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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor miercuri, 3 aprilie 
 
 

 
Camera Deputaţilor a respins, miercuri, 3 aprilie prin vot electronic, Moţiunea simplă intitulată „Salvaţi 

metroul bucureştean” (71 voturi pentru, 211 împotrivă, 11 abţineri). Moţiunea a fost iniţiată de 51 de parlamentari ai 
Partidului Democrat-Liberal. 

In aceeaşi zi a fost adoptată Hotărârea privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (164 voturi 
pentru). 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 
(Situaţia cuprinde datele la 5 aprilie 2013) 

                                                                                                                                                                                                          
                               

 
Totalul iniţiativelor legislative 815  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 710

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 105
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 336 
394

– votate  366
             din care: - înaintate la Senat        15
                            - în procedura de promulgare   23
                            - promulgate*   76 
                            - respinse definitiv 252
– la vot final 28
2) Se află în proces legislativ 431
a) pe ordinea de zi 105
b) la comisii  315
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 7

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 6
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 6
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 1

 
 
 
               ▪ Cele 366 iniţiative legislative votate privesc: 
                           99 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
                             62  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  14  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        23  proiecte de legi  
                         267 propuneri legislative 
 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 90 legi, dintre care 76 din iniţiativele legislative dezbătute şi votate în 
sesiunea actuală.      
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   C. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 5 aprilie 2013) 

 
 

 
 
 
În şedinţa din data de 30 ianuarie 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 123 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 66 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ la 

Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă) 
 
 
 

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 5

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 30 

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 12 

- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul pt. exercitarea 

dreptului de contestare la Curtea Constitu�ională: 

2

- legi trimise la promulgare: 5

- legi promulgate: 12 

 
                                                          TOTAL                       66       
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                                                                                                                                                                                                                                ANEXĂ 
 

 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  04 aprilie 22001133))  
  
  
  
  
  

                                II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

1 

Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) – (4) ale art. 7 din Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalită�ii de 
tratament între femei �i bărba�i în ceea ce prive�te accesul la bunuri �i servicii 
�i furnizarea de bunuri �i servicii. (poz. I-a-4)  
    Obiectul de reglementare: abrogarea alin.(2) - (4) ale art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de 
tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi 
furnizarea de bunuri şi servicii, pentru a se conforma cerinţelor Hotărârii Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene din 1 martie 2011. Interven�iile legislative vizează 
modificarea art.7 alin.(1) în sensul precizării faptului că utilizarea elementului 
sex ca factor în calcularea primelor �i beneficiilor, în cadrul serviciilor de 
asigurare �i a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferen�e în 
materie de prime �i beneficii pentru persoana asigurată în toate contractele noi 
încheiate începând cu data de 21 decembrie 2012, abrogarea alin.(2), (3) �i (4) 
ale art.7, precum �i introducerea la art.7 a unui nou alineat prin care aplicarea 
principiului primelor �i beneficiilor unisex se face începând cu data de 21 
decembrie 2012. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 

18.03.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar 
pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon, în vederea prevenirii efectelor 
negative asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătatea umană prin reţinerea 
permanentă a dioxidului de carbon, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale 
de profil la normele şi exigenţele europene în materie, în contextul îndeplinirii de 
către România a angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană, derivate 
din calitatea sa de stat membru. 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.2011 

27.03.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 

3 

Proiect de Lege pentru modificarea �i completarea Legii nr.503/2004 privind 
redresarea financiară �i falimentul societă�ilor de asigurare. (poz. I-b-11) 
    Obiectul de reglementare: vizează introducerea unor prevederi de ordin tehnic 
specifice activită�ii de asigurare: aplicarea procedurii de faliment �i la 
societă�ile de reasigurare, stabilirea unui termen de prescrip�ie de 5 ani pentru 
plata despăgubirilor de către fondul de garantare, reglementarea dizolvării �i 
lichidării voluntare a societă�ilor de asigurare/reasigurare. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/ 29.05.2012 

 

28.03.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr.121/2011 pentru modificarea �i completarea unor acte normative. (poz. I-b-4) 
   Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificări şi 
completări ce vizează: 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în ce priveşte cuantumul taxei 
pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar; 
- Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării” în ce priveşte cuantumul amenzilor aplicate persoanelor fizice şi 
juridice. 

 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  57/ 10.04.2012 

03.04.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

5 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi bărbaţi. (poz. I-a-17) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, urmărindu-se, în 
principal, transpunerea unor prevederi ale Directivei 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. Totodată, sunt 
actualizate cuantumurile amenzilor contravenţionale aplicabile în cazul încălcării 
prevederilor legii, precum şi unele denumiri de instituţii. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 

04.04.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise �i 
respinse) 

  
IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  

  
  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  ��ii  pprriivvaattiizzaarree  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr.88/2012 privind cadrul institu�ional pentru coordonarea, implementarea �i 
gestionarea asisten�ei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al 
Spa�iului Economic European �i prin Mecanismul financiar norvegian pe 
perioada de programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru afaceri europene 
    Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 305.95 
mil. euro prin cele două mecanisme financiare 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia pt. afaceri 
europene a 

întocmit raport 
preliminar �i a 

fost predat 
Comisiei pt. 

politică economică 
pe data de 

07.03.2013; 
ministerul solicită 

amânare, sunt 
a�teptate 

amendamente 
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  22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii          

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru administra�ie publică �i Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară �i 
insolven�a unită�ilor administrativ-teritoriale, modul de implicare a 
institu�iilor abilitate în redresarea economico-financiară a unită�ii 
administrativ-teritoriale în situa�ia de criză financiară �i insolven�ă, drepturile 
�i obliga�iile creditorilor acestor unită�i, precum �i drepturile �i obliga�iile 
autorită�ilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
�i comisia pt. 

adm. a întocmit 
raport preliminar; 

va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

Comisiei juridice 
în săptămâna 09-

11.04.2013 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 –
Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

întocmit raport 
preliminar �i 

transmis Comisiei 
juridice 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-31) 
     Obiectul de reglementare: se au în vedere modificări de esenţă ale Codului 
fiscal în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit, impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, impozitarea veniturilor nerezidenţilor, 
transpunerea unor directive. Se introduce reglementarea impozitării veniturilor a 
căror sursă nu a fost precizată. 

Senat 
Adoptat pe 24.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  153/ 30.03.2011 
Retrimis pe 18.09.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 09.10.2012 

Trimis din data de 
18 septembrie 

2012 pentru a 4-a 
oară la comisie 
pentru raport 
suplimentar 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr.1/2012 pentru 
modificarea �i completarea unor acte normative din domeniul institu�iilor de 
credit. (poz. I-b-12) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr. 99/2006 privind institu�ile de credit �i adecvarea capitalului �i Ordonan�ei 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiin�area �i func�ionarea Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  159/ 29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

se a�teaptă 
amendamente de la 

Guvern �i se va 
dezbate împreună 
cu PLx 326/2012  
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 
43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonan�ei de urgen�ă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind institu�iile de credit �i adecvarea capitalului.  
(poz. I-b-13) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonan�a de 
urgen�ă a Guvernului nr.99/2006 privind institu�iile de credit �i adecvarea 
capitalului, în scopul creării posibilită�ii de punere în aplicare cu celeritate a 
măsurii de stabilizare care constă în implicarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar în calitate de ac�ionar la o institu�ie de credit.   
 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

se a�teaptă 
amendamente de la 

Guvern �i se va 
dezbate împreună 
cu PLx 159/2012 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea �i sanc�ionarea neregulilor apărute în ob�inerea 
�i utilizarea fondurilor europene �i/sau a fondurilor publice na�ionale aferente 
acestora. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu competenţe în gestionarea 
fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii unor reglementări 
în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu competenţe de gestionare a 
fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se formulează suspiciuni de 
fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, întreruperea 
sau suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 

Termen: 25.10.2012 

întocmit raport 
preliminar în 

octombrie 2012 �i 
predat Comisiei 

juridice unde va fi 
înscris pe ordinea 
de zi în săptămâna 

09-11.04.2013 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare �i societă�ile de 
administrare a investi�iilor, precum �i pentru modificarea �i completarea Legii 
nr. 297/2004 privind pia�a de capital. (poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: înfiin�area �i reglementarea activită�ii 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin 
transpunerea directivelor europene incidente în domeniul valorilor mobiliare �i 
modificarea subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind pia�a de capital. 
 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 
pentru modificarea �i completarea unor acte normative �i reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, concretizate în renunţarea la 
penalităţi de întârziere datorate de S.C. Electrica Furnizare S.A. către C.N.C.F.R. 
S.A., înregistrate în contabilitate până la data de 31.03.2012, prelungirea 
termenului de rambursare a împrumutului acordat C.F.R Infrastructură, luarea 
unor măsuri menite să reducă cheltuielile nejustificate ale autorităţilor şi 
instituţiilor publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în vederea continuităţii 
activităţii de extragere a huilei la nivel naţional, alocarea unui împrumut oraşului 
Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea suprastructurii în turism, precum şi măsuri de 
protecţie a persoanelor cu handicap. 

Senat 
Adoptat pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  58/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

9 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, 
prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare. (poz. I-a-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului bugetar 
la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a 
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

10 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora. (poz. I-a-23) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în sensul îmbunătă�irii cadrului 
legislativ pentru accelerarea gradului de absorb�ie a fondurilor externe 
nerambursabile destinate României �i utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 
Termen: 09.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

11 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, potrivit 
prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, 
în baza unei proceduri de evaluare �i selec�ie care respectă principiile 
concuren�ei, eficien�ei �i transparen�ei în alocarea fondurilor publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor 
conducătorilor de vehicule în caz de accident. 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. (poz. I-b-22) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea accesului la activitatea economică, 
procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi 
regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, 
precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  377/ 17.06.2008 

Termen: 05.09.2008 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacan�ă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obliga�ie în sarcina angajatorilor, 
aceşia din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat 
angaja�ilor. 
 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 

Ministerului pt. 
întreprinderi mici 
�i mijlocii, mediu 

de afaceri �i 
turism 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea �i completarea Legii nr.372/2005 privind 
performan�a energetică a clădirilor. (poz. I-b-1) 
    Obiectul de reglementare: instituirea obligaţiei analizării introducerii 
sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea 
clădirilor noi, cât şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, a obligaţiei 
prezentării certificatului de performanţă energetică la vânzarea-cumpărarea sau 
închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente şi realizării băncilor de date 
specifice eficienţei energetice, în vederea fundamentării planurilor naţionale de 
economisire a energiei de reducere a fluxului de dioxid de carbon, de utilizare a 
surselor alternative de energie, etc.. 
 

Senat 
Adoptat pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 25.06.2012 
Retrimis pe 22.10.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.11.2012 

este a�teptat 
raportul 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr.77/2012 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�ă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice �i a contractelor de concesiune de 
servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice �i a contractelor de concesiune de 
servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi 
ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului de achiziţie 
publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi nu unul 
comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către autorităţile 
contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, 
fără TVA, iar termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire se reduce de 
la 14 la 10 zile. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

a fost înscris pe  
ordinea de zi a 

comisiei, din data 
de 05.03.2013 �i 

se continuă 
dezbaterile; 

Comisia juridică a 
întocmit �i 

transmis raportul 
preliminar 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de Lege privind formalită�ile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în 
�i/sau la plecarea din porturile române�ti. (poz. I-a-26) 
    Obiectul de reglementare: proiectul de act normativ transpune Directiva 
2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 în 
sensul simplificării şi armonizării procedurilor administrative aplicate în 
domeniul transportului maritim, prin standardizarea transmiterii electronice a 
informaţiilor şi prin raţionalizarea formalităţilor de raportare.  

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  42/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

se a�teaptă avizele 
de la Comisia jur. 

�i Comisia pt. teh. 
inf.  

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 
pentru modificarea �i completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2009 privind cre�terea performan�ei energetice a blocurilor de locuin�e. 
(poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru administra�ie publică 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe, în scopul cre�terii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă 
se execută lucrări de interven�ie pentru cre�terea performan�ei energetice, 
precum �i cre�terea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

este a�teptat 
raportul 

  
        44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiect de reglementare:  se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii �i Dezvoltării 
Rurale - Agen�ia Na�ională pentru Pescuit �i Acvacultură a unor terenuri aflate 
în proprietatea publică a statului �i în administrarea Ministerului Mediului �i 
Pădurilor -Administra�ia Na�ională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru administra�ie publică 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de debarcare şi 
adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama Veche, aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţia Naţională 
“Apele Române” – Administra�ia Bazinală de Apa Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Retrimis pe 11.03.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.03.2013 

este a�teptat 
raportul 

  
        55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  ��ii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăă��iilloorr  nnaa��iioonnaallee  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. (poz. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 
 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/ 26.10.2005 

Retrimis pe 18.09.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
      66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget �i Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară 
�i insolven�a unită�ilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al 
institu�iilor abilitate în redresarea economico-financiară a unită�ii 
administrativ-teritoriale în situa�ia de criză financiară �i insolven�ă, drepturile 
�i obliga�iile creditorilor acestor unită�i, precum �i drepturile �i obliga�iile 
autorită�ilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
�i comisia pt. 

adm. a întocmit 
raport preliminar; 

va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

Comisiei juridice 
în săptămâna 09-

11.04.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 
pentru modificarea �i completarea unor acte normative privind eviden�a 
persoanelor, actele de identitate ale cetă�enoilor români, precum �i actele de 
reziden�ă ale cetă�enilor statelor membre ale Uniunii Europene �i Spa�iul 
Economic European reziden�i în România. (poz. I-a-25) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea regimului juridic al căr�ii electronice de 
identitate (CEI) �i măsurile organizatorice �i tehnice care fac posibilă 
implementarea celor două documente. De asemenea,  proiectul de act normativ 
stabile�te dreptul la op�iune al persoanelor care, din motive religioase sau de 
con�tiin�ă, refuză  eliberarea căr�ii electronice de identitate, acestora urmând 
a li se elibera cartea de identitate fără cip încorporat. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  62/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

înscris pe ordinea 
de zi în săptămâna 
02-04.04.2013; a 

fost solicitată 
amânarea cu două 

săptămâni 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 
pentru modificarea �i completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2009 privind cre�terea performan�ei energetice a blocurilor de locuin�e. 
(poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe, în scopul cre�terii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă 
se execută lucrări de interven�ie pentru cre�terea performan�ei energetice, 
precum �i cre�terea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

întocmit raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii �i Dezvoltării 
Rurale - Agen�ia Na�ională pentru Pescuit �i Acvacultură a unor terenuri aflate 
în proprietatea publică a statului �i în administrarea Ministerului Mediului �i 
Pădurilor -Administra�ia Na�ională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de debarcare şi 
adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama Veche, aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţia Naţională 
“Apele Române” – Administra�ia Bazinală de Apa Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Retrimis pe 11.03.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.03.2013 

este a�teptat 
raportul 
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        77))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacan�ă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obliga�ie în sarcina angajatorilor, 
aceştia din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat 
angaja�ilor. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

întocmit raport 
preliminar �i 

depus la Comisia 
pt. industrii pe data 

de 12.05.2009 

2 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor: 
- simplificarea regimului de autorizare a furnizorilor de servicii de formare 
profesională; 
- aspecte referitoare la libertatea de a furniza astfel de servicii şi derogările 

aferente, precum şi aspecte referitoare la drepturile beneficiarilor de servicii; 

- introducerea în mod expres a unei formulări din care să reiasă faptul că 

formarea profesională a adulţilor care se finalizează prin acte de calificare 

recunoscute la nivel naţional, care este o activitate de interes general şi face parte 

din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională. 

Senat 
 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 12.03.2011 
Termen: 27.03.2013 

este a�teptat 
raportul 

3 

Proiect de Lege pentru modificarea �i completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru �omaj �i stimularea ocupării for�ei de muncă �i 
pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea marginalizării sociale.  
(poz. I-a-14)  
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării foitei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, în sensul 
simplificării şi flexibilizării modului de implementare a măsurilor de stimulare a 
ocupării forţei de muncă. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  79/ 11.03.2013 
Termen: 28.03.2013 

este a�teptat 
raportul 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, 
prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare. (poz. I-a-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului bugetar 
la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a 
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

înscris pe ordinea 
de zi în săptămâna 
02-04.04.2013; a 

fost solicitată 
amânare; se 

a�teaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 

5 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă. (poz. I-a-15) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă, republicată, în sensul îmbunătă�irii cadrului 
legislativ prin stimularea participării la ucenicie ca solu�ie a promovării, 
ocupării �i reducerii �omajului în rândul tinerilor. 

Senat 
Adoptat pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  94/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

6 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, potrivit 
prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, 
în baza unei proceduri de evaluare �i selec�ie care respectă principiile 
concuren�ei, eficien�ei �i transparen�ei în alocarea fondurilor publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  
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99))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăă��ăămmâânntt,,  ��ttiiiinn��ăă,,  ttiinneerreett  ��ii  ssppoorrtt  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate 
să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (poz. I-a-8) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
10/2009, care are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi la 
formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile 
la programele de studii de licenţă sau autorizate să funcţioneze provizoriu sau 
acreditate, măsurile preconizate fiind luate ca urmare a abaterilor deosebit de 
grave constatate în derularea procesului de învăţământ la 
specializările/programele de studii organizate la aceste forme de învăţământ la 
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea nr. 443/2002. 

Senat 
Adoptat pe 25.11.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  620/ 14.12.2009 
Retrimis pe 23.02.2010 
pt. raport suplimentar 
Termen: 02.03.2010 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 
pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, respectiv stabilirea 
modalităţii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării, la finalizarea 
învăţământului liceal, care se va realiza prin examenul de bacalaureat. 

Camera Deputaţilor 
PLx  588/ 25.10.2010 
Retrimis pe 19.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.03.2013 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
1100))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea �i completarea Legii Arhivelor Na�ionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Cur�ii Constitu�ionale nr. 1575/2011 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile de 
preluare a unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, 
de la persoanele juridice care se desfiinţează, fără ca activitatea acestora să fie 
continuată de alte entităţi, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor documente.  
 

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 

Termen: 26.06.2012 

este a�teptat 
raportul 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea �i completarea Legii monumentelor de for 
public nr.120/2006. (poz. I-b-29) 
    Obiectul de reglementare:  se au în vedere: înlocuirea sintagmei „monumente 
de for public” cu „lucrări de artă vizuală de for public” pentru evitarea 
confuziilor cu „monumentele istorice”; includerea în categoria lucrărilor de artă 
vizuală a plăcilor comemorative, a fântânilor decorative, a mobilierului urban de 
dimensiuni monumentale cu caracter decorativ, etc.; reglementarea 
competenţelor structurilor abilitate în domeniu; majorarea nivelului amenzilor. 

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  775/ 19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 

  
      1111))  llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se  modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor 
conducătorilor de vehicule în caz de accident. 
 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea �i completarea Legii Arhivelor Na�ionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Cur�ii Constitu�ionale nr. 1575/2011 
- Raport comun cu Comisia pentru cultură 
     Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile de 
preluare a unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, 
de la persoanele juridice care se desfiinţează, fără ca activitatea acestora să fie 
continuată de alte entităţi, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor documente.  

