

A doua categorie o reprezinta medicatia anti-inflamatoare: dexametazona, metil-pregnisolon si anti-inflamatoare 
inhalatoare cu actiune directa. 

A treia categorie este compusa din medicatia antibiotica: azitromicina, doxacilina. 
A patra categorie este reprezentata de medicatia anti-coagulanta: aspenter, heparina cu molecula mica, fraxiparina, 

clegsane, fragmin, lovanox. 
A cincea categorie – medicatie pentru stimularea imunitatii si compensarea deficitelor de vitamine:  vitamina C, D, zinc, 

quercitina.  
Strategia terapiei bazata pe protocoale ambulatorii necesita disponibilitatea tuturor acestor medicamente in farmacii, 

adoptarea de catre toti medicii din ambulator a acestor protocoale si aplicarea tratamentului, imediat – din prima zi, dupa 
stabilirea diagnosticului. In acest fel, din punct de vedere epidemiologic se reduce durata in care pacientul poate transmite 
boala, iar din punct de vedere terapetic, se reduce necesitatea spitalizarii. In consecinta, rata mortalitatii scade cu 85%, 
conform studiilor medicilor americani. 

Aceasta este pozitia AUR referitor la solutia terapeutica de depasire a pandemiei de SARS-COV-2. 
 

Deputat 
Sorin – Titus Muncaciu 

*** 
 

Poporul român trebuie să știe. Câteva aspecte sociale din statutul de colonie a României 
 

Potrivit Constituției, România este un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.  
Situația, de fapt, pare să confirme contrariul. Actualul Parlament și Guvern lucrează pentru entități al căror interes nu 

corespunde cu cel al societății românești, în ansamblu, iar reprezentanții unei etnii au pretenții nejustificate istoric.  
Aderarea României la Uniunea Europeană a avut un impact major asupra societății românești. Suportul populației a fost 

foarte ridicat, pentru că aceasta percepea integrarea în blocul vest-european ca pe repararea unei mari nedreptăţi istorice făcută 
românilor, menită să ne rezolve problema prosperității și a dezvoltarii la noi standarde. 

Privind retrospectiv, preluarea de către capitalul străin a sectoarelor de interes ale României a însemnat, din păcate, 
transformarea țări noastre în colonie. 

Pandemia a scos la iveală obediența României față de Uniunea Europeană, dar și dubla măsură de lucru între statele 
uniunii, după ce muncitori români au fost angajați și transportați în Germania, atunci când toate statele europene au fost practic 
închise.  

 Dezorganizarea controlului și disoluția aparatului de ordine publică a reprezentat, alături de căderea economiei și de 
diminuarea suportului social pentru cei în dificultate, un factor cu o contribuție masivă la sărăcirea populației și la migrarea 
accelerată, în valuri, a forței de muncă.  

Paradoxal, s-a creat și există un război români contra români. Astfel, românii care au rămas în țară sunt considerați 
slugile capitalului străin care acționează în România și își desconsideră obligațiile, iar cei care au migrat spre vest sunt 
considerați sclavi pe plantațiile de căpșuni și sparanghel. Acest fenomen nu poate fi explicat prin tradiţie, mentalitate, sau 
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presupusa natură a românilor, ci prin contextul social actual care l-a produs și care plasează responsabilitatea pe sistemul 
nostru de guvernare.   

 Patriotismul – componenta fundamentală a conștinței naționale a fost șters din vocabularul și din istoriografia 
românească post-decembristă și are implicații majore asupra angajării forțelor din sistemul de apărare a patriei. 

Educația, care are și a avut roluri multiple pentru individ și pentru societate, prezintă o polarizare accentuată privind 
accesul tinerilor. 

Dacă participarea la formele universitare de educație a crescut rapid în ultimii ani, participarea la formele 
preuniversitare a scăzut. Sistemul de educaţie perpetuează diferenţe enorme între rural şi urban, sau între urbanul sărac şi cel 
bogat, cu consecinţe multiple pentru români şi nu în ultimul rând pentru economia României. 