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 

Termen: 26.06.2012 

Comisia a întocmit 
�i predat  raportul 

preliminar 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget �i Comisia pentru administra�ie 
publică  
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară 
�i insolven�a unită�ilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al 
institu�iilor abilitate în redresarea economico-financiară a unită�ii 
administrativ-teritoriale în situa�ia de criză financiară �i insolven�ă, drepturile 
�i obliga�iile creditorilor acestor unită�i, precum �i drepturile �i obliga�iile 
autorită�ilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
�i comisia pt. 

adm. a întocmit 
raport preliminar; 

va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

Comisiei juridice 
în săptămâna 09-

11.04.2013 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
   Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 –
Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 09-

11.04.2013 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea �i sanc�ionarea neregulilor apărute în ob�inerea 
�i utilizarea fondurilor europene �i/sau a fondurilor publice na�ionale aferente 
acestora. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu competenţe în gestionarea 
fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii unor reglementări 
în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu competenţe de gestionare a 
fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se formulează suspiciuni de 
fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, întreruperea 
sau suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 

Termen: 25.10.2012 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 09-

11.04.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr.77/2012 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�ă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice �i a contractelor de concesiune de 
servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi 
ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului de achiziţie 
publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi nu unul 
comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către autorităţile 
contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, 
fără TVA iar termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire se reduce de la 
14 la 10 zile. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

a fost întocmit 
raportul preliminar 

�i transmis 
Comisiei de 

industrii 

7 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora. (poz. I-a-23) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în sensul îmbunătă�irii cadrului 
legislativ pentru accelerarea gradului de absorb�ie a fondurilor externe 
nerambursabile destinate României �i utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 
Termen: 09.04.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 09-

11.04.2013 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
22 

  
1133))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaffaacceerrii  eeuurrooppeennee  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr.88/2012 privind cadrul institu�ional pentru coordonarea, implementarea �i 
gestionarea asisten�ei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al 
Spa�iului Economic European �i prin Mecanismul financiar norvegian pe 
perioada de programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru politică economică 
    Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 305.95 
mil.euro prin cele două mecanisme financiare. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia a întocmit 
raport preliminar 
�i a fost predat 

Comisiei pt. 
politică economică 

pe data de 
07.03.2013 
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IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA    SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice. (poz. I-a-24) 

Senat 
L 441/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

2 Proiect de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (poz. I-a-19) 

Senat 
L 7/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

3 
Proiect de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor 
măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal. (poz. I-a-20) 

Senat 
L 8/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

4 Proiect de lege privind organizarea �i func�ionarea sistemului de proba�iune.  
(poz. I-a-21) 

Senat 
L 9/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

5 
Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii procesual penale. (poz. I-a-18) 

Senat 
L 10/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

6 
Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obliga�iilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesioni�ti �i între ace�tia �i autorită�ile contractante. (poz. I-a-6) 

Senat 
L 11/2013 

în lucru, la comisii 
Camera Deputaţilor 

-  

7 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 
pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării.  
(poz. I-a-10) 

Camera Deputaţilor 
PLx  522/ 04.10.2010 
Adoptat pe 02.11.2010 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia 
pt. învă�ământ 

 

8 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor. (poz. I-a-7) 

Camera Deputaţilor 
PLx  1/ 01.02.2011 

Adoptat pe 17.05.2011 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

muncă 
 

9 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-11) 

Camera Deputaţilor 
PLx  521/ 19.09.2011 
Adoptat pe 18.10.2011 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia 
pt. învă�ământ 

 

10 
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instan�elor 
judecătore�ti �i al parchetelor de pe lângă acestea, precum �i pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-13) 

Camera Deputaţilor 
PLx  780/ 22.12.2011 
Adoptat pe 27.03.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia 

juridică �i Comisia pt. 
drepturi 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

11 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.  
(poz. I-a-12) 

Camera Deputaţilor 
PLx  237/ 12.06.2012 
Adoptat pe 19.06.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învă�ământ 
 

12 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 
nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învă�ământului �i cercetării, 
precum �i în ceea ce prive�te plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătore�ti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-b-33) 

Camera Deputaţilor 
PLx  9/ 05.02.2013 

Adoptat pe 05.03.2013 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învă�ământ 
 

  
                            IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  AAMMBBEELLEE  CCAAMMEERREE  AALLEE  PPAARRLLAAMMEENNTTUULLUUII,,    AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  

TTEERRMMEENNUULL  PPEENNTTRRUU  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  CCOONNTTEESSTTAARREE  LLAA  CCUURRTTEEAA  CCOONNSSTTIITTUU��IIOONNAALLĂĂ  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La SG din data 

de: 

1 

Proiect de Lege pentru aderarea Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie la 
Asocia�ia Interna�ională a Înaltelor Jurisdic�ii Administrative, pentru aderarea 
Administra�iei Na�ionale a Penitenciarelor �i Corec�ionale - EuroPris, pentru 
aderarea Oficiului Na�ional al Registrului Comer�ului la Registrul European al 
Comer�ului, pentru aprobarea plă�ii unor contribu�ii ale Ministerului Justi�iei, 
ale Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, ale Oficiului Na�ional al Registrului 
Comer�ului �i ale Administra�iei Na�ionale a Penitenciarelor la organismele 
interna�ionale, perecum �i pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă�ii cotiza�iilor la organiza�iile 
interna�ionale interguvernamentale la care România este parte. (poz. I-b-17) 

Camera Deputaţilor 
PLx  11/ 05.02.2013 

Adoptat pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2013 - 

2 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru 
Cooperare în domeniul Securită�ii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 �i 
semnat de România la 18 februarie 2011, la Zagreb. (poz. I-b-26) 

Camera Deputaţilor 
PLx  12/ 05.02.2013 

Adoptat pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2013 - 
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                            VV..    LLEEGGII    TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare 

din: 

1 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  
(poz. I-a-29)  

Senat 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  60/ 25.02.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
20.03.2013 

2 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. (poz. I-b-25) 

Senat 
Adoptată pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  761/ 12.12.2011 
Adoptată pe 12.03.2013 

20.03.2013 

3 
Lege privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea �i 
completarea Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală. (poz. I-b-21) 

Senat 
Adoptată pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 386/01.10.2012 

Adoptată pe 12.03.2013 
23.03.2013 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.9/2012 privind 
asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce prive�te crean�ele maritime.  
(poz. I-b-23) 

Senat 
Adoptată pe 29.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  242/ 12.06.2012 
Adoptată pe 19.03.2013 

28.03.2013 

5 
Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.47/2012 pentru 
modificarea �i completarea unor acte normative �i reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-32) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 464/12.11.2012 

Adoptată pe 19.03.2013 
28.03.2013 

  
  
  

                                VVII..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

1  Legea bugetului de stat pe anul 2013. (poz. I-c-1) PLx  2/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.5/2013 

2 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (poz. I-c-2) PLx  3/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.6/2013 

3 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru 
modificarea unor acte normative  în domeniul serviciilor de plată . (poz. I-a-10) 

Senat 
Respinsă pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 377/ 01.10.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.12/2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice �i întărirea disciplinei financiare 
�i de modificare �i completare a unor acte normative. (poz. I-b-9) 

Senat 
Adoptată pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  324/ 24.09.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013
Legea nr.16/2013 

5 
Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.14/2012 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul na�ional de 
dezvoltare a infrastructurii. (poz. I-b-5) 

Senat 
Adoptată pe 21.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  272/ 26.06.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013
Legea nr.21/2013 

6 

Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de 
în�elegere între Uniunea Europeană �i România, semnat la Bucure�ti la 14 
decembrie 2011 �i la Bruxelles la 27 decembrie 2011 �i a celui de-al doilea 
memorandum suplimentar de în�elegere între Uniunea Europeană �i România, 
semnat la Bucure�ti la 22 iunie 2012 �i la Bruxelles la 29 iunie 2012. (poz. I-a-
1) 

Camera Deputaţilor 
PLx  407/ 08.10.2012 
Adoptat pe 23.10.2012 

Senat 
Adoptat pe 11.02.2013 

 
Legea nr.27/2013 

7 Lege privind majorarea capitalului de�inut de România la Banca Europeană de 
Investi�ii. (poz. I-a-2 

Senat 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  54/ 19.02.2013 

Adoptată pe 26.02.2013 
Legea nr.46/2013 

8 
Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.52/2012 pentru 
modificarea Ordonan�ei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii �i a unor baze sportive din spa�iul rural. (poz. I-b-6) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  466/ 12.11.2012 
Adoptată pe 26.02.2013 

Legea nr.60/2013 

9 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind 
unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor 
electronice. (poz. I-a-5) 

Camera Deputaţilor 
PLx  323/ 16.05.2011 
Adoptată pe 18.10.2011 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.67/2013 

10 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României �i Guvernul 
Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între �i dincolo de teritoriile lor 
respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011. (poz. I-b-18) 

Camera Deputaţilor 
PLx  442/ 30.10.2012 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.69/2013 

11 
Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de 
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi 
între aceştia şi autorităţi contractante. (poz. I-a-6)   

Senat 
Adoptată pe 26.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  71/ 04.03.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
Legea nr.72/2013 

12 
Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protec�ia obiectivelor 
militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice. (poz. 
I-b-2) 

Camera Deputaţilor 
PLx  443/ 30.10.2012 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 Legea nr.73/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
(la data de 5 aprilie 2013) 

 
 
                                                        
                             

                                  I.  În perioada  1 – 4 aprilie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte, din care 6 rapoarte 

suplimentare. 

 

     Comisiile permanente au depus 28 avize. 

 

Cele 17 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 10 

   7 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

♦ ordonanţe de urgenţă ale Guvernului           
♦ ordonanţe  ale Guvernului           
♦ proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

      7 

      2 

        8 
 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 293 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
73 pentru raport suplimentar. 

 

 

La comisii se află  0  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2013.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  195 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 136 

♦ rapoarte suplimentare 40 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 19 

TOTAL     195 
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ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  1 – 4 aprilie  2013 
 

I. Comisia economică 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2012 pentru 
prorogarea termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării 
societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice " Electrica 
Moldova"-S.A. și "Electrica Oltenia "-S.A. (PLx 83/2013) 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

2.04.13 Raport de aprobare 
(129/R din 3.04.13). 

 
II.   Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2013 privind 
reglementarea unor măsuri financiare (PLx 73/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
administraţie. 

Guvern,     
adoptat       
de Senat 

19.03.13 
3.04.13 

Raport de aprobare 
(136/R din 4.04.13). 

III. Comisia pentru industrii şi servicii 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Proiect de Lege privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase 
ale României (PLx 43/2013) 

13 parlam.,   
adoptat     
de Senat 

26.03.13 Raport de respingere 
(128/R din 2.04.13). 

2 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic (PLx 394/2011) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,     
adoptat       
de Senat 

2.10.12 
26.03.13 

Raport de aprobare 
(132/R din 4.04.13). 

3 Propunere legislativă privind regimul special maritime (Plx 259/2011). 
14 parlam.,   

respinsă     
de Senat 

26.03.13 
Raport suplimentar  

de respingere 
(366/RS din 2.04.13) 
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IV. Comisia pentru  drepturile omului 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni   (PLx 117/2012) – raport comun cu 
Comisia pt. comunităţi de români. 

29 parlam.,  
adoptat     
de Senat 

19.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

330/RS1 din 3.04.13 
 

V. Comisia pentru administraţie 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic (PLx 394/2011) – raport comun cu Comisia pt. industrii. 

Guvern,     
adoptat       
de Senat 

2.10.12 
26.03.13 

Raport de aprobare 
(132/R din 4.04.13). 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2012 pentru 
modificarea alin.(13)al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul (PLx 36/2013). 

Guvern,     
adoptat       
de Senat 

3.04.13 Raport de aprobare 
(133/R din 4.04.13). 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art.V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul (PLx 98/2013). 

Guvern,     
adoptat       
de Senat 

3.04.13 Raport de aprobare 
(134/R din 4.04.13). 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea 
art.115din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor 
simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a 
vehiculelor  (PLx 99/2013). 

Guvern,     
adoptat       
de Senat 

3.04.13 Raport de aprobare 
(135/R din 4.04.13). 

5 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2013 privind 
reglementarea unor măsuri financiare (PLx 73/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
buget. 

Guvern,     
adoptat       
de Senat 

19.03.13 
3.04.13 

Raport de aprobare 
(136/R din 4.04.13). 
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6 

Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren portuar aflată în domeniul 
public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru 
realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Oltenița și amenajare 
port turistic"    (PLx 786/2011) – raport comun cu Comisia juridică. 

8 parlam.,    
adoptat      
de Senat 

19.03.13 
26.03.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

(375/RS din 4.04.13) 

 

VI. Comisia pentru  muncă 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2012 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament 
între bărbați și femei (PLx 76/2013) – prioritate legislativă – raport comun cu 
Comisia pt. egalitate de şanse. 

Guvern,     
adoptat       
de Senat 

19.03.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(130/R din 4.04.13). 

2 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat (Plx  342/2010). 

9 parlam.,    
respinsă      
de Senat 

3.04.13 
Raport suplimentar  

de respingere 
566/RS2 din 4.04.13 

 

VII. Comisia pentru sănătate 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Proiect de Lege privind medicina şcolară (PLx 678/2011) – raport comun cu Comisia 
pt. învăţământ. 

1 senator,     
adoptat      
de Senat 

26.03.13 Raport de respingere 
(127/R din 2.04.13). 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2013 pentru 
completarea art.362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  
(PLx 86/2013). 

Guvern,     
adoptat      
de Senat 

2.04.13 Raport de aprobare 
(131/R din 4.04.13). 

VIII. Comisia pentru învăţământ 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Proiect de Lege privind medicina şcolară (PLx 678/2011) – raport comun cu Comisia 
pt. sănătate. 

1 senator,     
adoptat      
de Senat 

26.03.13 Raport de respingere 
(127/R din 2.04.13). 
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            IX. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 
pentru modificarea și completarea unor acte normative              (PLx 57/2012) – 
prioritate legislativă. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

26.03.13 
27.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(194/RS1 din 2.04.13) 

2 
Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 115/1996 pentru 
declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de 
conducere şi de control şi a funcţionarilor publici (PLx 588/2007/2008) 

7 parlam.,   
respinsă      
de Senat 

13.03.13 
Raport suplimentar  

de respingere 
(523/RS din 3.04.13) 

3 

Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren portuar aflată în domeniul 
public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru 
realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Oltenița și amenajare 
port turistic"    (PLx 786/2011) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

8 parlam.,    
adoptat      
de Senat 

19.03.13 
26.03.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

(375/RS din 4.04.13) 

 

            X. Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 248/2005 privind libera 
circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare 
(Plx 561/2010) – raport comun cu Comisia pt. politică externă. 

1 senator,     
respinsă      
de Senat 

23.11.10 
26.03.13 

Raport de respingere 
(126/R din 2.04.13). 

 

            XI. Comisia pentru politică externă 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 248/2005 privind libera 
circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare 
(Plx 561/2010) – raport comun cu Comisia pt. apărare. 

1 senator,     
respinsă      
de Senat 

23.11.10 
26.03.13 

Raport de respingere 
(126/R din 2.04.13). 

       

          XII. Comisia pentru egalitate de şanse 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Proiect de Lege privind aprobarea OUGnr.83/2012 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei (PLx 

Guvern,     
adoptat       19.03.13 Raport de aprobare  

cu amendamente 
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76/2013) – prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. muncă. de Senat (130/R din 4.04.13). 
 

 
                      XII. Comisia pentru comunităţile de români 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni   (PLx 117/2012) – raport comun cu 
Comisia pt.  drepturile omului. 

29 parlam.,  
adoptat     
de Senat 

19.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

330/RS1 din 3.04.13 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 

 
 Declaraţii politice 

 
 

Revizuirea Constituţiei. Modelul Meşterului Manole. 
 
           Susţin această declaraţie cu suficientă reţinere avand ]n vedere situaţia mea de începător in viaţa politică a ţării 
şi faptul că nu sunt un specialist in drept constituţional. Insă am luat decizia de a studia şi de a aborda această 
chestiune deoarece, in calitatea mea de parlamentar voi fi pusă in faţa unui vot pe care doresc să-l exprim cu toată 
responsabilitatea, din convingere şi cat mai edificată. 

  Se ridică întrebarea esenţială – Ce zidim în Constituţie? Care sunt valorile, principiile şi procedurile după 
care este organizat şi funcţionează Statul Roman? Nu voi intra acum în această de materie de strictă specialitate, ci 
mă voi opri la prima dintre problemele care trebuie puse in dezbatere: chiar aceea a practicii revizuirii constituţiilor 
statului nostru. In această privinţă politicienii români au abuzat, în decursul istoriei, de posibilitatea de a revizui legea 
fundamentală.  

Iată datele problemei. Dacă luăm in considerare şi Regulamentele Organice aşa cum procedează unii profesori 
constituţionalişti atunci când abordează istoria constituţiilor romaneşti, suntem astăzi in faţa celei de-a 9-a constituţii 
din ultimii 180 de ani. Deci ne situăm pe un teren nestatornic înregistrând o medie de o constituţie la două decenii. 
Dar dacă ne apropiem mai mult de prezent şi luăm ultimii 75 de ani, de la Constituţia lui Carol al II din 1938, vom 
observa că speranţa de viaţă a unei legi fundamentale a scăzut in medie la 12 ani. Ceea ce înseamnă că o 
persoană în vârstă de 75 de ani în prezent a trăit sub 6 constituţii, dacă o punem la socoteală şi pe cea la care lucrăm 
în aceste zile. Consider că pe această direcţie prea exagerăm! Această realitate istorică ne poate vorbi multe despre 
instabilitatea şi frivolitatea politică, constitutională şi legislativă care ne caracterizează. In felul acesta, practica 
politică şi legislativă in loc să progreseze un timp mai indelungat, părăseşte repede un drum, reia altul cam in stilul 
Meşterului Manole, că doar stilul nu se aplică numai ziditorilor de mănăstiri. De aceea apreciez că, acestei continue 
răfuieli păguboase cu legea fundamentală a statului român, ar trebui să-i punem capăt.  

Dacă, de data aceasta, reuşim să cuprindem în textul noii constituţii principiile fundamentale, cele mai 
generale, ale unui stat democratic de drept, chintesenţa experienţei şi ştiinţei politice romaneşti şi internaţionale 
contemporane în materie constituţională, am putea ajunge la un document care să rămană valabil pe o perioada 
nedeterminată şi pentru eventuale completări, propun să aplicăm in viitor practica americană de a adopta doar 
amendamente la Constitutia in vigoare şi nu de a mai proceda la revizuirea Constituţiei pentru a da naştere unei 
alte Constituţii cu tot acest proces complicat de revizuire a revizuirii. Bineînţeles, nici de adoptarea 
amendamentelor constituţionale nu trebuie să se abuzeze. Să avem încredere în trăinicia şi valabilitatea valorilor şi 
principiilor pe care le consfinţim în Constituţia României, odată pentru totdeauna. Să dăm posibilitatea mai multor 
generaţii să-şi însuşească intim litera şi spiritul constituţional, să cunoască şi să respecte legea fundamentală a statului 
ca pe bunul public cel mai trainic şi mai de preţ. Consider că actualul Parlament este suficient de reprezentativ şi de 
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competent pentru a da, împreună cu poporul roman, la referendumul de aprobare, un text fundamental care să rămană 
valabil cel puţin următorii 87 de ani câţi au mai rămas din secolul in care ne aflăm.  

   Prin urmare, la dispoziţiile privind revizuirea Constituţiei, propun interzicerea in următorii 50 de ani a 
revizuirii acesteia şi admiterea doar a unor amendamente, care, dacă eventual vor fi adoptate în viitorul politic al 
statului, să fie numerotate în ordinea adoptării lor.  
 

Deputat, 
Violeta Tudorie 

 
*** 

 
 ORDONANŢA DE URGENŢĂ, ca sistem de guvernare 

 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
 

Este incontestabil faptul că România trece printr-o perioadă de mari schimbări şi, mai ales, o perioadă marcată 
de o profundă dezorientare care se resimte în toate aspectele ce oglindesc societatea românească, dar, în mod special, 
lumea politică şi guvernarea. 

Ca deputat şi om politic ce participă într-o nouă etapă de evoluţie a statului român şi a Forului Legislaltiv, pot 
afirma că, în acest moment, în cadrul structurilor politice româneşti se pot întâlni aspecte dintre cele mai 
controversate cu putinţă, pornind de la simplul fapt că românii au ales în urmă cu câteva luni o altfel de linie politică 
la guvernare şi terminând cu adaptările şi ajustările pe care ne străduim să le facem din Parlament pentru ca lucrurile 
să capete o faţă viabilă, credibilă şi să putem genera o viaţă şi o imagine corecte României şi românilor. 

Nu este uşor, mai ales în măsura în care, ca om care trăieşte printre oameni, muncind acolo unde ei l-au trimis, 
asist şi mă confrunt cu o sumedenie de probleme şi aspecte care vizează atât actul politic, cât şi cel legislativ, 
chestiuni extrem de grave şi importante pentru destinul tuturor. 

Unul dintre aspectele care mă preocupă în mod legitim în ultima vreme este reprezentat de problema 
Ordonanţelor de Urgenţă pe care Guvernul României le emite şi pe care noi, cei din Parlament, avem datoria să le 
tratăm cu maximă seriozitate şi răspundere, cu atât mai mult cu cât, aşa cum arătă şi numele, o Ordonanţă de Urgenţă 
reprezintă „actul normativ care poate fi adoptat de Guvern în situaţii excepţionale, conform dispoziţiilor 
art.114 din Constituţie”. 

În perioada guvernării Boc, Parlamentul României şi structurile fundamentale ale statului s-au confruntat cu o 
adevărată “ploaie” de OUG-uri, fapt ce a generat un fenomen de recul din partea societăţii civile, dar şi a Comunităţii 
Europene care, prin vocile ei, spunea: <nu sunt compatibile" cu spiritul democraţiei, doarece o astfel de practică, în 
opinia mea, "subminează" principiul controlului democratic reciproc> (Martin Schulz). 

Studiind aceste aspecte, ca datorie şi responsabilitate pe care poziţia în care mă aflu le presupune, constat cu 
neplăcere că înaltul funcţionar european a creat o imagine tangibilă şi extrem de pertinentă asupra „sindromului” 
OUG cu care statul român se confruntă de ani buni de zile. Un sindrom care generează o reală şi viabilă ameninţare la 
adresa stabilităţii şi echilibrului mecanismelor vitale ale statului, dar şi un grav conflict angajat pe palierul dintre 
puterile statului- Justiţie- Legislativ- Executiv- vizând, în final, cetăţenii României. 

Îngrijorarea mea este cu atât mai mare cu cât, în Parlamentul României, există legi şi proiecte de lege care 
aşteaptă de ani buni de zile soluţionarea şi aprobarea lor. Legi vitale pentru noi toţi, dar care, sub rafalele OUG-urilor 
de urgenţă, rămân într-o continuă carantină politică şi parlamentară. 

O avalanşă de OUG-uri pe care şi foştii şi actualii reprezentanti de la Palatul Victoria au dezlănţuit-o şi 
continuă să o dezlănţuie. O practică de guvernare ca un fel de „via dolorosa”. 

În acest caz, nu am putea crede decât că România se află în zona „codului roşu” politic, ca o ţară în cădere 
liberă a cărei singură posibilitate de frânare a dezastrului în care se află a rămas viteza şi numărul de OUG-uri pe care 
le poate emite un guvern sau altul. O imagine greşită ce trebuie remediată. Urgent, dar, dacă se poate, nu tot printr-o 
ordonanţă! 
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Dacă barometrul crizei economice şi al recesiunii ar purta numele de Ordonanţă de Urgenţă, atunci, cu 
certitudine, România ar surclasa Grecia, Ciprul şi chiar SUA. 

Întrebarea care îmi pare legitimă în acest caz este :  
Oare, alături de modificarea Constituţiei, Regionalizare, etc, unul dintre proiectele importante 

şi…urgente…de pe masa Guvernului este cumva şi Ordonanţa de Urgenţă pentru legiferarea Ordonanţei de 
Urgenţă ca cea mai pertinentă, reprezentativă formă de guvernare, deasupra oricărui contencios legislativ, a 
puterii politice din România, indiferent de culoare şi de program?! 
 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 

 
Lungul şir al fraudelor sub conducerea PDL 

 
Stimaţi colegi, 
 
 

Faptul că în timpul guvernării PDL  a fost criză economică, o ştim cu toţii pentru că nu de puţine ori Emil Boc, 
Traian Basescu, Elena Udrea ne-o repetau în mod constant justificând astfel tăierile de salarii, închiderea spitalelor 
sau a şcolilor şi de ce nu eşecul guvernării lor. 

Din punctul meu de vedere a fost o mare ipocrizie. Toate aceste lamentări, toate aceste justificări se dovedesc a 
fi astăzi doar un mare paradox. 

Cum poate un stat care e in faliment, conform spuselor celor din PDL, să acopere o fraudă, doar in sistemul 
medical, de câte 2-300 de milioane de euro anual, în condiţiile în care pentru 2013 bugetul Ministerului Sănătăţii este 
unul de aproape 2 miliarde de euro? 

Cum a putut un stat, condus de PDL, să permită închiderea spitalelor, condamnând astfel la moarte semeni de-
ai lor, în condiţiile în care doar bugetul  Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti a fost fraudat cu 
500.000 de euro? 

Aceasta este moştenirea grea pe care ne-a lăsat-o PDL, un grad foarte mare de neîncredere în sistemul de 
educaţie, în sistemul de apărare, în sistemul de educaţie. Cel mai greu este însă să restabilim această încredere a 
oamenilor în ceea ce înseamnă o guvernare responsabilă. Nimeni nu a zis că va fi uşor, însă cu multă muncă şi mai 
ales cu un grad ridicat de transparenţă acest lucru va fi posibil. 

Dealtfel, se lucrează intens în acest sens. Reţelele de fraudă din sănătate care privesc reţete pentru morţi, 
analize fictive şi achiziţii supraevaluate sunt anchetate, problemele legate de achiziţionarea medicamentelor 
oncologice vor fi rezolvate în curând, vor fi rezolvate şi problemele cu acei medici, care deşi dispun de 
medicamentele necesare, preferă să îi trimită pe pacienţi să şi le cumpere. 

Însă în ciuda acestor probleme sistemul a început totuşi să se mişte, funcţionează mai bine decât în trecut, iar în 
curând vor apărea şi rezultatele. 
 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ciprian Nica 

 
*** 
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Modernizarea României este principala cale spre progres 
 

 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 
 
 Asumarea de către Uniunea Social Liberală a principalului obiectiv privind modernizarea statului reprezintă 
o importantă decizie politică pe care nimeni până acum nu a reuşit să o definitiveze şi să o înscrie într-un tipar atât de 
clar cum a reuşit USL. 
 Am asistat de-a lungul timpului la multe declaraţii făcute pe marginea acestui subiect, de fiecare dată el fiind 
dat uitării din următoarea secundă după ce au fost şi rostite. 
 Schimbarea Constituţiei şi punerea în aplicare a procesului de regionalizare a ţării sunt principalele repere 
luate de USL în înfăptuirea modernizării statului. Primii paşi au fost deja făcuţi, constituirea comisiei de revizuire a 
Constituţiei şi demararea dezbaterilor pe marginea proiectului de regionalizare, fiind dovezile dorinţei de acţiune a 
USL în atingerea scopului propus. 
 Oricine ar încerca să arate contrariul se poate înşela sau poate fi catalogat ca fiind de rea-credinţă. 
 Trebuie, în finalul declaraţiei mele politice, să subliniez că niciodată România nu a avut parte de o asemenea 
forţă hotărâtoare în spiritul modernizării statale prin mijloacele cele mai importante – Constituţia şi Regionalizarea. 
 Cred că USL este la ora actuală principala forţă care poate îndeplini această dorinţă naţională, singura care 
poate asigura un progres real al României, membră a unui club european bine structurat. 
 Vă mulţumesc! 
 Cu deosebită consideraţie,                                                                          
         

Deputat, 
Laurenţiu Chirvăsuţă 

 
*** 

                                                               
Modificarea Constituţiei, obligaţia modernizării statului român în secolul XXI 

 
Stimate doamne, stimaţi domni deputaţi, 

 
În ultimele două mandate atât ale Parlamentului cât şi ale Preşedintelui, contextele politice care au dus la 

blocaje instituţionale între diferitele puteri în stat, au arătat o serie de limite ale Actului Fundamental al statului, 
Constituţia României. Pornind de la aceste limite, considerate până acum avantaje ale unui act consituţional perfect 
echilibrat, s-a dovedit că, în situaţia în care două sau mai multe puteri se află în conflict, nici una din soluţiile pe care 
Constituţia le permite nu sunt în beneficiul suveran al cetăţenilor români, permiţând eludarea exerciţiului democratic 
al puterii în mai multe sensuri. 

Consider în continuare că actuala Constituţie a României este un document juridic foarte bine închegat şi 
elegant, rodul colaborării unor jurişti eminenţi ai României şi cred că este un model pentru orice stat profund 
democratic. Pot spune că a fost potrivită pentru perioada iniţială a tranziţiei, când am exersat practica democratică a 
instituţiilor şi puterilor în stat. 

Consider, pe măsură trecutului recent politic al României, că o modernizare în sensul de clarificare şi de 
eficientizare a prevederilor constituţionale se impune, pentru a pregăti statul Român să înfrunte provocările complexe 
ale secolului acestuia. Aşa cum şi Constituţia din 1923 a fost un act juridic modern şi adaptat epocii, astfel şi 
Constituţia noastră din 1991 a fost expresia echilibrului dorit şi visat pentru puterile statului post-totalitar. Echilibrul 
între puteri care, mai târziu, avea să cauzeze anumite probleme, a fost o necesitate obiectivă şi un deziderat împlinit, 
o asigurare împotriva abuzului unei puteri totalitare. Este posibil chiar să mai fie nevoie de aceste lucruri şi în 
continuare. 

Pentru secolul XXI, consider că in nouă Constituţie a României este obligatoriu a fi transpuse o serie de 
realităţi în ceea ce trebuie să constituie structura de rezistenţă a statului român, definită juridic în actul său 
constitutiv: 
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Problematica garanţiilor juridice ale supremaţiei Constituţiei. Problema întăririi controlului general al 
aplicării legii este o temă actuală şi vitală pentru sănătatea statului de drept nu doar pentru coerenţa funcţionării 
sistemului juridic. Controlul constituţionalităţii legilor ca garanţie juridică a supremaţiei Constituţiei este principiul 
fundamental care trebuie să ne ghideze în demersul nostru de modernizare a actului fundamental juridica al statului. 
Preocuparea pentru drepturile Curţii Constituţionale şi asupra procedurilor de constituţionalitate ne preocupă pe toţi 
cei interesaţi să dăm coerenţă şi consistenţă legii. Fără acest principiu de bază sunt convins că vom eşua în a da o 
putere mai adecvată noii Constituţii.  

1. Problema eliminarea blocajelor şi a ambiguităţilor. Modernizarea Constituţiei trebuie să 
reprezinte o definire mai clară a instituţiilor, atribuţiilor acestora şi eliminarea posibilelor blocaje în instaurarea, 
menţinerea şi exercitarea puterii. Puterile statului trebuie să fie definite în raport cu sistemul politic dorit pentru 
România. Dacă se acceptă ca sistemul politic este cel parlamentarist, atunci o creştere a atribuţiilor şi a puterii 
Parlamentului trebuie consemnată de actul fundamental. Dacă cetăţenii României consideră că o altă formă de sistem 
politic este potrivită în acord cu tradiţie, dorinţele şi aşteptările viitoare, atunci, acest lucru trebuie să însemne şi 
transpunerea în norma juridică a formei de guvernământ şi să îi acorde în drept şi în fapt puterea acordată de către 
poporul suveran. Prevederile constituţionale trebuie să fie clare atât în ceea ce priveşte raporturile Preşedinţie – 
Guvern, Parlament – Guvern, Parlament – Preşedinte – Justiţie, atribuţii de politică externe, diferenţierea atribuţiilor 
Camerelor Parlamentului şi creşterea şi specificarea tribuţiilor Parlamentului în raport cu toate instituţiile statului. 

2. Adaptarea la provocările viitorului. Modificarea Constituţiei nu poate fi subiect de modificare 
în fiecare legislatură, motiv pentru care elaborarea noului text trebui să fie vizionară sub aspectul viitorului programat 
şi aşteptărilor pentru următorii 20-30. Cu toate acestea, sunt de acord cu faptul că evoluţiile sociale rapide 
contemporane reclamă situaţii clare de intervenţie asupra unui text fundamental, motiv pentru care există legi de 
modificare a Constituţiei. Cea mai importantă modificare în ansambul instituţiilor viitoare ce trebuie cuprinse în 
Constituţie este regionalizarea. Definirea formei concrete de regionalizare pe care o dorim să o realizăm, cred eu că 
va fi capitală pentru dezvoltarea viitoare a României.  

3. Adaptarea la contextul geopolitic. Contextul geopolitic european din ultimii ani trebuie să fie 
realist analizat şi cuprins în sensul formal în actul fundamentul în sensul prevederii exprese a condiţiilor în care 
cedarea de suveranitate sau recuperarea suveranităţii cedate trebuie specificată. Am în vedere când spun acest lucru, 
elemente distince de evoluţie socială şi economică. În contextul în care România face parte din Uniunea Europeană 
iar criza sistemului social, economic şi politic european a afectat evident funcţionarea societăţii noastre sub toate 
aspectele, este realist să creem un fundament solid al cooperării statului român cu alte entităţi statale în funcţie de o 
serie de criterii clare şi obiective. Un aspect important al funcţionării unui stat, în sensul progresului şi asigurării 
vieţii decente a cetăţenilor săi, este calitatea unei colaborări politice actuale şi viitoare. În condiţiile în care nimeni nu 
poate garanta existenţa UE şi nici oportunitatea funcţionării în interiorul Uniunii, premisele recuperării statalităţii 
trebuie statuate. În mod simetric, dacă direcţia de dezvoltare este convenită a fi cea a aprofundării Uniunii şi a 
extinderii atribuţiilor instituţiilor europene în faţa celor româneşti, aceeaşi pretenţie a clarităţii trebuie specificată în 
actul fundamental, ca şi fundament ideologic determinant. 

4. Clarificarea aspectelor de drept considerate neclare, precum problematica proprietăţii. În 
ultimii 20 de ani, exercitarea puterii a generat o multitudine de încălcări ale drepturilor cetăţenilor şi chiar ale 
obligaţiilor instituţiilor statului faţă de cetăţeni, abuzuri instituţionale, cu grave atingeri ale drepturilor fundamentale 
ale omului. Considerată cea mai stringetă problemă a societăţii româneşti şi care nu a fost tratată la nivelul căruia se 
prezintă problema, regimul proprietăţii, este testul de profunzime ale izvorului de drept al actului constitutiv al 
statului. Sunt multe alte probleme, precum cele ale drepturilor de pensie şi de salarizare, afectate în ultimii ani şi care 
sunt de fapt aspectele ale dreptului de proprietate. Consider că o creştere a pretenţiilor sociale pentru instituţiile 
statului în raport cu drepturile şi obligaţiile cetăţenilor, va permite o evoluţie pozitivă a societăţii româneşti în viitor. 
Definirea şi garantarea celor mai importante aspecte generatoare de raporturi juridice este o obligaţie morală a acestei 
noi Constituţii.  

Aştept ca publicul român să urmărească atent întreaga dezbatere cu privire la modificarea Constituţiei pentru că 
până la urmă va duce la creşterea culturii civice şi la creşterea competenţelor noastre vizavi de cel mai important 
aspect al politicului. Sunt convins că dacă va fi o dezbatere obiectivă, vom câştiga noi toţi, acum şi in viitor. 

 
Deputat, 

Florin Tătaru 
 

*** 
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Sportul naţional sau distanţa de la letargie la performanţă 

 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  
 Domnilor miniştri, 
    

Ca simplu iubitor al sportului, dar şi ca preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, nu pot decât să salut iniţiativa Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Non-amatori (AFAN) care, 
împreună cu Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat joi, 28 martie 2012 Conferinţa intitulată „Sportul 
Românesc – moment zero”. Beneficiind de prezenţa unor personalităţi marcante ale lumii sportului şi de 
reprezentanţi ai autorităţilor centrale cu responsabilităţi în acest domeniu, dintre care nu au lipsit premierul Victor 
Ponta, ministrul de resort Nicolae Bănicioiu sau reprezentanţi ai comisiei pe care o reprezint, conferinţa şi-a propus 
lansarea unui semnal de alarmă faţă de starea precară în care se găseşte astăzi sportul naţional, începând cu baza 
materială absolut insuficientă şi continuând cu baza de selecţie necesară sportului de performanţă din ce în ce mai 
restrânsă. 
  M-a bucurat atât faptul că Primul Ministru al Guvernului României a putut participa la eveniment, în ciuda 
programului încărcat, cât şi disponibilitatea sa totală de a sprijini revigorarea sportului românesc, semn al 
recunoaşterii importanţei pe care actuala putere politică o acordă acestui domeniu.  Mi-a făcut plăcere să constat, de 
asemenea, că ministrul Nicolae Bănicioiu şi secretarul de stat pentru sport, doamna Carmen Tocală, au deja pregătită 
o strategie în acest domeniu, urmând ca în perioada imediat următoare să înainteze Parlamentului României un 
proiect de lege care vizează îmbunătăţirea substanţială a actualului cadru normativ. 

Ceea ce nu m-a bucurat este constatarea aproape unanimă a celor prezenţi a faptului că, în toţi aceşti ultimi 
23 de ani, sportul românesc nu a beneficiat, din nefericire, de o strategie coerentă şi eficace pe termen mediu şi lung, 
mergându-se, mai degrabă, pe abordări punctuale, subordonate unor obiective imediate, în dauna unor obiective de 
natură să contribuie la realizarea unui cadru de dezvoltare propice atât sportului de performanţă, cât şi celui de masă. 
Iată că a venit şi neplăcutul moment în care suntem nevoiţi să recunoaştem că am sacrificat munca de reconstrucţie şi 
de dezvoltare a mişcării noastre sportive în favoarea unei recolte de medalii şi de rezultate din ce în ce mai firave. 

Sigur, una dintre scuzele veşnic invocate este cea legată de permanenta insuficienţă a fondurilor alocate. Este 
adevărat, niciodată în ultimii ani sportul românesc nu a avut suficienţi bani pentru a se revigora, cel mai acut 
resimţindu-se acest lucru la nivelul cluburilor care trebuie să pregătească copiii şi juniorii, adică tocmai la nivelul 
care asigură baza de selecţie. Ca să nu mai vorbim de atenţia absolut marginală de care s-a bucurat sportul de masă 
sau sportul şcolar, adică exact acele sectoare responsabile în mod direct de împuţinarea numărului de pacienţi tineri 
care frecventează spitalele şi cabinetele medicale. 

Din fericire, la nivel guvernamental, se doreşte schimbarea radicală a situaţiei ţinând cont de faptul că 
decidenţii în domeniu, în frunte cu Primul Ministru, au hotărât deja, nu doar mărirea numărului de ore de educaţie 
fizică din programa şcolară, ci şi revigorarea competiţiilor sportive cu caracter de masă organizate la nivel naţional. 
Dar, toate aceste măsuri nu cred că sunt suficiente pentru îmbunătăţirea radicală a situaţiei în care se găseşte sportul 
la ora actuală. 

Nu este de neglijat subfinanţarea de până acum a domeniului, însă nu pot să nu constat, pe de altă parte, că şi 
fondurile care au fost puse până acum la dispoziţia acestui sector nu au fost întotdeauna folosite cu eficienţă maximă. 
S-au creat fel şi fel de noi federaţii sportive naţionale, reprezentând ramuri care de care mai exotice, în loc să se 
concentreze resursele pe sporturi în care România are deja tradiţie şi rezultate.  

Dar, cel mai grav este că am neglijat, în cele mai multe cazuri, dezvoltarea unei autentice şcoli naţionale de 
pregătire a managementului sportiv care să beneficieze de aportul pe care l-ar fi putut aduce în acest sens puţinii 
specialişti români şi foarte mulţii specialişti ce ar fi trebuit aduşi din ţările cu mare tradiţie în acest domeniu. Ştim cu 
toţii că Argentina, spre exemplu, nu este cea mai stabilă economic ţară din lume, nu tocmai demult traversând una 
dintre multele sale crize economice acute. Cu toate acestea, nu doar că echipa naţională de fotbal a acestei ţări este 
dublă campioană mondială, dar clubul de fotbal Boca Juniors este, alături de A.C.Milan, cel mai titrat din lume după 
numărul trofeelor aflate în vitrina sa. Ei bine, aceste rezultate aparent uimitoare au fost posibile, în primul rând, 
datorită unui management extrem de bine pus la punct şi de eficient. Există companie de taxi Boca, există lanţuri de 
magazine Boca şi există chiar şi vinuri Boca, produse, evident, de podgoria Boca. Toate aceste structuri comerciale 
aduc suficienţi bani pentru ca echipa de fotbal să-şi poată permite achiziţionarea unor sportivi aşa cum sunt sau au 
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fost Nicolas Gaitan, Juan Roman Riquelme sau magistralul Diego Armando Maradona. În Anglia constatăm că, în 
pofida sumelor uriaşe investite în ultimii ani de prinţi ai petrolului din lumea arabă sau de investitori ruşi în cluburi 
precum Manchester City sau Chelsea Londra, cel mai de succes club de fotbal continuă să fie, atât în plan sportiv cât, 
mai ales, în cel financiar, Manchester United, succes datorat în principal stabilităţii sale manageriale, de destinele sale 
ocupându-se de peste un sfert de secol Sir Alex Ferguson, un geniu al  managementului sportiv. 

Iată, deci, că nu doar banii contează atunci când este vorba de obţinerea unor rezultate de succes, în sport şi 
în oricare alt domeniu. Nu contest în nici un fel importanţa acestora, desigur, dar dacă resursele financiare avute la 
dispoziţie nu sunt dublate de priceperea necesară la nivelul manageriatului, atunci putem spune că vorbim de bani 
aruncaţi în vânt.  

 
Deputat, 

Angel Tîlvăr 
 

*** 
 

Traian Băsescu să îşi dea demisia 
 
 
Dragi colegi parlamentari, 
Dragi prieteni şi români din toată ţara, 

 
Prin prezenta declaraţie politică vreau să atrag atenţia asupra recentelor încălcări Constituţionale ale domnului 
Traian Băsescu. 
Acest om, şi după 9 ani de mandat, nu înţelege că funcţia de preşedinte al României înseamnă să îi reprezinţi pe 

toţi românii. El se consideră reprezentantul PDL la Cotroceni, şi va continua să fie reprezentantul PDL până la finalul 
mandatului. 

Mai trist este că din păcate jocul domnului Băsescu se face în detrimentul intereselor românilor care astăzi, mai 
mult decât oricând, au nevoie de un preşedinte serios şi capabil să îi reprezinte în exterior. Valul de reacţii împotriva 
românilor din străinătate necesită o reacţie potrivită din partea preşedintelui României, însă, din păcate, acesta este 
mai degrabă preocupat de soarta PDL şi a pupilei sale Elena Udrea. 