Există situații, din păcate frecvente, de neînscriere în sistemul școlar, de abandon înainte de finalizarea studiilor primare 
și gimnaziale. Învățământul vocațional este insuficient dezvoltat și lipsit de o orientare clară.  

Întrebarea legitimă față de această situație este dacă actualul Guvern acceptă să fie, în continuare, un veritabil asasin 
economic pentru țară sau va ieși din acest statut și va adopta măsuri benefice de salvare economico-sociale?  

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

*** 
 

 
 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății 
 

Conținutul vaccinurilor anti-Covid 
Stimate domnule ministru 
Creșterea agresivă a numărului de infectări cu virusul Sars-CoV-2 din ultima lună de zile este pusă pe seama eșecului 

campaniei de vaccinare. Autoritățile, care decretau de la cel mai înalt nivel în luna iunie sfârșitul pandemiei, se întreabă acum 
de ce rata de vaccinare este în continuare scăzută. Unul dintre răspunsuri este neîncrederea în vaccin, în conținutul acestuia. 

Pe cale de consecință, vă solicit să îmi comunicați, în detaliu, ce conțin vaccinurile produse de Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca și Johnson&Johnson, care sunt contraindicațiile și posibilele efecte adverse, pentru fiecare vaccin menționat. 

De asemenea, vă rog să îmi transmiteți și următoarele informații: 
1. Câte persoane vaccinate s-au infectat cu virusul Sars-CoV-2? 
2. Câte persoane vaccinate s-au infectat cu virusul Sars-CoV-2 numai în perioada 1.08-11.10.2021? 
3. Câte persoane au decedat în urma vaccinării? 
4. Câte persoane vaccinate au decedat ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2? 
5. Care este structura infectărilor pe tulpinile cunoscute ale virusului Sars-CoV-2, L, S, V, G, VUI, O, sau după 

denumirile Alfa, Beta, Delta, Gamma, Epsilon, Lambda? 
6. Câte persoane infectate cu tulpinile L, S, V, G, VUI, O, sau cu variantele Alfa, Beta, Delta, Gamma, Epsilon, Lambda, 

s-au vindecat, câte s-au reinfectat și câte au decedat, pe fiecare tulpină și variantă a virusului Sars-CoV-2? 
7. În perioada 1 februarie 2020-11 octombrie 2021, câte persoane au decedat din cauza afecțiunilor oncologice, digestive, 

cardiace, renale și ale sistemului nervos central? 
8. În perioada 1 februarie 2020-11 octombrie 2021 câte întreruperi a sarcinii pe cale chirurgicală s-au efectuat la nivelul 

întregii țări? 
9. Câte persoane au decedat ca urmare a amânării intervențiilor chirurgicale sau a întârzierii administrării medicației 

prescrise de la înregistrarea primului caz de infectare cu virusul Sars-Cov-2 pe teritoriul României și până astăzi? 
10. Câte doze din fiecare vaccin au expirat, câte se află astăzi pe stoc și care este termenul de valabilitate al acestora? 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 
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Adresată domnului Mihai Șerban, director general al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 

 

Susținerea comunităților de români din Ucraina, Ungaria, Serbia și Bulgaria 
 

Stimate domnule director general 
Având în vedere răspunsul Ministerului Afacerilor Externe cu nr.7996/12.08.2021, vă redirecționez conținutul întrebării 

cu nr.2049A/19.07.2021, după cum urmează: 
„Am aflat cu stupoare, din mass-media, că Departamentul Românilor de Pretutindeni a sistat finanțarea revistei 

„Mesager bucovinean”, revistă care se adresa în limba maternă românilor din Bucovina. Tot din presă am aflat cu revoltă 
despre condamnarea la închisoare cu executare a patriotului român, Dușan Pârvulovici, de către autoritățile sârbești într-un 
proces a cărui miză reală este reducerea la tăcere a comunității românești din Serbia și suprimarea identității naționale române 
a acesteia. 