Am văzut cu toţii cum acest lider maximus al PDL, domnul Traian Băsescu, şi-a luat la revedere de la PDL 
când de fapt ar fi trebuit să îşi ia la revedere de la români. El trebuie ca după acest joc mediatic infantil să îşi dea 
demisia, dacă nu pentru a scăpa instituţia preşedintelui de penibil, măcar pentru a se concentra pe visul său de a 
conduce un partid având-o lângă el pe Elena Udrea. 

Mai mult decât atât nu cred în despărţirea lui Băsescu de PDL. PDL este Traian Băsescu, iar Traian Băsescu 
este PDL aşa cum a fost şi ARD şi este şi Forţa Civică sau Mişcarea Populară. Toate aceste mutări de imagine nu 
ilustrează de fapt decât incapacitatea domnului Băsescu de a înţelege că nu mai este dorit de români. Este timpul 
pentru Traian Băsescu să înţeleagă că nu mai este reprezentativ pentru România şi să se retragă liniştit în braţele cui 
doreşte.  

În acelaşi timp este clar că recentele evenimente politice indică şi dispariţia PDL ca partid. PDL a recunoscut 
că a greşit la guvernare, a recunoscut că a greşit când l-a susţinut pe Traian Băsescu, a recunoscut că a greşit când a 
nominalizato pe Elena Udrea în numeroase funcţii politice. Prin urmare PDL a recunoscut să existenţa sa nu mai are 
rost pentru că a greşit în tot ceea ce a făcut. PDL nu mai reprezintă nimic, nici măcar interesele lui Traian Băsescu. 

Prin urmare dragi colegi, dragi români, nu cădeţi plasă iluziei şi faceţi în aşa fel încât Traian Băsescu, PDL şi 
liderii săi să dispară definitiv de pe scena politică. 
 

Deputat, 
Ioan Dîrzu 

 
*** 
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Egalitate de şanse şi de gen pe piaţa muncii din România 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Aş dori să vă supun atenţiei câteva aspecte privind inegalitatea de gen în politică şi pe piaţa muncii, pe care le-

am discutat recent în cadrul unei dezbateri organizate de Tineretul Social Democrat în parteneriat cu Organizaţia 
Femeilor Social Democrate şi Liga Studenţilor Social-Democraţi.  

Inegalitatea de gen este un fenomen care se manifestă de mai mult timp în România, şi care plasează femeia pe 
o poziţie inferioară bărbatului în ceea ce priveşte accesul în politică, pe piaţa muncii şi în funcţiile de conducere.  

Pentru a îndrepta efectele trebuie să înţelegem cauzele şi să acţionăm asupra lor. Deci ca parlamentari nu e 
suficient doar să proclamăm prin lege că femeia trebuie să aibă şanse egale cu bărbatul. Simpla proclamare a 
egalităţii sau doar precizarea unui procent minim de prezenţă a femeilor în politică sau în funcţiile de conducere nu 
va rezolva problema inegalităţii de gen. Trebuie să facem un pas mai departe şi să reglementăm domeniile în care se 
manifestă cauzele principale care conduc la inegalitatea de gen. 

Voi trece pe scurt în revistă cele trei cauze principale care conduc la inegalitatea de gen, precum şi modul în 
care ar trebui să acţionăm în plan parlamentar.  

Prima cauză a inegalităţii de gen este orientarea greşită a fetelor în educaţia timpurie. Prin tradiţie există o 
predilecţie a părinţilor ca în primii ani de şcoală să orienteze fetele către disciplinele umaniste, iar băieţii către cele 
tehnice sau logico-matematice. Acest lucru oferă băieţilor o şansă în plus de a se pregăti ulterior în meserii mai 
solicitate pe piaţa muncii şi mai bine plătite, cum ar fi ingineria, construcţiile, finanţele, comunicaţii sau IT. Pentru a 
îndrepta această cauză a inegalităţii de gen, ar trebui aşadar să reglementăm mai atent domeniul orientării vocaţionale 
în educaţie şi să ne îndreptăm nu doar asupra elevilor în primii ani de şcoală, ci şi asupra părinţilor care îndrumaţi să 
îşi încurajeze copii către domenii cu o aplicabilitate mai bună pe piaţa muncii din România.  

A doua cauză majoră a inegalităţii de gen rezidă în responsabilităţile specifice pe care le au femeile în viaţa de 
familie şi dificultatea de armonizare a acestora cu exigenţele profesionale. Ne dorim o natalitate cât mai bună şi un 
spor natural pozitiv ca să aibă cine să ne plătească pensiile când vom ajunge la bătrâneţe. Însă nu ne punem problema 
cine şi în ce condiţii vor creşte aceşti copii. Şansele de promovare în cadrul unei companii sau în viaţa politică scad 
radical în cazul unei femei care are în îngrijire copii. Se cere randament egal, fără a se lua în considerare că, spre 
deosebire de bărbat, femeia mai are un serviciu în familie. Cu excepţia concediului post-natal, în legislaţia muncii nu 
se prevăd facilităţi pentru femeile care au copii în îngrijire. Nu se garantează un program flexibil care să permită 
femeii să acorde o îngrijire corespunzătoare copilului pe care îl are în îngrijire. Nu se reglementează nici servicii 
alternative pentru îngrijirea copiilor preşcolari, de tipul bonelor sau babysitteri, care să preia o parte din sarcina 
femeilor angajate. Deci iată câteva domenii în care ar trebui să acţionăm în plan parlamentar.  

Cea de-a treia mare cauză a inegalităţii de gen o reprezintă stereotipurile adânc înrădăcinate în mentalitatea 
societăţii româneşti prin care se limitează accesul femeilor către poziţiile de top din mediul privat, din administraţie 
sau din politică. De regulă, pentru poziţiile superioare dintre un bărbat şi o femeie cu pregătire asemănătoare va fi 
selectat bărbatul, chiar şi atunci când acesta are o pregătire mai slabă decăt femeia. Există încă mentalitatea că 
femeile nu pot face faţă anumitor exigenţe. 

În Rezoluţia din 6 iulie 2011 referitoare la femei şi conducerea întreprinderilor, Parlamentul European a 
îndemnat întreprinderile să ia măsurile necesare pentru ca prezenţa femeilor în rândul membrilor organelor de 
conducere să atingă pragul critic de 30% până în 2015 şi de 40% până în 2020. Nu ştiu dacă impunerea unui astfel de 
procent reprezintă soluţia pentru înlăturarea inegalităţii de gen. V-am prezentat însă câteva domenii care stau la baza 
acestui fenomen, care încă se manifestă din plin în societatea românească. Spre a vă da doar un exemplu, în actualul 
Parlament, avem un procent de 11% femei, care reprezintă jumătate din media de 22% a parlamentelor din statele 
membre ale Uniunii Europene. Procentele nu reprezintă neapărat o rezolvare, dar ele descriu o realitate.  

Rezolvarea constă, după cum v-am spus, în reglementarea acelor domenii unde se manifestă cauzele prime ale 
inegalităţii de gen: orientarea vocaţională a tinerelor fete şi îndrumarea părinţilor lor, asigurarea unui program flexibil 
pentru femeile care au copii mici şi căi alternative pentru îngrijirea copiilor preşcolari.  

Sper şi îmi doresc ca şi bărbaţii de bună credinţă care se află azi în Parlamentul României să ne sprijine pentru 
reglementarea corespunzătoare a acestor domenii.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Cătălina Elena Ştefănescu 
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*** 

 
 
 

 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Situaţia fondurilor europene şi a subvenţiilor din domeniul agricol 
 

Domnule Ministru, 
 Diferitele contacte avute în judeţul Alba cu diverşi agricultori au evidenţiat o nevoie mai mare de implicare 
în sensul informării şi îndrumării potenţialilor beneficiari de fonduri europene şi subvenţii pentru exploataţiile 
agricole. 
 În acest, prin intermediul mecanismului parlamentar al întrebării vă adresez următoarele rugăminţi: 

- Care este stadiul actual al finanţărilor pentru proiectele europene din domeniul agricol şi dezvoltării rurale (nivel de 
absorbţie pe fiecare axă de finanţare, proiecte depuse, proiecte accesate)?  

- Care este situaţia judeţului Alba la nivelul finanţărilor pentru proiectele europene? 
- Care este cuantumul subvenţiilor agricole fixate pentru perioada următoare pentru fiecare categorie de beneficiari? 
- Care sunt estimările privind evoluţia subvenţiilor agricole pe anii viitori şi următorul ciclu bugetar european pentru 

fiecare categorie de beneficiari? 
- Care sunt axele de finanţare care vor fi deschise spre finanţare în acest an precum şi momentele estimate pentru 

lansarea lor? 
- Care sunt direcţiile care vor reprezenta axele de finanţare pentru anii următori şi care sunt estimările privind ratele de 

cofinanţare? 
 
În speranţa că aceste întrebări să ne permită nouă, parlamentarii USL, să comunicăm mai bine şi mai informaţi cu 
cetăţenii pe care îi reprezentăm vă asigur de întreaga mea colaborare în calitate de membru al Comisiei de specialitate 
din cadrul Camerei Deputaţilor. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Ioan Dîrzu 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu,  ministrul Sănătăţii 
  

Contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor de sănătate 
 
 
Domnule Ministru, prin prezenta vă trimit, alăturat, Memoriul Asociaţiei Patronatului Medicilor 

de Familie Gorj în care îşi exprimă dezamăgirea pentru forma Contractului cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale, postată pe site-ul Casei Naţionale de Sănătate.               
 Ca medic şi ca deputat în Comisia de sănătate aş dori să analizaţi cu atenţie observaţiile petentei 
de la punctul 1 şi de la litera a) a punctului 2, întrucat mi se par pertinente. Este criticabil faptul că 
medicii de familie vor fi plătiţi mai mult pentru numărul pacienţilor aflaţi in lista de evidenţă a 
pacienţilor decat pentru prestaţiile medicale pe care le realizează medicul de familie dimpreună cu 
personalul cabinetului medical.                                                  

Totodată, doresc să cunosc punctul de vedere şi argumentele  Ministerului Sănătăţii asupra formei 
finale a Contractului  cadru pentru a şti cum să răspund medicilor de familie care mă chestionează in 
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legătură cu acest subiect. 
Vă rog ca un răspuns convingător pe această problemă să fie trimis atat Asociaţiei Patronatului Medicilor de 

Familie Gorj cat şi mie la Camera Deputaţilor. 
Cu deosebit respect,  
 

Deputat, 
Camelia  Khraibani 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Mihail Moisescu, preşedinte Asociaţia Patronatului Medicilor de Familie Gorj 
 

 
 Domnule Preşedinte, prin prezenta, vă informez că memoriul dumneavoastră privitor la forma afişată pe site-
ul Casei Naţionale de Sănătate a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul 
asigurărilor de sănătate a făcut obiectul unei dezbateri a colegilor mei deputaţi ai Comisiei de Sănătate a Camerei 
Deputaţilor. In cadrul acestei discuţii s-a desprins ideea că multe din observaţiile dumneavoastră sunt pertinente şi ar 
putea contribui la îmbunătăţirea documentului la care ne referim. Din acest motiv am trimis o scrisoare Ministrului 
Sănătăţii, domnului Eugen Nicolaescu, în care i-am cerut să analizeze propunerile dumneavoastră, să dispună 
corecţiile necesare împrenună cu CNAS şi să ne comunice, atat dumneavostră cat si Camerei Deputaţilor 
amendamentele la Contractul cadru şi forma motificată a acestuia. 
 Veţi primi un răspuns de la Ministerul Sănătăţii la adresa APMF Gorj.   
 In acelaşi timp, vă spun, în spiritul colegialităţii şi al unei comunicări sincere, că din memoriul pe care mi l-
aţi trimis nu am înţeles opoziţia dumneavostră faţă de dialogul pe care autorităţile publice îl au cu organizaţii 
profesionale şi ale societăţii civile, de genul celor numite de dumneavoastră (“Societatea Naţională a Medicilor de 
Familie”) şi nici referirea la sporul de medic primar. Dimpotrivă, eu doresc să încurajez dialogul social şi ca 
eforturile, examenele promovate şi titlurile caştigate pe merit să fie recunoscute. Am ţinut să vă spun opinia mea şi 
nu să generez o dispută pe aceste aspecte.  
 Apreciind şi mulţumindu-vă pentru faptul că v-aţi adresat mie şi exprimandu-mi disponibilitatea de a 
comunica în viitor şi asupra altor teme, vă rog să primiţi asigurarea celor mai bune sentimente şi ganduri. 
 

Deputat, 
Camelia  Khraibani 

 
*** 

 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
 

Speranta de viata si reducerea numarului de pensionari 
 
 Doamna Ministru, recent, Institutul National de Statistica a prezentat o scadere a numarului pensionarilor in 
2011 cu 188. 000 de persoane, iar in 2012, cu 102.000. Desigur, cei care au decedat sunt mai multi, intrucat cifrele in 
minus, 188.000, respectiv, 102.000, sunt diferentele intre numarul celor care, in anii respectivi, au intrat in sistemul 
de pensii si numarul celor care au iesit.  
 Consider acest fenomen, ca fiind igrijorator, si as dori Doamna Ministru sa cunosc, din surse autorizate, care 
sunt explicatiile, eventual cauzele reducerii numarului de pensionari (persoane varstnice), dimensiunile acestui 
fenomen, precum si principalele elemente ale politicii Ministerului Muncii si a Guvernului Romaniei, privind 
speranta de viata a romanilor.  
 Astept raspunsul dumneavoastra, in scris, la Camera Deputatilor.  
 

Deputat, 
Violeta Tudorie 
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*** 

 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
  
  

Modul de calcul a pensiei personalului care lucrează în subteran (minerilor) 
 

Doamna Ministru, adoptarea Legii sistemului unitar de pensii publice, respectiv înlocuirea Legii 
nr. 19/2000 cu Legea nr. 263/2010, a produs modificări semnificative privind metodologia de calcul a 
punctului de pensie pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea  în subteran. 

Prin introducerea Legii nr. 263/2010, personalul care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 
20 ani în condiţii speciale de muncă şi care se pensionează pentru limită de vârstă după data de 
01.01.2011 beneficiază de o pensie diminuată cu circa 700 de lei, pentru aceleasi conditii, cu exceptia 
date pensionarii - ca urmare a metodologiei de calcul a punctului de pensie faţă de persoanele pensionate, 
în aceleaşi condiţii de munca, dar în baza Legii nr. 19/2000. 

Legea 263/2010 prevede în art. 56, aliniatul 5 ca: Stagiul complet de cotizare pentru persoanele 
prevăzute la aliniatul 1 (conditii speciale) este de 30 de ani. Deci nu de 20 de ani. 

Diferenţa dintre Legea  nr. 19/2000 şi Legea nr. 263/2010 determina diminuarea, prin noul mod de 
calcul a pensiei personalul pensionabil incepand cu data de 01.01.2011 cu 33%, ca urmare a împărţirii 
punctajului mediu realizat în urma stagiilor de cotizare nu la 20 de ani, ci la 30 de ani, conform 
Legii nr. 263/2010.  

Aceasta discriminare creaza mari nemultumiri minerilor, conduce la contestarea deciziilor de 
pensii, dovada memorial alaturat semnat de 400 de persoane.  

 Data fiind aceasta situatie, va rog, doamna Ministru sa-mi trimiteti un raspuns pe care sa-l dau si 
eu petentilor care mi se adreseaza. In acelasi timp, va comunic intentia mea de a elabora o propunere de 
modificare a algoritmului de calcul pentru personalul care a lucrat peste 20 de ani in subteran care sa 
elimine discrepantele aratate mai sus.  

Astept raspunsul dumneavoastra, in scris, la Camera Deputatilor. 
 

 
Deputat, 

Camelia  Khraibani 
 

*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 

 În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la unele aspecte referitoare la cel mai 
important subiect al României, din punctul meu de vedere, în prezent şi pentru următorii ani: agricultura ţării. De 
curând, am luat parte la o dezbatere organizată la Iaşi privind situaţia agriculturii în perspectiva Planului Naţional de 
Dezvoltare Agricolă 2014-2020. Au participat fermieri, oameni de afaceri în domeniul agriculturii, primari ai unor 
comune cu mari exploataţii agricole şi parlamentari. Nu ştiu câţi oameni politici sunt realmente conştienţi de situaţia 
în care se află astăzi agricultura: problemele sunt numeroase, soluţiile sunt puţine şi principalele cauze sunt lipsa 
investiţiilor, a unor bugete bine determinate, cât şi legislaţia greoaie. Cea mai mare şansă este, desigur, reprezentată 
de fondurile europene nerambursabile, care ne-ar permite ca în 20-30 de ani să ne alăturăm ca nivel de productivitate, 
dezvoltare şi profit ţărilor din Uniunea Europeană. 

 În ultimii patru ani starea agriculturii româneşti s-a deterioriat foarte mult datorită situaţiei economice 
generale şi a lipsei de sprijin a statului pentru cei care activează în acest domeniu fundamnetal pentru economia 
României. Ţara noastră deţine a 6-a suprafaţă agricolă din Uniuniea Europenă, un potenţial extraordinar. România 
este astfel obligată să fie o putere agricolă a Europei. Deţinem o suprafaţă arabilă dublă pe cap de locuitor faţă de 
media UE (0,41 ha faţă de 0,21 ha în UE), ceea ce înseamnă că România trebuie să se concentreze cu toată forţa sa 
pentru dezvoltarea agriculturii. Aceasta reprezintă de fapt adevărata forţă potenţială a întregii economii naţionale.  

 România este şi va rămâne o ţară agricolă. Astăzi, peste 30% din populaţia României lucrează în agricultură, 
comparativ cu doar 4-5 % în ţările occidentale. Cu toate acestea, suntem încă departe de ceea ce se practică în Europa 
atât ca producţie, cât şi ca tehnologie. Produsele fabricate în Romania sunt prezente în cantitaţi mici pe piata externă, 
în timp ce importurile cresc de la an la an; fostul grânar al Europei din perioada interbelică a devenit un importator 
net, pe anumite segmente - exemplele cele mai concludente sunt carnea, fructele si legumele. Productivitatea 
României este astăzi catastrofală, în raport cu media UE. Datorită lipsei de preocupare şi de implicare a autorităţilor 
din anii trecuţi, România are în medie o producţie de 300 euro/ha, iar media UE este mai mult decât dublă: 750 
euro/ha ! 

 TVA-ul pentru agricultură în anumite state din Uniunea Europeană începe la 4,5%, nu la 24%! Pentru 
Uniunea Europeană, agricultura este prioritatea nr. 1 de vreme ce 40% din totalul bugetului Uniunii Europene 
înseamnă politica agricolă comună, deci merg în acest domeniu! Astăzi, România deţine aproape 30% din totalul 
fermelor UE. Această cifră arată cea mai mare problemă a agriculturii noastre: fărămiţarea excesivă a terenurilor şi 
exploataţiile de subzistenţă. Doar 1% din fermierii români beneficiază de 52% din sprijinul pe surpafaţă, ceea ce 
înseamnă, iarăşi, că mulţi sunt văduviţi de acest avantaj.  

 Alte probleme majore sunt: populaţia din agricultură este îmbătrânită, există costuri mari de producţie, 
utilajele performante lipsesc în cele mai multe cazuri, infrastructura este deficitară, există o acută lipsă a târgurilor şi 
a pieţelor agricole, sunt costuri foarte mari pentru lanţul de producţie de la producător la consumatorul final. 
Totodată, ştim cu toţii că importurile sunt masive, ceea ce condamnă satul românesc la subdezvoltare. Dacă 60-70% 
din produsele agricole din consumul intern provin din exporturi, aceasta înseamnă că tot profitul pleacă peste hotare, 
iar mediul rural autohton nu se dezvoltă! 

 O altă mare problemă o reprezintă lipsa irigaţiilor. Puţin peste 20% din suprafaţa agricolă a ţării beneficiază 
de sisteme de irigaţii. Mai ales în zona Moldovei şi a Bărăganului, acest fenomen compromite o mare parte din 
culturi şi lasă oamenii aproape în fiecare an fără cea mai importantă sursă de hrană şi de venit. Singura salvare poate 
veni, aşa cum am spus mai devreme, fără doar şi poate, din fondurile europene. Banii comunitari destinaţi agriculturii 
înseamnă aproape 13 miliarde de euro pentru viitorii 7 ani, o sumă imennsă, dar adecvată în raport cu nevoile noastre.  

 
Stimaţi ascultători/ 
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Doamnelor şi domnilor, 
 Dincolo de fondurile europene, cred că se impun câteva măsuri practice care ar putea revitaliza mare parte 

din agricultura noastră, mai ales în judeţele cu potenţial agricol ridicat, aşa cum este judeţul Iaşi. De curând, la Iaşi, 
preşedintele Consiliului Judeţean, Cristian Adomniţei, a lansat un proiect ambiţios, acela de a transforma Iaşul într-un 
pol agricol industrial regional. Mai precis, transformarea judeţului într-un centru de colectare şi procesare a 
produselor agricole pentru consumul intern, dar şi pentru export. 

 Propunerea mea vine în acest spirit. Eu optez, pentru toate judeţele României, pentru crearea de parcuri 
agroindustriale (pe cel puţin 5ha fiecare) prin accesul de fonduri europene nerambursabile. În zone strategice din 
judeţe, în special în inelul intermediar reprezentat de zonele mitropolitane din jurul oraşelor mari şi mijlocii, aceste 
parcuri (cu chirie mică şi toate utilităţile necesare) ar facilita baze de colectare pentru fermieri, dar şi pentru 
întreprinderi agroindustriale, în vederea prelucrării produselor agricole. 

 O altă propunere priveşte înfiinţarea de birouri la Bruxelles, finanţate prin fonduri europene, care să 
promoveze agricultura din diferite zone şi să aibă ca obiectiv facilitarea aducerii de investitori în judeţe. De 
asemenea, cred că înfiinţarea unor consilii consultative pe lângă viitorii guvernatori sau actuali preşedinţi de consilii 
judeţene, pentru dezvoltare rurală, care să consilieze şi să asiste preşedintele CJ în marile proiecte investiţionale, ar 
reprezenta un ajutor binevenit. În acelaşi timp, înfiinţarea unor birouri de consultanţă în spaţiul rural pentru scrierea 
de proiecte cu finanţare europeană în vederea continuării atragerii de fonduri pentru infrastructură, dezvoltare rurală, 
iniţiative private ar fi foarte bine primite de fermieri şi, totodată, foarte necesare. Este o urgenţă ca în viitorul imediat 
să fie actualizate bazele de date a agricultorilor la nivelul fiecărei primării, pentru înlesnirea absorbţiei fondurilor 
europene şi guvernamentale. 

 Târguri zonale şi pieţe de desfacere pentru produse finite ar fi, de asemenea, o altă propunere pe care o 
susţin. Acestea vor avea 3 avantaje: vor fi puncte noi de desfacere pentru producători, vor contribui la promovarea 
produselor şi vor încuraja consumul ecologic. Crearea în zonele urbane de centre de desfacere, accesibile doar 
producătorilor, ce ar furniza produse agricole naturale şi de calitate, dar şi puncte de desfacere pentru produse finite, 
reprezintă o altă iniţiativă. Ele vor promova produsele şi producătorii locali şi vor încuraja, la fel, consumul ecologic.  

 Mai cred că, prin cooperarea cu mediul privat, trebuie avut în vedere constituirea unui sistem integrat de 
irigaţii în judeţe, astfel încât perioadele de secetă să nu mai pericliteze producţia. Viitoarea lege a prateneriatelor 
publice-private vor fi în ajutorul real al acestei idei. În acelaşi timp, refacerea drumurilor de acces judeţene cu 
prioritate către agenţii mari agroindustriali reprezintă o prioritate. În fine, sunt convins că stimularea tineretului şi 
atragerea la sate reprezintă poate cea mai urgentă măsură pentru redresarea agriculturii. Am speranţa ca aceste idei 
vor fi utile celor din Ministerul Agriculturii şi autorităţilor locale! 

 
Deputat, 

Costel Alexe 
 

*** 
 

2 aprilie -Ziua Internaţională a cărţilor pentru copii şi tineret 
 

 În anul 1967, UNESCO a stabilit ca data de 2 aprilie, ziua de naştere a scriitorului Hans Christian Andersen, 
să fie sărbătorită ca Zi Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret. Această zi reprezintă prilejul ideal pentru 
promovarea literaturii pentru tineri şi pentru stimularea dorinţei de lectură a celor mai mici cititori. În era internetului 
şi a socializării pe diverse reţele, aceasta este o ocazie oportună de a-i face pe tineri să iubească lectura ce contribuie 
la dezvoltarea imaginaţiei tinerilor, la formarea unui vocabular bogat şi de ce nu, la scrierea corectă în limba română. 

 Este obligaţia noastră, a adulţilor, de a avea grijă de generaţia tânără şi de a reda bibliotecilor locul cuvenit în 
educaţia tinerei generaţii. De aceea, este binevenită oferta unor Biblioteci Judeţene de a face înscrieri gratuite la toate 
secţiile şi filialele. Sunt absolut necesare şi lăudabile, nu doar în această zi, acţiunile de colectare de cărţi pentru copii 
pentru a fi donate bibliotecilor comunale - instituţii se confruntă încă cu probleme legate de fondul insuficient de 
carte. 

 Când spun că acţiunile de colectare sunt necesare şi lăudabile şi spun că trebuie să se desfăşoare oricând vin 
şi cu o propunere pentru toţi colegii din Parlament, indiferent de culoare politică: să ne dedicăm şi noi acestei acţiuni. 
Concret, propun ca toţi colegii deputaţi şi senatori care pot să doneze cărţi pentru copii şi tineret să le aducă aici, la 
Parlament. Nu se pune problema unui termen limită, ci, în funcţie de posibilităţi şi de dispoziţia fiecăruia. Cărţile 
donate pot fi înmagazinate într-un spaţiu de la Comisia pentru cultură a Camerei Deputaţilor, iar atunci când se strâng 
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în cantitate suficientă, vor fi triate cu sprijinul experţilor şi consilierilor de la comisie, după care urmează să luăm 
legătura cu factorii culturali din judeţe pentru a le distribui bibliotecilor comunale, dar şi şcolilor speciale din 
Bucureşti sau din ţară. 

 Consider că nu este un efort prea mare din partea noastră să punem şi noi umărul şi să contribuim la 
sprijinirea celor care vor să citească şi nu au posibilităţile să o facă. Consider că propunerea pe care o fac, este în 
concordanţă cu ceea ce s-a sărbătorit ieri. 

Şi vă rog să nu uitaţi: orice copil în plus atras de partea cărţii, orice copil în plus intrat într-o bibliotecă poate 
însemna mai târziu un tânăr instruit. 

 
Deputat, 

Gigel Ştirbu 
 

*** 
 

Din nou Daniel Morar dă declaraţii iresponsabile 
   

Stimaţi colegi, 
Nu cred că mai putem tolera la nesfârşit acest război al zvonisticii negative despre calitatea şi siguranţa 

produselor româneşti, care a fost imediat speculat în defavoarea României  şi declanşat odată cu scandalul cărnii de 
cal descoperită pe pieţele europene  şi care a luat în acest moment o amploare fără precedent! 

Consider că acest război a fost încă de la început intens alimentat şi extins rapid de către tot felul de interese 
obscure ale unor importatori sau ale unor multinaţionale europene, într-un mod nedrept, pentru a se putea pune astfel 
sub semnul întrebării  siguranţa consumatorilor în privinţa mai multor produse româneşti, care sunt în realitate, în 
mod categoric, cu mult mai sănătoase, mai gustoase şi, în acelaşi timp, cu mult mai ieftine decât multe alte produse 
din import!  

Cred că este de datoria noastră, a tuturor politicienilor, fie că suntem guvernanţi sau parlamentari, să facem 
orice demers necesar stopării scandalului nefondat legat de produsele româneşti! De asemenea, scandalul laptelui 
contaminat trebuie să înceteze deoarece acesta este unul creat absolut artificial şi foarte mult amplificat, într-un mod 
total nedrept, de către anumite grupuri de interese din domeniu, care nu fac altceva decât să aducă prejudicii majore, 
atât promovării produselor româneşti pe piaţa internă, cât şi pe cea externă! 

 Trebuie precizat foarte clar faptul că laptele, precum şi produsele lactate din România, nu reprezintă niciun 
pericol pentru sănătatea consumatorilor, deoarece laptele contaminat cu aflatoxină nu a ajuns pe rafturile 
magazinelor. Laptele, precum şi produsele lactate din România sunt în acest moment mai sigure ca niciodată!  

În mai puţin de două săptămâni, Ministerul Agriculturii a realizat peste 1300 de analize în România, spre 
deosebire de 2012, când s-au efectual numai 15 analize pe parcursul întregului an.  

Dacă toate fermele cu probleme au fost identificate imediat şi izolate - acestea reprezentând doar un număr de 
doar 20-25 de ferme de lapte cu probleme legate de aflatoxină, după ce peste 700 de ferme din întreaga ţară au fost 
verificate - cum este posibil să fie defăimată întreaga piaţă a laptelui din România? 

Bineînţeles că această problemă a aflatoxinei nu putea fi ignorată de către autorităţile româneşti de resort, 
pentru că este o problemă reală care a afectat mai multe pieţe europene şi care a existat, într-adevăr, şi în România, 
dar care în momentul de faţă este sub control! De asemenea, este o realitate şi faptul că sistemul de control din 
industria alimentară nu a funcţionat foarte bine multă vreme în România şi că se impun a fi luate măsuri rapide de 
reorganizare a inspecţiei sanitare, astfel încât să existe o cât mai bună şi eficientă coordonare, dar deja s-au luat 
măsuri în această privinţă şi se vor lua în continuare!  

Nu putem sta nepăsători atunci când produsele româneşti sunt defăimate în mod incorect şi când consumatorii 
devin reticenţi în a mai cumpăra produsele autohtone! Consumatori trebuie să fie corect informaţi asupra faptului că 
atât laptele cât şi produsele lactate româneşti sunt acum mai sigure decât în trecut deoarece au fost foarte atent 
verificate! Toate produsele sunt trecute prin acest filtru şi avem certitudinea că tot ce se consumă este absolut sigur, 
iar consumatorul este protejat.  

În acest moment există probleme la nivelul producătorilor pentru că a scăzut consumul, iar procesatorii şi 
fermierii înregistrează pierderi pentru că nu au putut câteva zile să îşi comercializeze la aceeaşi capacitate laptele pe 
care l-au produs, dar acest lucru poate fi remediat urgent dacă ne străduim cu toţii să informăm corect consumatorii!  

Din păcate, atunci când apare o problemă de acest gen, sunt şi oameni politici care, având alte interese, 
încearcă să o intensifice, să o politizeze şi să o ducă la un alt nivel, astfel încât să aibă avantaje din tot acest scandal, 
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dar astfel de devieri trebuie imediat contracarate de către noi, toţi ceilalţi, cărora ne pasă atât de producătorii din 
România, cât şi de consumatori! 

Cred că Guvernul USL a reacţionat prompt şi eficient în acest sens, ba mai mult decât atât, acesta va 
demonstra, cum a făcut-o şi până acum, că-şi respectă promisiunile prevăzute în programul său de guvernare, inclusiv 
pe cele privind promovarea produselor româneşti şi va depune în continuare toate eforturile necesare pentru a  
contribui la dezvoltarea agriculturii şi a fermelor din România.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Ovidiu Silaghi 

 
*** 

 
 
 Stimaţi colegi, 

Doamnelor şi domnilor, 
După cum bine ştiţi, legislaţia din România permite firmelor să plătească la stat fie un impozit pe profit, de 

16%, fie unul pe venit, de 3%, în funcţie de vectorul la care se încadrează. La finalul execiţiului financiar, agentul 
economic care a obţinut profit şi decide distribuirea de dividende acţionarilor sau asociaţilor, este obligat, conform 
art. 36 Cod Fiscal, să aplice impozitul pe dividende de 16%. Astfel, în sistemul actual de impozitare, impozitul pe 
profit poate fi perceput de contribuabili ca fiind un impozit în cascadă şi putem chiar vorbi despre un impozit de 
28,5%, format din impozitul pe profit de 16% şi din impozitul pe dividende, tot de 16%, aplicat părţii din profitul 
rămas după achitarea impozitului pe profit. Mai mult decât atât, în cazul microîntreprinderilor, persoane juridice 
plătitoare de impozit pe venit, dividendele cuvenite ca urmare a participării în capitalul unei persoane juridice române 
reprezintă venituri impozabile, agentul economic plătinde pentru acestea şi impozit pe venit.  

În practica fiscală europeană se face foarte clar distincţia între impozitul pe profit datorat de persoanele juridice 
şi cel pe dividende, calculat ca un impozit prin stopaj la sursă, datorat de o altă entitate, anume persoana fizică. 
Statele Uniunii Europene îşi încurajează antreprenorii privaţi printr-o fiscalitate redusă în cazul dividendelor. Vorbim 
de state ca Austria, Belgia, Bulgaria, Franţa, Germania, Italia, Polonia sau Portugalia, state ce practică o cotă de 
impozitare a dividendelor mult mai relaxată decât România, cuprinsă între 5% şi 15%. 

Stimaţi colegi, consider că atat noi, cât şi Guvernul, avem obligaţia de a concepe şi de a elabora prevederi 
legale în deplină armonie cu legislaţia celorlalte state europene şi trebuie să intervenim în lichidarea gravelor 
neajunsuri din legislaţia fiscală din ţara noastră! 

 
Deputat, 

Paul Dumbrăveanu 
 

*** 
 

 
 Reforma sistemului sanitar reprezintă unul dintre obiectivele esenţiale ale Guvernului USL, asumat şi în 
programul de guvernare, cu impact şi aşteptări majore pentru tot ceea ce reprezintă şi însumează lumea medicală, dar 
mai ales pentru pacienţi, ca beneficiari ai politicilor în domeniul sănătăţii.  
 Şi în acest domeniu, ca în multe altele, fosta guvernare şi-a lăsat amprenta serios, din păcate într-un mod 
dezastruos, din cauza incompetenţei şi a lipsei de responsabilitate a celor care au condus acest sistem între 2009 şi 
2011. Aceasta este realitatea resimţită de toţi cei care sunt nevoiţi să apeleze la asistenţă şi servicii medicale în ziua 
de azi, aceasta este şi una dintre concluziile dezbaterii pe care am organizat-o de curând, în calitate de deputat al 
PNL, la sediul Primăriei din Haţeg, privind greutăţile întâmpinate de unităţile sanitare mai ales pe plan local. 
 La întâlnire au participat toţi factorii de decizie locali, respectiv preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, 
domnul Mircea Moloţ, primarii unităţilor administrative-teritoriale de pe Valea Haţegului, reprezentanţii conducerii 
Spitalului Orăşenesc, precum şi domnul deputat Horia Cristian, membru al Comisiei pentru sănătate, pe care l-am 
invitat special, având în vedere expertiza şi interesul profesional manifestate în domeniul sanitar. 
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 Dezbaterile au pornit de la analiza situaţiei actuale a Spitalului Orăşenesc, marcată de arierate, de datorii 
acumulate în timp şi de lipsa fondurilor necesare desfăşurării unei activităţii medicale normale, pentru o populaţie de 
50.000 – 60.000 de oameni, practic întreaga populaţie de pe Valea Haţegului deservită de unitatea spitalicească. 
 Discuţiile s-au axat însă cu prioritate pe identificarea de către participanţi a  soluţiilor administrative şi 
financiare, care să permită menţinerea în funcţiune a acestei unităţi spitaliceşti, atât de importantă şi de necesară 
pentru locuitorii din Valea Haţegului, în condiţiile unui buget restrâns şi a unor resurse financiare limitate.  
 Una dintre concluziile acestei întâlniri a fost aceea că noua reformă a sistemului sanitar anunţată de ministrul 
Sănătăţii, domnul Eugen Nicolăescu, nu mai poate fi amânată, fiind indispensabilă pentru interesul pacienţilor, care 
va fi mai bine satisfăcut prin utilizarea raţională a fondurilor alocate, chiar şi în condiţiile unei austerităţi economice, 
dacă se renunţă la idei preconcepute privind managementul unităţilor sanitare.  
 O altă concluzie se referă la lipsa de comunicare între structurile de management ale unităţilor sanitare, 
centrale şi locale.  
 Este motivul pentru care solicit actualei conduceri a Ministerului Sănătăţii să analizeze, în contextul reformei 
sistemului sanitar, posibilitatea adoptării de măsuri care să relanseze şi să permanentizeze comunicarea între 
structurile de management sanitar, mai ales că modificările de substanţă anunţate au nevoie de susţinerea profesională 
a managerilor din teritoriu în derularea lor. 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 
 România a fost afectată în ultimii ani de o criză financiară globală, care nu şi-a spus încă ultimul cuvânt şi 
care a avut ca efect scăderea drastică a nivelului investiţiilor străine directe în economia românească.  
 Consecinţa s-a văzut în diminuarea resurselor încasate la bugetul de stat, şi pe fondul unei guvernări 
dezastruoase a PDL, ale unor politici iresponsabile de ajustare economică, de tăiere a veniturilor populaţiei şi de 
falimentare a mediului de afaceri, toate promovate între 2009 şi 2011. O altă consecinţă nefastă, cu impact direct 
pentru bugetul de stat, a fost rata scăzută a absorbţiei fondurilor europene înregistrată de fosta guvernare şi blocarea 
unor programe operaţionale sectoriale în timpul foştilor miniştri PDL. 
 În aceste condiţii, una dintre preocupările majore ale actualului Guvern USL este creşterea încasărilor la 
bugetul de stat, concomitent cu îmbunătăţirea ratei de absorbţie a fondurilor alocate de Uniunea Europeană pentru 
România. 
 Creşterea veniturilor la buget nu se poate face fără simplificarea şi modernizarea sistemului fiscal, fără 
politici coerente de sprijinire a mediului de afaceri în sensul creării de locuri de muncă aducătoare de plus valoare în 
economie. 
 Toate aceste obiective sunt asumate la nivelul politicii USL, iar prioritar pentru acest an este rescrierea 
Codului Fiscal şi a celui de Procedură Fiscală pentru a asigura coerenţă şi transparenţă, dar şi o interpretare facilă.  
 Pe termen scurt, viziunea strategiei fiscal-bugetare a USL este de a concilia nevoia de consolidare fiscală, 
prin asigurarea unor echilibre macroeconomice sustenabile, cu nevoia de relansare şi de creştere economică.  
 Reforma sistemului de colectare şi de administrare fiscală este parte integrantă a acestei strategii, urmând 
modelul statelor performante din UE, pentru a combate eficient evaziunea fiscală din economie. În acest sens, toate 
structurile de control operativ se vor reuni într-o singura structură pe zona de evaziune şi anti-fraudă, la nivel naţional 
şi regional.  
 Ministerul Finanţelor îşi propune de asemenea să informatizeze întregul sistem, să elimine contactul direct 
între contribuabil şi funcţionarul din administraţia fiscală. Pentru a sprijini IMM-urile şi a stimula investitorii, 
Ministerul Finanţelor va implementa în perioada imediat următoare o nouă măsură fiscală, un ajutor de minimis de 
până la 200 000 de euro schemă de stat, care e agreată cu UE sub formă de grant. Această măsură se adresează atât 
firmelor care sunt la început de drum, cât şi celor cu activităţi în derulare, iar obiectivul principal este crearea 
locurilor de muncă.  
 Am  convingerea că toate aceste măsuri vor duce treptat, pe termen mediu şi lung, la creşterea veniturilor la 
buget şi la îndeplinirea obiectivelor asumate până în 2016 privind îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor, 
adevăraţii beneficiari ai oricăror politici publice promovate de Guvern. 
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Deputat, 
Titi Holban 

 
*** 

 
 
 Una dintre măsurile importante anunţate de actuala guvernare, chiar din perioada de opoziţie, şi care este 
asumată prin programul de guvernare, este reducerea TVA-ului la pâine, unul dintre produsele alimentare de bază. 
Propunerea a fost discutată şi cu reprezentanţii internaţionali ai FMI, Uniunii Europene şi Băncii Mondiale, prezenţi 
la Bucureşti la începutul anului, şi a fost agreată pentru a intra în vigoare începând cu 1 iulie 2013, sub formă de 
proiect-pilot. 
 Încă din stadiul dezbaterii, măsura a creat aşteptări majore în rândul beneficiarilor, mai ales a celor cu 
venituri reduse, dar şi pentru producători, care au posibilitatea astfel de a deveni competitivi pe o piaţă liberă şi de a 
furniza populaţiei produse de calitate. De asemenea, această decizie va avea un impact pozitiv pentru industria de 
panificaţie, prin diminuarea mult discutatei evaziuni din domeniu, dar şi pentru economia românească, care va 
beneficia de pe urmele combaterii acestui fenomen. 
 Ca atare, informaţiile potrivit cărora nu pot fi asigurate acum venituri de compensare pentru un TVA redus la 
pâine şi care au fost lansate pe piaţă în ultimele zile, tocmai pentru a discredita această măsură, sunt false.  
 Reducerea TVA de la 24% la 9% la făină şi pâine, pe tot lanţul de producţie şi desfacere de la moară până la 
momentul în care pâinea ajunge la consumator, este o decizie politică, parte a înţelegerii cu FMI, care va fi 
implementată de la 1 iulie, mai întâi sub formă de proiect-pilot, urmând ca la sfârşitul anului Guvernul să facă o 
analiză a impactului financiar după 6 luni de aplicare. 
 Am convingerea că această măsură va produce efecte benefice pentru cetăţeni, prin reducerea preţului de 
achiziţie la pâine, prin creşterea gradului de îmbunătăţire a colectării şi reducerea totodată a evaziunii fiscale, fiind în 
acelaşi timp un argument pentru reducerea TVA-ului şi la alte produse de bază. 
 