În contextul în care România trebuie să își apere cetățenii de pretutindeni, dar mai ales pe cei aflați în statele de graniță, 
vă solicit să îmi comunicați care sunt măsurile concrete (finanțare acțiuni, reviste, ziare, reparații școli, biserici, dotare școli, 
biserici) pe care ministerul condus de domnia voastră le-a implementat sau le are în vedere spre implementare pe parcursul 
anului 2021 în vederea susținerii comunităților de români din Ucraina, Ungaria, Serbia și Bulgaria, în sensul conservării limbii 
și tradițiilor românești, precum și a reprezentării politico-administrative a acestora în zonele în care locuiesc, chiar și la nivelul 
țărilor menționate (inclusiv când anume ați efectuat astfel de solicitări și prin ce documente). 

De asemenea vă solicit să îmi comunicați de ce a fost sistată finanțarea revistei „Mesager bucovinean” și cum l-ați 
apărat pe românul Dușan Pârvulovici de abuzurile statului sârb”. 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

 

Adresată domnului Mugur Isărescu, guvernator al Băncii Naționale a României 
   

Detalii cu privire la atacul speculativ asupra leului din anul 2008 
 

Stimate domnule guvernator 
Încep prin a vă mulțumi pentru răspunsul cu nr.XIV/3011/24.09.2021. Plecând de la ultimele două paragrafe ale 

acestuia, vă solicit să îmi comunicați numele băncilor locale care au cauzat disfuncționalitățile tranzitorii ale pieței prin 
cumpărarea excesivă de valută, numele băncilor locale care au mizat pe creșterea cursului leu/euro, numele băncilor locale 
cărora Direcția de Supraveghere a BNR le-a solicitat măsuri de corecție ca urmare a descoperirilor de cont ale acestora la 
nivelul trezoreriilor. Solicit răspuns scris. 

Cu deosebită considerație,       Deputat 
Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

Adresată domnului Attila Cseke, ministrul Sănătății  
 

De ce nu folosim resursele medicale ieftine 
 

După stingerea ecourilor celor două congrese desfășurate în plină pandemie, televiziunile abundă în știri referitoare la 
insuficiența numărului de posturi pentru secțiile A.T.I. din spitale și chiar a numărului de spitale. 

Se aduce în atenție cheltuirea fără rost a unor sume importante pentru amenjarea a cinci spitale modulare, uitate și 
nefolosite în prezent. 

Se omite, voit, faptul că în anul 2010, în timpul guvernării Boc și ministeriatului lui Attila CSEKE, din motive 
necunoscute opiniei publice, au fost închise un număr de 67 de spitale din cele circa 200 de spitale propuse inițial și care erau 
funcționale la acel moment. 

Doresc să fiu informat, pentru a transmite electroratului următoarele: 
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1. Există o evaluare a posibilităților de amenajare a unora dintre aceste unități sanitare ca spitale specializate în tratarea 
virusului SARSCOV-2? 

2. Domnule ministru Attila CSEKE de ce nu se repun în funcțiune unele dintre aceste spitale la a căror desființare ați contribuit în 
mod direct și în care amenjarea secțiilor A.T.I. este facilă și mai ieftină? 

3. Există o situație a cadrelor medicale dispuse să încadreze astfel de spitale pentru o durată de timp variabilă?  
Aștept răspuns scris, în termen legal.      

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

*** 
 

Adresată doamnei Renate Weber , Avocatul Poporului 
 

Măsuri luate pentru derapajele adjunctului Avocatului Poporului 
 

Stimată doamnă Avocat al Poporului, 
Având în vedere imaginile indubitabile apărute în spațiul public, dovedind participarea domnului Molnar Zsolt, adjunct 

al Avocatului Poporului la congresul UDMR din 17 septembrie anul curent, una din imagini fiind atașată inclusiv în acest 
document,  vă rog, stimată doamnă Avocat al Poporului,  în conformitate cu art. 39 alin. 4 din Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 
și prevederile legale stipulate în legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, să specificați ce măsuri concrete ați luat, pentru apărarea 
onoarei și prestigiului instituției pe care o reprezentați, luând în calcul revolta publică stârnită.  