Deputat, 
Erland Cocei 

 
*** 

 
Cum respectă Traian Băsescu Constituţia României? 

 
 Pe lângă angajamentele asumate şi îndeplinite în anul 2013 privind revenirea salariilor la nivelul din 2010, 
indexarea pensiilor cu 4% şi restituirea către pensionari a contribuţiei de sănătate de 5,5%, reţinută ilegal de 
Guvernul Boc, pe lângă demersurile de revizuire a Constituţiei şi de elaborare a unei noi legi electorale, Guvernul 
USL abordează şi pune în dezbaterea publică o altă problemă stringentă a societăţii româneşti: reforma sistemului 
sanitar. 
 Ani la rând, sub guvernările dezastruoase ale PDL, acest sistem a înghiţit foarte mulţi bani publici, fără a 
produce efectele aşteptate pentru pacienţi. Ca atare, reforma în sănătate nu mai poate fi amânată, iar 2013 va fi anul 
restructurării şi al măsurilor radicale în domeniul sănătăţii. 
 Restructurarea sistemului sanitar porneşte de la un principiu simplu şi aşteptat de oameni: mai puţin bani 
pentru birocraţie, mai mulţi bani pentru pacienţi. În acest sens, conducerea ministerului Sănătăţii a declanşat un 
amplu proces de reorganizare a sistemului sanitar, având în prim-plan preocuparea pentru pacient, ordinea în sistem 
şi eficienţa utilizării fondurilor alocate. Se urmăreşte astfel obţinerea de servicii mai bune pentru pacienţi, precum şi 
de economii la bugetele spitalelor.  
 România are astăzi datorii de aproximativ 4,5 miliarde de lei, acumulate în perioada 2009-2012, urmând ca 
în 2013 să fie plătite arierate de 2,3 miliarde, parte a înţelegerii cu FMI. Ca atare, acumularea de noi datorii în 
sănătate trebuie blocată, iar Guvernul este conştient şi hotărât să le plătească pe cele existente şi să nu mai permită 
acumularea de altele noi. 
 Eliminarea internărilor fictive, introducerea coplatei, o sumă între 5 şi 10 lei plătită o singură dată, la 
externare, doar de către cei care se internează efectiv şi creşterea fondurilor alocate pentru medicina de specialitate, 
pentru centrele multifuncţionale şi îngrijirea la domiciliu sunt alte obiective ale Contractului Cadru care va intra în 
vigoare de la 1 aprilie.  
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 Toate aceste măsuri demonstrează că reforma sistemului de sănătate nu va rămâne doar o vorbă goală, ca în 
anii trecuţi, fiind o prioritate a politicilor publice asumate de USL în actul de guvernare.  
Toate aceste măsuri sunt temelia pe care se va reconstrui un nou sistem sanitar modern, eficient, la standarde 
europene, capabil să ofere servicii de calitate pentru pacienţi, adevăraţii beneficiari ai sistemului sanitar din România. 
 

Deputat, 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
Mişcarea Populară – marcă înregistrată Băsescu 

  
Stimaţi colegi, 
 Faptul că Traian Băsescu ştia de multă vreme că a reuşit cu brio distrugerea iremediabilă a PD-L, este un 
lucru probat, fără doar şi poate, de gestul fiicei sale, Ioana Băsescu, făcut încă din anul 2011, când aceasta a 
înregistrat atunci la OSIM, marca "Mişcarea Populară". 
 Cred că acum este chiar o certitudine ideea că implicările ulterioare ale preşedintelui Băsescu în susţinerea 
PD-L au fost doar veritabile jocuri de scenă sau nişte ticluite bluf-uri, aruncate pe piaţă doar pentru a-şi masca vina 
majoră pe care dumnealui o are în ceea ce priveşte implozia actuală a PD-L.  
 Să ne aducem aminte, în acest sens, cine a făcut şi defăcut cele 5 iresponsabile guverne ale PD-L, între anii 
2008 şi 2012, cine a tolerat corupţia fulminantă practicată de unii foşti demnitari pd-liştii sau cine a luat, peste-
noapte, deciziile de tăiere a salariilor, de creştere a TVA, de ciopârţire ilegală a pensiilor şi a altor drepturi sociale sau 
cine a închis ochii, nefăcând nici cel mai mic zgomot, în timp ce marile companii de stat erau devalizate, la propriu, 
de către ai săi protejaţi! 
 Bineînţeles că toate acestea nu au fost nicidecum bile albe, din punct de vedere electoral, pentru PD-L, 
partidul său de buzunar, ci mai de grabă capcane întinse, atât cetăţenilor acestei ţări, care au suportat integral toate 
costurile usturătoare ale nefastelor decizii ale preşedintelui, dar şi muniţie cu efect întârziat, aruncată în curtea PD-L, 
care a sfârşit acum prin dezintegrare. 
 Să nu mă înţelegeţi greşit: nu-i plâng de milă unui partid care a acceptat necondiţionat toate faptele 
prezidenţiale, indiferent cât de mult rău au făcut acestea ţări şi, implicit, cetăţenilor săi, prin acest mod de asumare 
tacită a tuturor deciziilor domnului Băsescu şi prin punerea lor în aplicare, cu punct şi cu virgulă!  
 Doresc să evidenţiez aici cu totul altceva: Traian Băsescu nu are niciun fel de scrupule atunci când este vorba 
de punerea în aplicare a planurilor sale! Nu contează nici Constituţia pe care o încalcă din nou acum - a câta oară -, 
când se implică activ în viaţa partidelor şi când îşi pune până şi consilierii prezidenţiali să facă politică! Nu contează 
nici că a distrus economia ţării şi sistemele publice de educaţie şi sănătate prin deciziile sale aberante sau că a sărăcit, 
teribil de mult, buzunarele românilor! Şi, după cum se vede, nu contează, niciun dram măcar, nici faptul că şi-a 
distrus propriul partid, cel care l-a susţinut integral pentru cele două mandate prezidenţiale ale sale, pentru că domnul 
Băsescu are un nou iepure în joben: Mişcarea Populară, gândită încă din 2011 şi pusă în practică acum când a văzut 
că PD-L nu-i mai este de niciun folos!  
 Mă întreb până când vom mai accepta în România un preşedinte care face şi desface partide şi guverne, un 
preşedinte care învrăjbeşte permanent instituţii şi clase sociale şi care crede că legea în ţara asta = voinţa lui Traian 
Băsescu şi altceva nimic? 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Aurel Donţu 

 
*** 

 
Propunere de regionalizare a României 

 
 Stimaţi colegi, 
 Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă prezenta viziunea şi propunerea mea legată de 
regionalizarea României, un proces necesar, ce pare ireversibil. Încă de la început doresc să îmi exprim regretul 
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asupra faptului că dezbaterile publice pe baza acestui subiect, ce au generat şi vor genera în continuare mari pasiuni, 
au fost iniţiate înaintea celor legate de modificarea Constituţiei. Spun acest lucru deoarece consider că doar după 
stabilirea unor principii clare pe baza cărora să se realizeze modificarea Constituţiei, în care să se introducă termenul 
şi explicaţia regiunii, doar în acel moment trebuiau începute dezbaterile despre procesul de descentralizare-
regionalizare. Vă reamintesc că atunci când PDL a iniţiat, în aceeaşi ordine aceste discuţii publice, noi, cei de la 
Uniunea Social Liberală, am criticat, pe bună dreptate, invaliditatea dezbaterilor asupra regionalizării, în condiţiile 
nemodificării Constituţiei. Măcar acum, aceste dezbateri au fost iniţiate simultan, chiar dacă îmi menţin părerea 
asupra ordinii de urmat, ce părea poate mai firească şi normală. 
 În aceste condiţii, am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă prezenta opinia şi propunerea mea legată 
de regionalizare, propunere ce o să o supun şi dezbaterii publice şi o voi înainta atât comisiei de specialitate din 
cadrul Partidului Naţional Liberal şi Uniunii Social Liberale, cât şi Consiliului Consultativ pentru Regionalizare, 
grupul de lucru format în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
 Vă pot anunţa încă de pe acum că această propunere de regionalizare este una nouă, care nu s-a aflat în 
dezbatere publică decât în judeţul Vâlcea, şi care, aşa cum s-a întâmplat şi la nivel judeţean, va stârni o serie de 
controverse. Încă de la început doresc să vă anunţ că această propunere nu ţine cont neapărat de vreo împărţire 
administrativ teritorială de ordin istoric, ci are la bază o serie de proiecte şi activităţi pe care judeţele compoente le au 
în comun, de ordin economic, de infrastructură, social, turistic şi cultural. În condiţiile în care necesitatea 
implementării unui proiect de regionalizre pleacă de la un argument bazat pe accesarea de fonduri europene pentru 
proiecte regionale, mi se pare just ca acestea să fie criteriile care să stea la baza acestui proces.  
 În viziunea mea, România ar trebui împărţită în 10 regiuni, acest număr reieşind prin aplicarea unor criterii 
existente de ordin demografice, de activităţi comune şi de ce nu de dezvoltare. Consider de asemenea că regiunile 
trebuie să aibă un nume specific, pe baza căruia se poate dezbate îndelungat, însă spre simplificare am ales să 
denumesc aceste regiuni în funcţie de numele capitalei regionale. Voi enunţa în continuare judeţele componente ale 
fiecărei regiuni, capitala acesteia şi datele demografice: 
1. Regiunea I - Timişoara 
- Judeţe componente: Arad, Caraş-Severin, Timiş;  
- Capitala regiunii: Timişoara; 
- Populaţie: 1.473.116 locuitori. 
2. Regiunea II - Sibiu 
- Judeţe componente:Alba, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea;  
- Capitala regiunii: Sibiu; 
- Populaţie: 2.090.738 locuitori. 
3. Regiunea III - Craiova 
- Judeţe componente: Dolj, Giurgiu, Mehedinţi, Olt, Teleorman; 
- Capitala regiunii: Craiova; 
- Populaţie: 2.264.121 locuitori. 
4. Regiunea IV - Bucureşti 
- Judeţe componente: Ilfov şi Municipiul Bucureşti; 
- Capitala regiunii: Bucureşti; 
- Populaţie: 2.242.377 locuitori. 
5. Regiunea V - Constanţa 
- Judeţe componente: Brăila, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Tulcea; 
- Capitala regiunii: Constanţa 
- Populaţie: 1.966.006 
6. Regiunea VI - Ploieşti 
- Judeţe componente: Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Prahova; 
- Capitala regiunii: Ploieşti; 
- Populaţie: 2.520.547 locuitori. 
7. Regiunea VII - Bacău 
- Judeţe componente: Bacău, Galaţi, Vaslui, Vrancea; 
- Capitala regiunii: Bacău; 
- Populaţie: 2.127.058 locuitori. 
8. Regiunea VIII - Iaşi 
- Judeţe componente: Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava; 
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- Capitala regiunii: Iaşi; 
- Populaţie: 2.512.695 locuitori. 
9. Regiunea IX - Braşov 
- Judeţe componente: Braşov, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita, Mureş; 
- Capitala regiunii: Braşov; 
- Populaţie: 2.046.207 locuitori. 
10. Regiunea X - Cluj 
- Judeţe componente: Bihor, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj; 
- Capitala regiunii: Cluj; 
- Populaţie: 2.428.407 locuitori. 
 Stimaţi colegi, prin intermediul acestei declaraţii politice doresc să lansez în dezbatere publică acest proiect 
al meu de regionalizare, în speranţa că indiferent de opţiunile dumneavoastră, vă veţi exprima punctele de vedere. 
Recunosc că nu am pretenţia ca acest proiect este ideal, însă prin opţiunile şi părerile dumneavoastră acesta poate fi 
îmbunătăţit şi, dacă va avea suportul politic şi decizional necesar chiar şi implementat. 
 

Deputat, 
Cristian Buican 

 
 

*** 
 

Reforma în domeniul sănătăţii, una dintre principalele preocupări ale PNL pentru anul 2013 
 
 Stimaţi colegi, 
 Reforma reală şi temeinică a sistemelor publice reprezintă un deziderat major, asumat în mod serios de către 
Partidul Naţional Liberal. Dorim să începem această guvernare cu reformarea substanţială a sistemului de sănătate 
din România. Primul pas în acest sens îl vom face prin restructurarea sistemului, obiectiv care porneşte de la un 
principiu simplu, pe care cetăţenii îl aşteaptă de foarte multă vreme: cheltuirea a cât mai puţini bani pentru birocraţie, 
dar cu mult mai mulţi pentru pacienţi!  
 Considerăm că reforma în sănătate nu mai poate fi amânată la nesfârşit deoarece, timp de mai bine de 20 de 
ani, deşi au fost făcuţi ceva paşi în sistem, aceştia au fost anulaţi de interesele fostelor guvernări ale PD-L!  De aceea, 
PNL consideră că nu mai avem timp de pierdut în această guvernare şi a hotărât ca anul 2013 să fie unul al 
schimbărilor radicale în domeniul sănătăţii.  
 Astfel, reorganizarea este doar primul pas dintr-un amplu proces de reorganizare de la nivelul Ministerului 
Sănătăţii, portofoliul liberal al actualei guvernări a USL.  
De data aceasta, noi, liberalii, vrem să facem reformă în adevăratul sens al cuvântului, una pentru pacienţi, pentru 
respectarea reală a drepturilor lor, dar şi pentru îmbunătăţirea substanţială a actului medical!  Noi nu promovăm doar 
dicursuri goale de conţinut, doar vorbe în vânt, prin care să-şi mai facă loc încă o pseudo-reformă, aşa cum a fost 
practicată şi clamată îndelung de către fostele guvernări ale domnului Băsescu! Reforma portocalie a fost făcută sub 
presiuni politice, dar, mai ales, a fost pusă în slujba unor grupuri de interese care parazitează sistemul de sănătate! 
Noi avem în vedere ca, prin procesul de reorganizare şi restructurare din sănătate, să translatăm o serie de activităţi 
de la centru către comunităţile locale. De fapt, prin demersurile noastre, dorim să accelerăm şi să amplificăm 
descentralizarea.  
 În acest sens, reorganizarea şi restructurarea direcţiilor de sănătate publică şi a caselor judeţene va fi făcută 
până la data de 15 mai şi acest lucru va avea şi un impact major asupra bunei gestionări a banilor publici! Această 
hotărâre va aduce o economie de 50 de milioane de euro, bani care pot fi folosiţi pentru cumpărarea de medicamente 
sau pentru programele naţionale, inclusiv pentru bolnavii de cancer.  
 De asemenea, în cadrul procesului de reorganizare din domeniul sănătăţii se vor înfiinţa mai multe agenţii şi 
anume: Agenţia Naţională de Programe cu atribuţii în realizarea programelor de sănătate, elaborarea lor, stabilirea 
bugetului, coordonarea şi intervenţia ori de câte ori este nevoie ca programele să se desfăşoare în condiţii normale, 
fără niciun fel de sincope şi Agenţia Naţională de Achiziţii si Investiţii în Sănătate, care va avea atribuţii importante 
în ceea ce înseamnă viziunea asupra infrastructurii sanitare, elaborarea tuturor documentaţiilor necesare pentru orice 
investiţie, monitorizarea acestora, inclusiv organizarea de achiziţii pentru echipamente şi imobile, tot ceea ce este 
nevoie pentru a construi o infrastructură modernă. Aceeaşi agenţie se va ocupa şi pentru punerea în aplicare a 
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achiziţiilor centralizate. Această agenţie va prelua o activitate extraordinar de importantă de la Agenţia Naţională a 
Medicamentului - dispozitivele medicale.  
 O altă intenţie în acest proces este şi reformarea Institutul Naţional de Sănătate Publică, cu dezvoltarea în 
regiuni şi nu în judeţe, la fel şi Institutul Naţional de Medicină Legală. O altă modificare este cea a contractului-
cadru: adică prin noul contract cadru arătăm că se poate să avem în acelaşi timp servicii mai bune pentru pacienţi şi 
economii la bugetul spitalelor. Vom face acest lucru punând ordine în sistemul de internări (eliminând internările 
fictive) şi crescând fondurile alocate pentru medicina de specialitate, pentru centrele multifuncţionale şi pentru 
îngrijirea la domiciliu. 
 De asemenea, fondurile alocate ambulatoriului de specialitate vor creşte cu 50%, iar cele pentru îngrijiri la 
domiciliu cu 64%. 
 Vom încuraja spitalizarea de zi, unde sunt costuri mai mici, la aceeaşi calitate şi cu aceiaşi medici din spital, 
care vor oferi consultaţii în ambulatoriu de specialitate. Aproximativ 40% din internările în spital pot fi rezolvate în 
spitalizare de zi. 
 Având în vedere că în ultimii ani, arieratele acumulate în sistem au dus la un blocaj fără precedent al 
diferitelor programe de sănătate, dar şi la unul al activităţii celor mai importante spitale, considerăm că utilizarea 
judicioasă a fondurilor pentru sănătate, precum şi economisirea acestora, acolo unde este posibil, va putea schimba 
radical sistemul public de sănătate din România! De exemplu, numai din reorganizarea pe care o avem în vedere 
acum la nivelul Ministerului Sănătăţii, se pot realiza economii de aproximativ 100 milioane de lei (aproximativ 20 de 
milioane de euro), ceea ce înseamnă un lucru bun pentru pacienţi deoarece preocuparea noastră principală este 
pacientul. Reforma este pentru el, pentru a-i asigura accesul cât mai larg şi în condiţii cât mai bune la servicii 
medicale! 
 Prin actualele noastre demersuri, dorim să punem în mod real ordine şi eficienţă în sistemul nostru public de 
sănătate. Cu alte cuvinte, dorim să facem tot ce este posibil pentru ca, de acum înainte, nimeni să nu-şi mai poată bate 
joc de banii publici destinaţi celor bolnavi, bani care oricum sunt puţini în România, în comparaţie cu celelalte state 
europene!  
  Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Andrei Gerea 

 
*** 

 
O nouă încălcare a atribuţiilor prezidenţiale. Mişcarea Populară, moşită pe Facebook de consilierii lui Traian 

Băsescu 
 
 La doar două zile după ce Traian Băsescu le-a spus adio pedeliştilor, transmiţându-le fluturând din mână că 
se va implica în ridicarea unui nou partid de dreapta, consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, a anunţat pe blogul 
personal înfiinţarea fundaţiei „Mişcarea Populară”, platforma politică ce se vrea a fi „un real catalizator pentru 
implicarea societăţii româneşti în elaborarea şi implementarea deciziilor majore care ne privesc”.  
 Cu alte cuvinte, un soi de unealtă de salvare a mult-iubitului conducător abandonat chiar de cei care nu cu 
mult timp în urmă îi ridicau osanale de la tribuna PDL.  
 Până la acel moment însă, mişcarea ticluită de Traian Băsescu a început să strângă fani unde altundeva decât 
pe...Facebook, reţeaua de socializare devenită de curând atât de dragă şefului statului. Primul simpatizant? Nimeni 
altul decât consilierul prezidenţial Sebastian Lăzăroiu, care a anunţat că se va înscrie şi el în această fundaţie. Imediat 
au început a se auzi pe reţelele de socializare ţopăielile de frenezie din partea colegilor săi care strigau cu disperare că 
vor şi ei în acest proiect. Este şi cazul purtătorului de cuvânt al lui Traian Băsescu, Bogdan Oprea, care a anunţat: „Şi 
eu subscriu, Sebastian”.  
 Deşi lansată de consilierii prezidenţiali, Mişcarea Populară nu este altceva decât ideea lui Traian Băsescu. A 
recunoscut-o cu nonşalanţă: „E ideea mea lansarea acestei fundaţii. S-a oferit Cristian Diaconescu să o lanseze. Nu 
voi avea nicio contribuţie la conducerea ei, nu voi fi nici măcar în board, deşi legea îmi permite, dar voi veghea şi o 
voi încuraja să existe. La conducerea ei trebuie să fie un om de prestigiu. Poate să fie din zona de afaceri, culturală, 
jurnalistică. Trebuie să fie un om care să fie expresie a neangajamentului politic”, a declarat Băsescu.  
 Aşa că, la doar câteva zile de la acest anunţ, a fost vehiculat şi numele celui care va conduce fundaţia, în 
persoana decanului Facultăţii de Sociologie din cadrul Universităţii Bucureşti, Marian Preda. Informaţia în acest sens 
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a fost publicată pe blogul consilierului prezidenţial Cristian Diaconescu. Numele lui Marian Preda nu este nou pe 
eşichierul politic românesc, acesta fiind vehiculat în 2011 pentru postul de ministru al Muncii, după demisia lui Ioan 
Botiş. Marian Preda este cel care a condus Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, 
printre recomandările căreia figurează legalizarea prostituţiei şi a consumului de droguri. Interesante „viziuni” pentru 
„omul de prestigiu”  care se pregăteşte în aceste zile să devină şeful Mişcării Populare... 
 Acestea fiind spuse, iată că Traian Băsescu ignoră din nou prevederile Constituţiei referitoare la echidistanţa 
pe care ar trebui să o aibă preşedintele României faţă de  partidele politice. Nu numai că şi-a instruit consilierii să 
creeze o aşa-zisă fundaţie de dreapta, dar se şi laudă public cu susţinerea pe care o dă proiectului. Mai mult, 
preşedintele a anunţat chiar că se va implica personal în organizarea fundaţiei, prin cunoştinţele pe care le are în 
vederea obţinerii de sedii locale, dar şi de susţinere pentru noua sa mişcare.  
 Sub pretextul Mişcării Populare, Băsescu a găsit o nouă strategie de a se implica în viaţa politică, iar cei care 
îi pregătesc acţiunile nu sunt alţii decât consilierii săi prezidenţiali. Deveniţi peste noapte...de dreapta! Este cazul 
fostului social-democrat Cristian Diaconescu, cel care se vrea acum a fi portavocea autointitulatei Mişcări 
 Populare de dreapta, dar care în 2011 lansa Platforma de Stânga aducând elogii stângii progresiste... 
 Înfiinţarea Mişcării Populare nu reprezintă altceva decât un episod ridicol în cariera politică a lui Traian 
Băsescu, o nouă mişcare de inducere în eroare a electoratului, iar faptul că nişte consilieri prezidenţiali în funcţie 
înfiinţează mişcări politice este fără precedent în istoria politică a României. În plus, trebuie subliniat că, indiferent 
dacă va deveni partid politic sau nu, această aşa-zisă Mişcare Populară nu va fi un adversar pentru nimeni şi nici nu 
va reprezenta o forţă în peisajul politic românesc.  
 Am convingerea că această fundaţie nu are nicio legătură cu dreapta, aşa cum n-a avut legătură cu dreapta 
nici guvernarea pedelistă patronată de Traian Băsescu.  
 Astăzi, singurul partid autentic de dreapta din România este Partidul Naţional Liberal, care şi-a reafirmat, cu 
diferite ocazii, ca obiectiv strategic pe termen lung reconstrucţia dreptei autentice, bazată pe valori şi nu derivată din 
conjuncturi, false supărări ori contrazisă de acţiunea politică. 
 

Deputat, 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
Regionalizarea - în viziunea liberală 

  
 Stimaţi colegi, 
 Una dintre cele mai importante teme abordate de către guvernarea USL este cea referitoare la regionalizarea 
României. Cred că acest subiect este nu numai destul de sensibil, ci şi unul care trebuie abordat foarte serios de către 
întreaga clasă politică, pentru a-l putea transpune integral într-un cumul de beneficii reale pentru toate comunităţile 
locale dar, mai ales, pentru a putea obţine un maxim de impact pozitiv pentru cetăţenii care le compun: prin creşterea 
investiţiilor pertinente, printr-un accent pe dezvoltare şi pe debirocratizare, prin modernizarea consistentă a 
instituţiilor şi a sistemelor publice locale etc. 
 În acest sens, cred că mai trebuie menţionat faptul că Partidul Naţional Liberal nu se opune, aşa cum susţin 
unii binevoitori, ci susţine necesitatea demarării procesului de regionalizare. Argumentul nostru principal este dat de 
faptul că România este o ţară membră a Uniunii Europene, iar Europa de astăzi este una a regiunilor. De asemenea, 
considerăm că împărţirea administrativă în regiuni va contribui în mod semnificativ şi la creşterea absorbţiei 
fondurilor europene. 
 Noi, liberalii, credem că regionalizarea pe care Guvernul nostru, cel al USL, o are în vedere, se poate realiza 
în două etape: în prima etapă, până la 1 ianuarie 2014, vom introduce în Constituţie noţiunea de regiune, stabilind 
regiunile. Iar, în opinia mea, acestea ar trebui să se plieze pe fostele regiuni istorice ale României – Moldova, 
Muntenia, Transilvania, Banat, Bucovina, Dobrogea etc.  
 A doua etapă este una de tranziţie, necesară pentru adoptarea, până la alegerile pentru conducerea regiunilor, 
a unei legislaţii în domeniu. 
 Astfel, în perioada de tranziţie, până la alegeri, soluţia cea mai potrivită ar fi ca reprezentanţii judeţelor care 
compun regiunea – preşedinţi CJ, chiar şi primarii marilor municipii – să asigure, prin rotaţie, conducerea regiunii 
respective.  
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 Cred că acest sistem ar fi cel mai echitabil pentru început, fiind de evitat, după opinia mea, ca acordarea 
acestor posturi să fie făcută prin numirea sau alegerea unor persoane dintr-un cerc restrâns, pentru a nu amplifica 
astfel, într-un mod inutil, o altă formă de baroniadă. 
 Un exemplu în acest sens, este cel al Agenţiilor de Dezvoltare Regională, care au funcţionat într-un sistem 
apropiat celui prin rotaţie. Cred că şi regiunile nou înfiinţate vor putea funcţiona în mod similar, dar de această dată, 
pentru o perioadă de tranziţie. Printr-o asemenea decizie, vom reuşi să disipăm ideea de centralizare exclusivă a 
puterii, optând pentru cea de lucru, ca şi până acum, în regiunile de dezvoltare. 
 Partidului Naţional Liberal a făcut deja demersurile necesare pentru a putea elabora o strategie pe tema 
regionalizării, înfiinţând un grup de lucru, care va dezbate tema respectivă şi care va prezenta, curând, un punct de 
vedere final în acest sens.  
 Cred că este important ca noi, cei din USL, să lăsăm acasă orgoliile şi să avem pe această temă doar discuţii 
constructive, utile, care să aducă numai beneficii cetăţenilor şi care să reuşească să crească cât mai mult şi mai 
eficient, şansele oraşelor şi ale judeţelor româneşti, de a echivala nivelul de dezvoltare şi modernizare al celorlalte 
oraşe şi regiuni din Uniunea Europeană. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Alexandru Băişanu 

 
*** 

 
Fundamentul revizuirii Constituţiei trebuie să fie sistemul parlamentar bicameral 

  
 După Revoluţia din 1989, în România s-a declanşat un amplu proces de schimbare structurală a sistemului 
politic, în conformitate cu valorile, principiile şi regulile democratice. În noua arhitectură instituţională, instituţia 
„fanion” a democraţiei avea să devină Parlamentul, reprezentantul suprem al voinţei poporului român. Acest fapt a 
fost consemnat în Constituţia din 1991. Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat avea să guverneze noul 
sistem politic românesc.  
 După 12 ani de la Constituţia din 1991, România se pregătea să devină stat membru NATO şi să încheie 
capitolele de negociere în vederea aderării la UE. Prin urmare, textul Constituţiei a fost modificat în 2003 în acord cu 
exigenţele impuse de aderarea ţării noastre la comunitatea euro-atlantică. În ceea ce priveşte Parlamentul, ceea mai 
importantă modificare operată în textul constituţional din 2003 a fost eliminarea procedurii de mediere între cele 
două Camere în procesul legislativ, însoţită de o „împărţire” a competenţelor legislative, specificându-se domeniile în 
care Senatul este for decizional şi, totodată, domeniile în care legile primesc votul final în Camera Deputaţilor.  
 De la ultima revizuire a Constituţiei au trecut aproape 10 ani. Între timp, România a dobândit o experienţă 
politică consistentă ce decurge din exercitarea dublului statut de membru cu drepturi depline al NATO şi UE. În 
prezent, perspectiva ţării noastre se conturează în jurul a două obiective importante: aderarea la spaţiul Schengen şi la 
zona Euro. Toate aceste transformări istorice care au marcat politica, societatea şi economia românească impun o 
regândire a angrenajului instituţional prin păstrarea acelor texte constituţionale care s-au dovedit viabile şi 
modificarea sau chiar renunţarea la acele paragrafe care sunt interpretabile, susceptibile de a fi „forţate la limită” de 
actori politici care practică un joc democratic mai degrabă conflictual, decât consensual. 
 Proiectul constituţional asupra căruia trebuie să ne concentrăm în 2013 trebuie să aibă ca fundament rolul 
Parlamentului ca instituţie reprezentativă, supremă şi suverană, a voinţei poporului. Rolul şi atribuţiile Parlamentului 
trebuie regândite ţinând cont şi de proiectul reorganizării administrativ-teritoriale prin decuparea unor regiuni de 
dezvoltare economică. În acest context, Parlamentul trebuie să aibă o structură bicamerală, cu un Senat în care să fie 
reprezentate regiunile de dezvoltare economică şi cu o Cameră a Deputaţilor care să reprezinte comunităţile locale. 
Evident, se impune şi o discuţie privind numărul optim de parlamentari şi schimbarea modului de alegere a 
reprezentanţilor din cele două camere şi introducerea unor diferenţe între atribuţiile acestora. 
 Încă de la formarea sa ca stat modern, România a avut un sistem parlamentar bicameral. Doar comunismul a 
pus capăt acestei tradiţii politice. Amintirea Marii Adunări Naţionale, parlamentul unicameral comunist, în care 
deciziile erau impuse de conducerea centrală a partidului comunist nu s-a estompat încă. Însă, bicameralismul 
parlamentar trebuie păstrat nu numai din considerente istorice. Avantajele parlamentului bicameral raportat la cel 
unicameral sunt următoarele: calitatea legilor este mult mai mare, existând posibilitatea analizei şi dezbaterii 
proiectelor legislative în mai multe comisii de specialitate, în plenul celor două camere, una dintre ele fiind 
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decizională; controlul parlamentar asupra activităţii guvernului este mult mai eficient în cazul parlamentului 
bicameral; asigurarea unei reprezentări multiple –regiuni de dezvoltare, comunităţi locale, cetăţeni. Senatul este 
foarte important în „economia” parlamentară, temperând excesul de majoritate din Camera Deputaţilor, dar şi 
politicianismul unor măsuri şi proiecte legislative.   
 

Deputat, 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
Trebuie să privim discriminarea în funcţie de gen ca pe un impediment către o democraţie consolidată 

 
 Discriminarea în funcţie de gen este o problemă fundamentală a societăţii româneşti, o societate încă puternic 
influenţată de către idei patriarhale. Statisticile întocmite pe acest domeniu reflectă o necesitate flagrantă de a lua 
măsuri sociale drastice. În ciuda eforturilor depuse de către Ministerul Muncii, Ministerul de Afaceri Interne, 
Protecţia Socială şi de către Guvern, violenţa domestică, traficul de persoane şi inegalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi încă reprezintă domenii subevaluate şi neadresate suficient în politica românească. Conform unor studii 
realizate de către Comisia Europeana în 2012, Romania se situează pe una dintre ultimele poziţii în ceea ce priveşte 
toleranţa la adresa femeilor în funcţii de conducere. În consecinţa, mă declar total împotriva discriminării în funcţie 
de gen şi mă alătur întregii mişcări de egalizare a şanselor între sexe. 
 Mai mult decât atât, doresc să aplaud întreaga activitate a femeilor liberale, considerându-le un exemplu viu 
al faptului că ne îndreptăm către un viitor mai luminos în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
Având ca suport legal atât Legea 217/2003 şi toate modificările ulterioare, cât si Strategia Naţională Pentru 
Prevenirea Şi Combaterea Fenomenului Violenţei în Familie, mă declar încrezător în politicile actualului Guvern de a 
adresa responsabil această problemă. Cu toate acestea, aş dori să menţionez că în urma sesizărilor pe care le-am 
primit în colegiul pe care îl reprezint, femeile din zonele rurale experimentează situaţii foarte dificile. Violenţa 
domestică şi exploatarea sexuală par a fi probleme fundamentale în anumite comunităţi rurale, motiv pentru care mă 
declar în favoarea unor proiecte naţionale ce vizează în mod direct infiltrarea politicilor de egalitate în toate clasele 
sociale.  
 În consecinţă, consider că ar fi câţiva factori esenţiali ce trebuie revizuiţi înainte de implementarea reuşită a 
oricărei politici de diminuare şi extirpare a discriminării între sexe. Atât feminitatea, cât şi masculinitatea trebuie 
percepute ca nişte noţiuni social construite şi intrinsece societăţii româneşti, noţiuni încă exploatate conştient sau nu 
în orice discurs, fie el domestic, media, politic sau social. Prin urmare, pentru a avea efecte durabile şi ireversibile, 
orice încercare de a trata problema discriminării în funcţie de gen trebuie să conţină un program temeinic de 
promovare a unor noi valori sociale, unele în care genul nu se bazează pe trăsături fundamental diferite ci pe 
practicarea lui în sânul familiei. Plecând de la sintagma feministă ce sugerează faptul că orice aspect personal este de 
fapt politic, susţin că măsurile sociale împotriva discriminării în funcţie de gen trebuie începute orizontal, la nivelul 
societăţii civile, pentru a putea beneficia de cele mai bune rezultate. 
 

Deputat, 
Sorin Teju 

 
*** 

 
Fiscul risipitor 

 
 Dintre ”plicurile cu antet” pe care le primesc administratorii firmelor, indubitabil, cele mai 
”înspăimântătoare” sunt acelea trimise de Ministerul Finanţelor Publice/ Agenţia de Administrare Fiscală/ 
Administraţia Finanţelor Publice a... localităţii de domiciliu. 
 Debitele restante, amenzile, popririle, sechestrele, blocarea conturilor şi toate celelalte ”veşti” asemănătoare 
sosesc în căsuţa poştală sub aceleaşi amintite însemne. De destul timp, însă, probabil interesat, acelaşi tip de  plicuri 
au un conţinut cel puţin ciudat: înştiinţarea privind stingerea creanţelor fiscale. 
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 Pe scurt, contribuabilul de bună-credinţă, care şi-a plătit, la timp şi în cuantumul corect impozitele datorate, 
este înştiinţat de cel care le-a încasat-statul, Ministerul de Finanţe/ Agenţia etc., la rând cu rău-platnicul, că... nu are 
nicio datorie! 
 O astfel de ”corespondenţă” poate că ar fi avut o logică, dar numai în situaţia în care fiţuica respectivă ar fi 
putut fi utilizată drept certificat fiscal şi ar fi scutit contribuabilul de efortul fizic şi cheltuiala de a mai face rost de 
unicul certificat fiscal recunoscut (luat, ”cu coadă”, de la ghişeu, timbrat, plătit cu ori fără taxa de urgenţă) strict 
necesar în anumite situaţii de genul licitaţiilor, vânzărilor de bunuri din patrimoniul firmei etc. 
 Din păcate, însă, scrisorica (pe care-ca ieri - le-o aducea o anumită firmă de curierat iar azi le-o aduce 
poştaşul) nu produce efecte pozitive decât... în conturile celor din filiera emitent-distribuitori: firma care vinde hârtie  
şi plicuri, cea care le tipăreşte, firma de curierat, Poşta Română - şi aceasta pe cale de a se privatiza etc. 
Nu pot realiza dimensiunea exacta a risipei, dar mi-o pot imagina! 
  În scurt timp, mă voi adresa şi Ministrului de Finanţe pentru precizări şi mai ales pentru a-i solicita să 
identifice vinovaţi şi soluţii urgente pentru stoparea acestei risipe... cu dedicaţie. 
 

Deputat, 
Graţiela Leocadia Gavrilescu 

 
*** 

 
Trebuie să privim discriminarea în funcţie de gen ca pe un impediment către o democraţie consolidată 

 
 

 Discriminarea în funcţie de gen este o problemă fundamentală a societăţii româneşti, o societate încă puternic 
influenţată de idei patriarhale. Statisticile întocmite pe acest domeniu reflectă necesitatea flagrantă de a lua măsuri 
sociale drastice. În ciuda eforturilor depuse de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul 
Afacerilor Interne, violenţa domestică, traficul de persoane şi inegalitatea de şanse între femei şi bărbaţi încă 
reprezintă domenii subevaluate în politica românească.  
 Conform unor studii realizate de către Comisia Europeană în 2012, România se situează pe una dintre 
ultimele poziţii în ceea ce priveşte toleranţa la adresa femeilor în funcţii de conducere. În consecinţă, mă declar total 
împotriva discriminării în funcţie de gen şi mă alătur întregii mişcări de egalizare a şanselor între sexe. 
 Mai mult decât atât, doresc să aplaud întreaga activitate a femeilor liberale, considerându-le un exemplu viu 
al faptului că ne îndreptăm către un viitor mai luminos în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
Având ca suport legal atât Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările 
ulterioare, cât şi Strategia Naţională Pentru Prevenirea şi Combaterea Fenomenului Violenţei în Familie, mă declar 
încrezător în politicile actualului Guvern de a aborda responsabil această problemă. Cu toate acestea, aş dori să 
menţionez că în urma sesizărilor pe care le-am primit la cabinetul parlamentar din colegiul pe care îl reprezint, 
femeile din zonele rurale trăiesc situaţii foarte dificile. Violenţa domestică şi exploatarea sexuală par a fi probleme 
fundamentale în anumite comunităţi rurale, motiv pentru care mă declar în favoarea unor proiecte naţionale ce 
vizează în mod direct implementarea politicilor de egalitate în toate clasele sociale.  
 În consecinţă, consider că ar fi câţiva factori esenţiali ce trebuie revizuiţi înainte de implementarea reuşită a 
oricărei politici de diminuare şi anulare a discriminării între sexe. Atât feminitatea, cât şi masculinitatea trebuie 
percepute ca nişte noţiuni sociale ale societăţii româneşti, noţiuni exploatate în discursuri, fie ele domestice, media, 
politice sau sociale. Prin urmare, pentru a avea efecte durabile şi ireversibile, orice încercare de a trata problema 
discriminării în funcţie de gen trebuie să conţină un program temeinic de promovare a unor noi valori sociale, unele 
în care genul nu se bazează pe trăsături fundamental diferite. Plecând de la sintagma feministă ce sugerează faptul că 
orice aspect personal este de fapt politic, susţin că măsurile sociale împotriva discriminării în funcţie de gen trebuie 
începute  la nivelul societăţii civile pentru a putea beneficia de cele mai bune rezultate. 
 

Deputat, 
Sorin Teju 

 
*** 
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 Unul dintre cele mai importante obiective în ceea ce priveşte politica în domeniul protecţiei mediului ar fi 
trebuit să fie cel referitor la gestionarea deşeurilor. Această problemă a fost ignorată ani la rând de către guvernările 
conduse de către Traian Băsescu, astfel încât, spre exemplu, din cele 78 de gropi de gunoi din zonele urbane au fost 
închise mai puţin de o treime.  
 Acest fapt este privit cu maximă seriozitate şi preocupare de către actualii guvernanţi, în special în contextul 
în care în perioada 2014 -2020 România ar urma să beneficieze de o finanţare europeană de 1,3 miliarde de euro 
pentru finalizarea proiectelor privind gestionarea deşeurilor.  
 Finalizarea proiectelor din acest domeniu este un factor cu atât mai important cu cât se subscrie unuia dintre 
cele trei obiective majore anunţate de către Uniunea Europeană pentru 2020, care are în vedere promovarea unei 
politici economice balansate cu politica de mediu prin utilizarea resurselor ecologice. Acest fapt are în vedere 
inclusiv atingerea unui standard de mediu sănătos pentru populaţie, cu eliminarea factorilor de risc pentru mediu.  
 În condiţiile în care ştim că va exista o finanţare importantă în această direcţie cred că este important să 
existe o mobilizare atât la nivel guvernamental, cât şi la nivelul administraţiilor locale pentru atragerea banilor 
disponibili pentru România în implementarea politicilor de mediu.  
 De altfel, în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene, la nivel general, de către România nu putem să 
nu amintim că la nivelul anului 2012 au fost făcute cheltuieli de aproximativ 3 miliarde de euro pentru susţinerea 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile , în timp ce pentru anul 2013 ţinta de cheltuieli ar trebui să 
atingă 6,5 miliarde de euro.  
 Faptul că ne dorim să  atingem standardele de mediu al ţărilor din Uniunea Europeană, că vom avea un Cod 
Silvic, că se doreşte o creştere a controlului şi pedepselor în ceea ce priveşte defrişările ilegale, că există - de fapt – o 
determinare în a aduce politicile de mediu ca prioritate majoră pentru România – sunt primi paşi în ceea ce priveşte 
înscrierea ţării noastre în trendul european existent.  Ca parlamentar PNL susţin adoptarea cât mai vremelnică a 
Codului Silvic, cu norme şi proceduri actualizate pentru realităţile în care trăim, astfel încât să îndeplinim dezideratul 
de a avea un mediu curat.  
 Este un bun prilej pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene pe acest segment şi atingerea 
obiectivului de a avea un mediu mai sănătos pentru România. 
 

Deputat, 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

Stadiul absorbţiei fondurilor europene în judeţul Buzău 
  
Stimate domnule ministru, 
 Fondurile europene reprezintă principalul motor de dezvoltare a României, mai ales în condiţiile în care 
investiţiile directe au scăzut dramatic în ultimii ani, pe fondul crizei economice care a afectat ţara noastră, şi ale unor 
resurse financiare bugetare limitate. Ca atare, una dintre provocările importante ale actualului Guvern este legată de 
îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene.  
În acest context, vă rog să-mi precizaţi care este stadiul absorbţiei fondurilor europene în judeţul Buzău în cadrul 
programelor derulate de instituţia pe care o conduceţi, cu indicarea sumelor pe fiecare program în parte şi a 
numărului de beneficiari.  
 Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Titi Holban 
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*** 
 
 
Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  
 

Stadiul absorbţiei fondurilor europene în judeţul Argeş. 
  