Având în vedere, că prin imaginea atașată, vi s-a adus la cunoștință, participarea domnului Molnar Zsolt la congresul 
UDMR, vă rog să specificați, când veți sesiza acest derapaj al adjunctului Avocatului Poporului, birourilor permanenete ale 
Camerei Deputaților și Senatului, care l-au numit în această funcție. 

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Predarea orelor în regim on-line 
Stimate domnule ministru, 
În timpul tranziției către învățarea totală în modul la distanță, un scenariu ideal nu s-ar putea întâmpla din cauza lipsei 

de experiență a sistemului de învățământ pentru acest tip de proces educațional. 
Una dintre marile probleme a rămas aceea că nu toate școlile din localități au o conexiune stabilă și un internet rapid. 

Acest lucru creează așa-numitul decalaj digital, care trebuie eliminat cât mai repede posibil. În al doilea rând, criza a arătat că 
problemele de formare și formare avansată a cadrelor didactice vin din nou în prim plan. Pentru a face acest lucru, este necesar 
să se schimbe semnificativ sistemul de formare avansată pentru profesori, făcându-l cel mai important conținut pentru 
învățarea profesorilor cum să lucreze cu resurse educaționale digitale și să îi orienteze în mediul educațional digital. 
Alfabetizarea digitală este cea mai importantă problemă de pe agenda noastră educațională de astăzi!  

Educația la distanță a generat o mulțime de întrebări, a dezvăluit o serie întreagă de neajunsuri și chiar a reușit să creeze 
ample dispute în societate.  

În acesta perioadă, comunitatea părinților și nu numai pare împărțită în două grupuri: pe de o parte, avem o mulțumire 
că există un sistem care ”merge și așa”, pe de altă parte să poate vorbi nu numai de ratarea unei generații, ci chiar despre 
apariția unui adevărat proces de ”subeducare”. 

În contextul în care mai bine de un milion de elevi nu au avut acces la mediul online, vă rog să-mi specificați, domnule 
ministru, cum apreciați această situație, și ce măsuri veți lua în perioada imediat următoare? 

Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc frumos! 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Raisa Enachi 
*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Clarificări privind învățământul online 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că și acest nou an școlar a debutat sub semnul nefast al pandemiei, precum și eșecul înregistrat în anul 

școlar precedent în ceea ce privește eficacitatea desfășurării cursurilor on line, vă rog să-mi specificați următoarele: 
1 Câte școli din județul Ialomița nu au conexiune la internet? 
2 Care este numărul de elevi din județul Ialomița care au primit tablete, defalcat, pe UAT-uri și unități școlare. 
Cu mulțumiri,      

Deputat 
Silviu-Titus Păunescu 

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

Deversări ilegale în județul Ilfov 
Stimate domnule ministru, 
Vă adresez această întrebare în calitate de cetățean român, locuitor al orașului Bragadiru, deputat ales în circumscripția 

electorală Ilfov și membru în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, referitoare la poluarea 
masivă cu care se confruntă județul Ilfov în privința deșeurilor aruncate la întâmplare dar și a deversărilor ilegale, colectate din 
fosele gospodăriilor. 

Întrucât sistemul de canalizare al localităților din județul Ilfov nu este dezvoltat și pregătit pentru vremurile actuale, 
ținând cont și de dezvoltarea rapidă a acestora, mulți dintre locuitori sunt nevoiți să își facă propria canalizare, racordată la o 
fosă. Mentenanța și curățarea acestor fose este realizată de anumite firme cu ajutorul vidanjelor, ca mai apoi conținutul 
acestora să fie deversat ilegal în râuri, lacuri sau pe terenurile din apropierea locuințelor. 

Încărcătura microbiană este un real pericol pentru faună și floră, sănătatea oamenilor și chiar siguranța națională, în 
cazul râurilor contaminate care alimentează localitățile cu apă. 

Există nenumărate situații în care aceste fapte au fost comise fără ca autoritățile să ia măsuri în acest sens.  
Așadar, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți următoarele: 
1) Ce măsuri ați luat pentru a stopa acest fenomen des întâlnit în județul Ilfov? 
2) Câte astfel de fapte au fost stopate în mandatul dumneavoastră? 
Solicit răspunsul în formă scrisă. 

Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 
 

Institutul Cultural Român (ICR) de la Kiev cu filială la Cernăuți 
Stimate domnule ministru, 
Înființarea Institutului Cultural Român Kiev cu filială la Cernăuți este prevăzută de Hotărârea de Guvern nr. 492/2004. 
Institutele Culturale Românești din străinătate au ca obiectiv principal menținerea și dezvoltarea relațiilor culturale și 

spirituale cu românii din străinătate, în scopul conservării identității de limbă, cultură și tradiții a acestora și al antrenării lor în 
realizarea intereselor naționale ale României, consolidarea şi amplificarea, sub diferite forme, a relaţiilor cu comunităţile 
româneşti de peste hotare.  

Printre atribuțiile principale ale Institutelor Culturale Românești din străinătate se află și susținerea inițiativelor pentru 
dezvoltarea culturală a comunităților românești din străinătate, pentru a favoriza menţinerea legăturilor acestora cu ţara. 

Ucraina dispune, începând cu anul 2007, de un Centru Cultural și de Informare în București și, începând cu 18 
decembrie 2009, de o Casă de Cultură Ucraineană la Timișoara, în timp ce România nu dispune de niciun Institut Cultural în 
Ucraina. Constatăm astfel lipsa de reciprocitate efectivă între Ucraina și România pe planul schimbului de Centre sau Institute 
Culturale. 

La 13 martie 2017 Ministerul Afacerilor Externe a comunicat: ”În ceea ce privește ICR Kiev, inaugurarea festivă a 
acestuia a fost amânată, de mai multe ori, de partea ucraineană, care a invocat, folosindu-se de prerogativele din legislația 
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internă, diverse rezerve față de sediile potențiale identificate de partea română. În contextul în care, după 2014, dialogul 
româno-ucrainean a căpătat o nouă dinamică, există motive întemeiate pentru a spera la o atitudine mai cooperantă a 
autorităților de la Kiev în pregătirea inaugurării la Kiev. (…) 

Pentru deschiderea ambelor institute (ICR Moscova și ICR Kiev – nota noastră), MAE are prevăzute în bugetul său 
pentru anul 2017 sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de natură administrativă, conform atribuțiilor sale legale. 
Astfel, alocările bugetare prevăzute nu prezintă riscul întârzierii procesului de operaționalizare a celor două institute. 

Ministerul Afacerilor Externe va continua să coopereze cy Institutul Cultural Român, pe de o parte și cu autoritățile 
ucrainene și ruse, pe de altă parte, în vederea deschiderii, cât mai curând posibil, a (...) ICR Kiev”.   

La 20 noiembrie 2017 Ministerul Afacerilor Externe a transmis: ”1. Ministerul Afacerilor Externe continuă dialogul cu 
autoritățile ucrainene cu scopul de a crea condițiile necesare deschiderii și funcționării la parametri firești a ICR Kiev și a 
filialei ICR Kiev de la Cernăuți. În momentul de față, printre variantele de sediu pe care le avem în analiză se numără atât 
opțiunea unui spațiu reprezentativ în centrul capitalei ucrainene ca sediu ICR, cât și o posibilă mutare a ambasadei României la 
Kiev într-o clădire nouă, care să dispună și de condițiile necesare găzduirii ICR Kiev. Deocamdată, evaluarea opțiunilor nu a 
fost finalizată, dar demersurile logistice vor continua în paralel cu cele politice. Considerăm că publicarea adreselor opțiunilor 
posibile ar fi contraproductivă și ar risca să întârzie și mai mult deschiderea ICR Kiev și a filialei sale de la Cernăuți. MAE va 
continua să caute, cu calm și perseverență, identificarea unei soluții politice și logistice care să permită inaugurarea ICR Kiev 
și filiala ICR Kiev de la Cernăuți. 

2. Întărirea cooperării Ucrainei cu Uniunea Europeană și mai ales apropierea Ucrainei de UE aduce beneficii, în primul 
rând, cetățenilor români și ucraineni, inclusiv etnicilor români din Ucraina. Drept urmare, apreciem că orice blocare sau 
întârziere a acestui proces ar aduce prejudicii cetățenilor români și ucraineni, inclusiv celor peste 400.000 de români din 
Ucraina”. 

De asemenea, la 25 iulie 2018 Ministerul Afacerilor Externe a transmis: ”Ministerul Afacerilor Externe are  permanent 
în atenție crearea condițiilor necesare deschiderii și funcționării ICR Kiev și a filialei ICR Kiev de la Cernăuți. În prezent, este 
în curs de derulare procesul de selecție a ofertelor pentru asigurarea sediului în care va funcționa Institutul de la Kiev. Odată 
finalizat acest proces, vor putea fi demarate procedurile pentru amenajarea sediului astfel încât să corespundă nevoilor de 
reprezentare și de derulare a proiectelor de promovare culturală”. 

La 23 iulie 2020 Ministerul Afacerilor Externe a transmis: ”În lipsa unui acord bilateral care să reglementeze înființarea 
și funcționarea unor institute culturale de sine stătătoare la Kiev și București și având în vedere beneficiile generate de 
aplicabilitatea Convenției de la Viena sub aspectul imunităților și privilegiilor, la nivelul MAE continuă demersurile pentru 
operaționalizarea ICR Kiev și a filialei sale din Cernăuți ca secții culturale în cadrul Ambasadei României la Kiev, respectiv în 
cadrul Consulatului General al României la Cernăuți, în aceleași condiții în care a fost deschis și Centrul Cultural și de 
Informare al Ucrainei la București. Aceasta va permite ca ansamblul activităților culturale să se desfășoare sub egida și 
coordonarea secției culturale a misiunii diplomatice.  

Demersurile în acest sens derulate anterior anului 2019 au vizat, printre altele: evaluarea integrată la nivelul Ministerului 
Afacerilor Externe – Ministerului Culturii – Institutului Cultural Român a oportunității politico-diplomatice și culturale, 
precum și a posibilităților de susținere financiară și logistică (sediu, cheltuieli de personal, buget administrativ, buget cultural); 
tatonarea voinței partenerului, inclusiv prin raportare la practica altor institute culturale naționale la Kiev, cu atenție specială 
asupra statutului institutului și al personalului în țara de reședință; completarea cadrului juridic intern, precum și identificarea 
resurselor bugetare necesare atât funcționării, cât și implementării proiectelor unui institut cultural la Kiev; identificarea și 
închirierea unuii sediu, rezolvarea aspectelor logistice aferente. Demersurile au stagnat după ce, în luna mai 2019, Ambasada 
României la Kiev a fost notificată asupra faptului că imobilul identificat pentru a servi ca sediu al ICR Kiev, care primise toate 
avizele necesare pentru a fi închiriat, a devenit indisponibil din voința proprietarului. 

Actuala conducere a MAE a evaluat stadiul preparativelor pentru operaționalizarea ICR Kiev în cadrul secției culturale 
a Ambasadei și a reluat demersurile necesare care includ stabilirea în mod concret a parametrilor financiari și de personal în 
cooperare cu conducerea Institutului Cultural Român și, în paralel, obținerea consimțământului părții ucrainene asupra unei noi 
clădiri la Kiev”. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne comunicați: 
1. Motivele concrete pentru care Ministerul Afacerilor Externe nu a deschis până acum ICR Kiev cu filială la Cernăuți.  
2. Dacă România a obținut sau nu consimțământul părții ucrainene asupra unei noi clădiri pentru ICR Kiev și care au fost 

reacțiile oficiale ale părții române în fiecare caz aparte în care partea ucraineană a invocat, folosindu-se de prerogativele din 
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legislația internă, diverse rezerve față de sediile potențiale identificate de partea română pentru ICR Kiev și filiala sa de la 
Cernăuți. 

3. Ce a întreprins concret Ministerul Afacerilor Externe, ca formă adecvată de condiționare sau presiune rezonabilă 
justificată, în dialogul cu autoritățile ucrainene de după 2014 pentru asigurarea reciprocității pe planul schimburilor de 
Centre/Institute Culturale și care a fost reacția autorităților de la Kiev? 

4. Care este voința părții ucrainene privind înființarea ICR Kiev și a vilialei sale din Cernăuți constatată ca urmare a 
tatonării ”voinței partenerului, inclusiv prin raportare la practica altor institute culturale naționale la Kiev, cu atenție 
specială asupra statutului institutului și al personalului în țara de reședință”? 

5. Care sunt statele care au la Kiev și oriunde altundeva în cuprinsul Ucrainei Institute sau Centre Culturale naționale 
similare ca statut cu Institutul Cultural Român și filalele sale și care este cadrul bilateral pentru înființarea și funcționarea 
acestor Institute sau Centre Cultruale naționale? 

6. Cu ce s-au finalizat demersurile pentru operaționalizarea ICR Kiev și a filialei sale din Cernăuți ca secții culturale în 
cadrul Ambasadei României la Kiev, respectiv în cadrul Consulatului General al României la Cernăuți, demersuri pe care 
MAE anunța în iulie 2020 că le tot continuă? 

7. Care sunt în mod concret parametrii financiari și de personal stabiliți de către MAE în cooperare cu conducerea ICR 
pentru operaționalizarea ICR Kiev? 

8. Când anume va fi deschis ICR Kiev cu filială la Cernăuți, prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 492/2004? 
9. Motivele pentru care, din anul 2004 și până în prezent, România nu a inițiat, negociat și încheiat cu Ucraina un acord 

bilateral care să reglementeze înființarea și funcționarea unor institute culturale de sine stătătoare la Kiev și București. În cazul 
în care asemenea inițiative ale părții române au existat, vă rugăm să precizați care a fost, de fiecare dată, reacția și poziția părții 
ucrainene. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,         Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe 
 

Neplata burselor pentru elevii școlilor românești din Ucraina. 
 

Stimate domnule prim - ministru, 
Am fost înștiințați de mediul asociativ românesc din Ucraina că până la această dată, nu au fost semnate contracte de 

finanțare de Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul Românilor de Pretutindeni și nu s-a achitat nimic pentru 
proiectele finanțate anul acesta. De asemenea, elevii din școlile cu predare în limba română din clasele 1-4, nu au primit 
bursele pentru anul școlar trecut 2020-2021.   

Având în vedere îngreunarea situației produsă de această întârziere vă rog să ne precizați: 
1. Când veți semna contractele de finanțare nerambursabilă pentru proiectele depuse de mediul asociativ românesc din 

Ucraina?  
2. Când se vor finanța proiectele eligibile, derulate în acest an în Ucraina?  
3. Când vor primi bursele, elevii școlilor românești din Ucraina? 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Dezastrul din educație 
Stimate domnule ministru, 
Au trecut doi ani de studii care au rămas memorabili pentru majoritatea părinților și profesorilor. Știri constante despre 

virus, frică pentru copiii noștri, lupta pentru siguranța lor, o tranziție bruscă a educației la on-line, evaluări perturbate, absolviri 
prin Zoom ș.a.m.d. 
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Au fost cei mai dificili ani în educație. Principala lor caracteristică a fost incertitudinea. Lumea s-a schimbat dramatic, 
am aflat că viața nu este întotdeauna sub controlul nostru datorită autorităților. Cred că responsabilitatea dumneavoastră 
trebuie să fie foarte serioasă, trebuie să readuceți în atenție procesul de educație la normalitate, fără a pierde calitatea, 
menținând ritmul și asigurând toate măsurile de securitate. Vă adresez următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri veți lua în următoarele zile având în vedere creșterea masivă de cazuri Covid în școli?  
2. Cunoașteți dumneavoastră performanțele unui elev din mediul rural care a finalizat clasa I-a, în an pandemic?  
3. Știți oare că o bună parte dintre elevii ajunși în clasa a II-a nu cunosc nici măcar alfabetul?  

Educația, domnule ministru, este ceea ce ne face oameni și este foarte important să o luăm în serios și responsabil. De 
aceea, ar fi bine să vizitați școlile din Vaslui, să intrați în sălile de clasă care mai învață în format fizic, unde on-line, se discută 
cu directorii problemele reale cu care se confruntă atât profesorii cât și elevii. 

Nu este ușor, dar nimic nu este imposibil în România, pentru un ministru. Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Raisa Enachi 

*** 
 

Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministrul României 
 

Cine va exploata nămolul de la Teghirghiol în valoare de peste 40 de milioane de euro 
 

Președintele Agenției Naționale de Resurse Minierale (A.N.R.M.), Daniel Grigoriu-Norocel, în urma unor modificări la 
Legea minelor inițiate de deputatul PNL Florin Roman, a aprobat licențele de concesiune pentru exploatarea nămolului 
terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol Est, județul Constanța. 

În urma unui concurs public de oferte, licența pentru explorarea nămolului de la Techirghiol a fost atribuită în 2016 
firmei Formin SA din Caransebeș, județul Caraș-Severin, care doi ani mai târziu, a solicitat și licența de exploatare. 

Ca să intre în vigoare însă, licența de concesiune pentru exploatare a fost aprobată în acest an, pe 6 iulie, direct de către 
președintele A.N.R.M., Dan Grigoriu-Norocel, după ce legea minelor a fost modificată. 

 Potrivit unui studiu de fezabilitate realizat de firma Formin SA, în perimetrul de 800 de metri Techirghiol Est ar fi de 
exploatat, în cei 20 de ani de concesiune, 6.000 de metri cubi de nămol, cu o valoare de 2 milioane de euro. Potrivit legii 
minelor, redevența pentru nămolul terapeutic este de 5% din valoarea producției miniere. Adică, 100.000 de euro va primi 
statul de la Formin, dacă valoarea și cantitatea estimate de companie se adeveresc. 

 Doresc să fiu informat, pentru a transmite electoratului următoarele: 
1. Cât de eficientă este acestă formă de comercializare a nămolului sapropelic pentru statul român? 
2. Statul român nu poate comercializa nămolul sapropelic astfel încât să aibă un câștig mai mare? 
3. Pentru că exploatarea industrială a acestei resurse va afecta activitatea balneară în Techirghiol Est, care sunt perspectivele 

evoluției acestei localități? 
Aștept răspuns scris, în termen legal.  

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

*** 
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 Interpelare 
 
 
 

 
Adresată: domnului Cseke Attila, ministerul Sănătății 
 

Tratamente împotriva Covid-19 
Stimate domnule ministru 
Pe parcursul anului 2020, înainte de apariția vaccinului anti-Covid achiziționat de România de la Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca și Johnson&Johnson, o serie de state ale lumii au tratat infecția cu Remdesivir, Favipiravir și anticorpi 
monoclonali. 

În acest conext, vă rog să îmi comunicați câte doze de Remdesivir, Favipiravir și anticorpi monoclonali a achiziționat 
țara noastră de la debutul pandemiei și până în prezent, cât a plătit statul român pentru fiecare dintre cele trei componente și 
unde au fost acestea distribuite.  

De asemenea, vă solicit să îmi spuneți de ce, nici până astăzi, producția de peste 1 milion de tablete de Favipiravir a 
Terapiei Cluj nu a ajuns pe piața medicală românească. 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

 
 
 
 
 