Stimate domnule ministru, 
 Unul dintre obiectivele actualului Guvern, asumat şi prin programul de guvernare, îl reprezintă accelerarea 
procesului de absorbţie a fondurilor europene, după eşecul înregistrat în acest domeniu de fosta guvernare. În acest 
context, vă rog să precizaţi care a fost, la preluarea mandatului, stadiul absorbţiei fondurilor europene în judeţul 
Argeş, derulate prin programele europene ale instituţiei pe care o conduceţi, cu indicarea sumelor şi a beneficiarilor 
pe fiecare program în parte, precum şi măsurile pe care le aveţi în vedere pentru a îmbunătăţi atragerea sumelor 
alocate pentru România. 
 Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
Adresată doamnei Lucia-Ana Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
 

Gestionarea durabilă a fondului forestier 
 

 Stimată doamnă Ministru, 
Am primit o sesizare la biroul meu parlamentar din municipiul Hunedoara, referitoare la o situaţie care ar putea 
afecta fondul forestier din judeţul Hunedoara. Astfel, reiese că pentru pădurea de gradul I a Asociaţiei Composesorale 
Coroieşti-Vulcan, clasificată conform Codului Silvic, nu s-au acordat compensaţiile băneşti, deşi a fost întocmită 
documentaţia corespunzătoare înca din anul 2009. Potrivit normelor în vigoare, asociaţia trebuia să primească anual 
suma de 47 mii lei pentru cele 385 de hectare de pădure, dar până în prezent, nu i s-a atribuit nimic.  
Ţinând cont de cele mai sus enunţate, vă rog respectuos, doamnă Ministru, să răspundeţi la următoarea întrebare: ce 
măsuri legale puteţi lua pentru gestionarea durabilă a fondului forestier deţinut în proprietate privată, pentru a nu se 
ajunge la falimentul acestor proprietari care respectă regimul silvic dar sunt discriminaţi în ceea ce priveşte acordarea 
compensaţiilor? 
Doresc răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Situaţia fondurilor europene accesate în judeţul Hunedoara în baza programelor derulate de Ministerul 
Agriculturii 

 Stimate domnule ministru, 
 Absorbţia fondurilor europene reprezintă una dintre provocările majore ale Guvernului USL, fiind un 
obiectiv important al programului de guvernare şi, totodată, principala pârghie financiară de dezvoltare a României, 
în condiţiile unui buget de stat din ce în ce mai restrâns din cauza crizei economice din ultimii ani. De asemenea, 
dezvoltarea comunităţilor locale şi a spaţiului rural depinde ireversibil şi proporţional de capacitatea noastră, ca 
membru al Uniunii Europene, de absorbi aceste fonduri.  
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 În acest context, vă rog respectuos să precizaţi care este situaţia fondurilor europene accesate în judeţul 
Hunedoara în baza programelor derulate de ministerul pe care îl conduceţi, cu indicarea stadiului lor, a sumelor atrase 
pe fiecare program şi a numărului de beneficiari. 
 Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Situaţia Şcolii gimnaziale nr.1 Dîngeni şi a Şcolii primare nr.1 Hulub din comuna Dîngeni, judeţul Botoşani 
  
Domnule Ministru,  
 Prin prezenta, vă solicit o informare cu privire la finanţarea reabilitării Şcolii Gimnaziale nr.1 Dîngeni şi a 
Şcolii  primare nr.1 Hulub, judeţul Botoşani. Din studiul documentaţiei primite, Primăria Dîngeni a făcut toate 
demersurile legale pentru accesarea finanţărilor acestui obiectiv de importanţă socială, însă nu a mai primit niciun 
răspuns din anul 2010. Lucrările de reabilitare a obiectivului menţionat au început în anul 2007, până în prezent s-au 
derulat sume importante  prin programe de investiţii de la MECTS. Lucrările au fost realizate în proporţie de 50%, iar 
aceste obiective sunt foarte importante pentru comunitate deoarece aici învaţă elevi din ciclul gimnazial din trei sate, 
plus grădiniţele. Clădirea Grădiniţei Dîngeni, aflată în curtea şcolii, este cuprinsă în proiectul de reabilitare, dar nu s-
a executat nicio lucrare din lipsa fondurilor. 
 Dacă s-ar finaliza lucrările la Şcoala Gimnazială nr.1 Dîngeni ar fi eliminat învăţământul simultan, prin 
transportarea elevilor de la ciclul primar la şcoala din centru, cu microbuzul şcolar propriu, ar fi create condiţii pentru 
bibliotecă, contabilitate şi cancelarie corespunzătoare activităţii didactice. 
 Domnule Ministru, anexat aveţi documentul primit din partea primăriei Dîngeni la cabinetul parlamentar. 
 Menţionez că doresc răspuns scris. 
 Cu deosebită consideraţie,   
 

Deputat, 
Roxana Anuşca 

 
*** 

 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor 
Vâstnice 
 
Centrul rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap din localităţile Ionaşeni şi Botoşani, judeţul Botoşani 

  
Doamna Ministru, 
 Prin prezenta, vă solicit o informare a stadiului în care se află serviciile sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Botoşani, respectiv centrele rezidenţiale, centrele de zi din domeniul protecţiei copilului şi al persoanelor cu 
dizabilităţi şi al altor categorii vulnerabile ce se confruntă cu un mare deficit de personal, atât personal de specialitate, 
personal de îngrijire şi de asistenţă, cât şi alte categorii de personal necesare asigurării serviciilor sociale, cu 
respectarea standardelor minime de calitate.  
 Având în vedere proiectul promovat prin Hotărâre a Consilului Judeţean Botoşani, „Centrul rezidenţial 
pentru persoane adulte cu handicap din localităţile Ionaşeni şi Botoşani”, cu locaţia în comuna Stăuceni, la o distanţă 
de 15 km de municipiul Botoşani, proiect a cărui dată de finalizare este 31 ianuarie 2013, este necesară includerea 
acestuia în structura instituţiei D.G.A.S.P.C. Botoşani. Asigurarea funcţionării Centrului rezidenţial intră în sarcina 
Consiliului Judeţean Botoşani, prin D.G.A.S.P.C. Botoşani, fiind necesar un număr de 39 de salariaţi pentru buna 
desfăşurare a activităţii.  
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 Doamna Ministru, anexat aveţi documentaţia primită la cabinetul parlamentar din partea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani cu referire la ocuparea posturilor 
vacante fără  de care Centrul rezidenţial nu poate fi funcţional. Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat, 
Roxana Anuşca 

 
*** 

 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor 
Vâstnice 
 

Ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciilor sociale 
  
 Doamna Ministru, 
 Prin prezenta, vă solicit o informare a stadiului în care se află activitatea serviciilor sociale din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Botoşani, respectiv centrele rezidenţiale, centrele de zi din domeniul protecţiei copilului şi al 
persoanelor cu dizabilităţi şi al altor categorii vulnerabile ce se confruntă cu un mare deficit de personal, atât personal 
de specialitate, personal de îngrijire şi de asistenţă, cât şi alte categorii de personal necesare asigurării serviciilor 
sociale, cu respectarea standardelor minime de calitate.  
 Deficitul de personal s-a accentuat datorită încetării raporturilor de muncă ca urmare a reorientării acestora 
către alte domenii care asigură posibilitatea obţinerii unor venituri mai mari, precum şi a îndeplinirii cumulative a 
condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului  minim de cotizare pentru pensionare. 
 Doamna Ministru, anexat aveţi documentaţia primită la cabinetul parlamentar din partea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani cu referire la ocuparea posturilor 
vacante. 
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat, 
Roxana Anuşca 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor 
Vâstnice 
 

Ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciilor sociale 
 Doamna Ministru, 
 Prin prezenta, vă solicit o informare a stadiului în care se află activitatea serviciilor sociale din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Botoşani, respectiv centrele rezidenţiale, centrele de zi din domeniul protecţiei copilului şi al 
persoanelor cu dizabilităţi şi al altor categorii vulnerabile ce se confruntă cu un mare deficit de personal, atât personal 
de specialitate, personal de îngrijire şi de asistenţă, cât şi alte categorii de personal necesare asigurării serviciilor 
sociale, cu respectarea standardelor minime de calitate.  
 Deficitul de personal s-a accentuat datorită încetării raporturilor de muncă ca urmare a reorientării acestora 
către alte domenii care asigură posibilitatea obţinerii unor venituri mai mari, precum şi a îndeplinirii cumulative a 
condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului  minim de cotizare pentru pensionare. 
 Doamna Ministru, anexat aveţi documentaţia primită la cabinetul parlamentar din partea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani cu referire la ocuparea posturilor 
vacante. 
 Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 Cu deosebită consideraţie 
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Deputat, 

Roxana Anuşca 
 

*** 
 
 
Adresată doamnei Lucia Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
 

Situaţia iazului din satul Călmăţui, judeţul Galaţi 
  
 Doamna Ministru, 
 Prin prezenta, vă solicit o analiză mai aprofundată a situaţiei în care se află iazul din satul Călmăţui, judeţul 
Galaţi. Doresc să vă sesizez faptul că un grup de 136 cetăţeni au semnat o petiţie împotriva acţiunii primarului în 
funcţie al comunei Griviţa, Niţă Chebac. 
 În luna noiembrie a anului 2012, domnul primar al comunei Griviţa a dispus golirea totală a iazului din satul 
Călmăţui, fără nicio explicaţie. Terenurile de lângă acest iaz erau cultivate de către săteni cu legume, în special cu 
varză. Apa din iaz era folosită la irigarea pământului cultivat. Pe lângă acest deserviciu adus locuitorilor din Călmăţiu 
de a nu-şi mai putea întreţine familiile, întreaga floră şi faună a iazului, dar şi ecosistemul au fost distruse, peştii din 
iaz au murit, iar malurile s-au uscat. Menţionez că toţi cetăţenii care deţin terenuri şi grădini lângă iaz, au plătit taxele 
şi impozitele la primărie şi sunt dispuşi să contribuie la menţinerea  corespunzătoare a iazului. 
 Doamna Ministru, vă anexez la prezenta întrebare întreaga documentaţie primită la cabinetul parlamentar, 
respectiv petiţia semnată de locuitorii satului şi fotografii relevante dinainte de acţiunea primarului în funcţie (iunie 
2007 când iazul era benefic localităţii Călmăţui) şi după, când zona este distrusă. 
 Având în vedere aceste aspecte, vă solicit, doamna ministru, să-mi prezentaţi ce măsuri va lua instituţia pe 
care o conduceţi pentru revenirea la situaţia anterioară în ceea ce priveşte iazul din satul Călmăţui, judeţul Galaţi, 
obiectiv de interes major din punct de vedere social şi economic pentru cetăţenii din localitatea sus-menţionată. 
 Menţionez că doresc răspunsul în scris.  
 Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat, 
George Scarlat 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 
 

 Declaraţii publice 
 
 

 Transparenţa bugetară a USL 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Una dintre condiţiile fundamentale ale bunei guvernări o reprezintă transparenţa acţiunilor autorităţilor 

publice centrale şi locale, în scopul unei bune şi corecte informări a cetăţenilor. Nu cred să fi reclamat cineva, în 
perioada 2010-2011 că guvernarea susţinută de Partidul Democrat Liberal nu a întreprins toate eforturile prin care să 
facă cunoscut publicului execuţia conturilor naţionale, dinamica principalelor componente de încasări bugetare, 
precum şi evoluţia cheltuielilor publice, mergându-se chiar până la publicarea salariilor lunare încasate de 
funcţionarii din administraţia publică. Acest demers a reprezentat o reală modernizare şi transparentizare a cheltuirii 
resurselor financiare publice, practică compatibilă cu cele europene. 

Chiar dacă eforturile pentru transparentizare au fost mari, rezistenţa instituţională a fost pe măsură, aceste 
practici au fost abandonate imediat ce USL a câştigat prin tertipuri parlamentare puterea politică. USL şi-a arătat 
adevărata faţă începând cu prima rectificare bugetară din luna august 2012, ascunzând tuturor românilor faptul că 
peste 1 miliard de euro alocaţi investiţiilor au dispărut ca prin minune, fiind realocaţi fără criterii obiective către 
nevoile clientelei de partid. Astfel românii nu au ştiut că investiţiile la Metrou, la continuare lucrărilor pentru 
autostrăzi au fost abandonate, iar şantiere închise. 

A urmat apoi „secretizarea” proiectului bugetului de stat pentru anul 2013. Chiar dacă l-au amânat 
nejustificat timp de cinci luni de zile, cu efecte deosebit de negative asupra economiei României, cea mai importantă 
lege anuală a fost ţinută „la sertar” şi prezentată Parlamentului României doar cu câteva zile înainte de adoptare. 
Argumentul susţinut de domnul Victor Ponta a fost acela că Ponta 1 nu-i tot una cu Ponta 2. Toată lumea cunoştea 
însă că ultima prioritate a USL o reprezenta şi o reprezintă buna guvernare şi creşterea bunăstării românilor. 

Zilele trecute, lipsa transparenţei bugetare practicată constant de USL s-a demonstrat din nou extrem de 
nocivă, atât pentru români, cât şi pentru mediul de afaceri. În cadrul aceluiaşi guvern, doi dintre liderii alianţei de 
guvernare se contraziceau, de parcă nu ar fi avut toate pârghiile guvernării în mână, asupra sustenabilităţii finanţelor 
publice pe anul 2013. „Să fim fericiţi dacă vom avea bani de pensii şi salarii!” ofta pesimist un proaspăt convertit 
liberal! „O să tai salarii la Consiliul Judeţean Caraş-Severin” răspundea, într-o notă de sarcasm şi limbaj specifică 
periferiilor suburbane, Prim-ministrul României. 

Doamnelor şi domnilor. Economia României şi mediul internaţional acţionează automat la astfel de declaraţii 
iresponsabile! Răul pe care îl face Ponta, încercând fără succes să se impună asupra baronilor locali, este uriaş. Este 
adevărat, însă, că lipsa de transparenţă, guvernarea făcută în bătaie de joc şi declaraţiile iresponsabile făcute de 
membri USL fac tot mai greu de plătit pensiile şi salariile în sistemul public. 

Victor Ponta nu doreşte să fie transparent, nu vrea să facă cunoscută adevărata faţă a conturilor naţionale, 
pentru că astfel românii ar afla faptul că economia României se chinuie din toate puterile să crească, însă primeşte 
permanent piedici de la guvern, încasările bugetare sunt modeste, iar un an de guvernare USL echivalează cu un an 
de întârziere în dezvoltarea României şi majoritatea reformelor mutilate. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat, 

Ioan Bălan 
 

*** 
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 USL a adus numai dezamăgire şi sărăcie! 

Domnule  Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 

Uniunea Social Liberală a căştigat alegerile parlamentare de anul trecut cu promisiuni populiste dar şi-a 
dezamăgit alegătorii din primele zile de guvernare. Totul a fost o mare minciună şi a început cu scumpiri şi iar 
scumpiri,cu creşterea impozitelor şi taxelor locale cu 16%, marirea accizelor, creşterea euro, creşterea preţurilor la 
gaze, carburanţi, la alimente, RCA şi taxa de mediu şi lispa poate continua. 

Acest guvern lăudat nu a găsit strategii concrete şi coerente pentru o creştere economic viabilă şi implicit 
pentru o viaţă mai bună, aşa cum a promis şi ca alternativă disperată continuă cu scumpiri,scumpiri care aduc doar 
sărăcie, disperare pentru majoritatea populaţiei, care este de la 1 aprilie nevoită să bage mână tot mai adânc în 
buzunare. Cresc accizele la ţigări şi bere, cresc taxele pentru paşapoarte şi pentru  traversarea podurilor,  şi nu în 
ultimul rând a intrat în vigoare controversata coplata, deci taxa pe spitalizare. 

Ati uitat domnule prim-ministru ce ati promis în programul de guvernare ? Vă reamintesc eu: scăderea taxei 
pe valoarea adăugată la 19% precum şi impozitul diferenţiat, reducerea contribuţiilor sociale plătite de angajatori cu 
5%, iar graba cu care aţi dispus  ca scumpirile să intre în vigoare luni şi nu de la 1 iulie , arată disperarea 
dumneavoastră, arată că situaţia  României este dezastruoasă la fel ca şi bugetul ţării, stagnarea şi inflaţiea sunt la 
ordinea zilei.Oare  sunteţi interesat doar de proprii oameni care vă înconjoară , unde sunt reformele viabile cu care 
ne-aţi păcălit. 

Si ca viaţa noastră să fie mai bună, pe lângă atâtea taxe şi atâta sărăcie doriţi să faceţi disponibilizări în 
marile companii de stat, în administraţie şi sănătate, o abordare deloc diferită de a guvernelor precedente. 

Frumoasă primăvară aţi adus românilor  domnule Ponta,  un 1 aprilie - ziua păcălelilor , cu schimbări mult 
aşteptate ce nu au mai venit. 
 

Deputat, 
Iliuţă Vasile 

 
*** 

 
 Abandonul şcolar şi combaterea lui ! 

 
 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 

Tara noastră se află în continuare pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte numărul de persoane sub 15 ani 
care citesc cu dificultate, peste 6% dintre români nu ştiu carte, iar peste 100.000 copii cu vârste între 6-16 ani nu 
merg la şcoală.  

 Comisia Europeană ne atrage atenţia încă odată în acest sens iar la  începutul lunii martie aceasta a elaborat 
un documnet cu recomandările pentru îmbunătăţirea sistemului de educaţie, care printre altele vizează şi pregătirea 
tinerilor pentru piaţa muncii. 

Actualul ministru al Educaţiei va prezenta Comisiei Europene strategiile de prevenire a  abandonului şcolar 
dar şi de educaţie pe tot parcursul vieţii, document la care domnia sa spune că este încă în lucru. Oare când va fi 
terminat şi când va gasi soluţii şi strategii pentru prevenirea şi combatarea acestui fenomen? 

Abandonul şcolar este şi rămâne o problemă extrem de gravă cu care se confruntă  societatea contemporană, 
iar autorităţile încă nu au identificat măsurile reale pentru combatarea acestei probleme continuându-se să se dea vina 
pe nepăsarea părinţilor , pe sărăcie dar cred că adevărata vină este a celor care gestionează sistemul de învăţământ din 
România. 

Si în judeţul Maramureş şcoala a devenit din ce în ce mai neatractivă pentru mulţi tineri, parinţii îşi retrag 
copiii din şcoli, mulţi dintre copii rommi nu sunt încadraţi în sistem, iar absenţele sunt de ordinul miilor. Ce este de 
făcut în acest sens? Când credeţi că vom rezolva această problemă, care nu este deloc de neglijat. Care sunt strategiile 
pe termen scurt şi mediu ale Ministerului Educaţiei? 

Stimaţi colegi, 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 9 - 2013 săptămâna 1 – 5 aprilie 2013  
 

66

Viitorul unei naţiuni este strâns legat de educaţia tuturor copiilor , pentru că un viitor mai bun nu poate fi 
construit decât cu generaţii bine pregătite. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Mircea Man 

 
*** 

 
 Nu avem toată puterea până nu luăm şi justiţia! 

 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Aceasta a fost de fapt deviza care a coagulat Uniunea Social Liberală, sub patronajul mentorilor săi: Dan 

Voiculescu şi Cătălin Voicu. Cine a mai avut vara trecută vreo urmă de îndoială că miza supremă a USL ar fi alta 
decât aceea de a-şi subordona în mod categoric şi definitiv justiţia, acum nu cred că ar mai avea vreun motiv să se 
creadă altfel.  

 Timpul se scurge, repede şi sigur, iar Uniunea Social Liberală nu a reuşit într-un an de guvernare să 
declanşeze o procedură serioasă, transparentă şi de bunăcredinţă de selecţie şi nominalizare a celor mai importanţi 
magistraţi din România: Procurorul-şef al Departamentului Naţional Aticorupţie şi Procurorul General al României. 
Dispreţul arătat pentru justiţie s-a putut lesne constata chiar prin nominalizările de slabă calitate la conducerea 
Ministerului Justiţiei, fără nici un fel de legătură cu reforma din acest sistem, ci mai degrabă cu dosare instrumentate 
de parchete şi cu strânse legături de afaceri cu persoane dubioase. 

Zilele trecute, când jurnaliştii, obosiţi să mai tot aştepte o nominalizare decentă la DNA sau la parchetul 
general, au vehiculat ca posibil candidat numele fostului procuror-şef Laura Kovesi. Doar la auzirea acestui zvon 
Crin Antonescu, Dan Voiculescu şi Cătălin Voicu au intrat în sevraj, ameninţând cu ruperea USL. 

Doamnelor şi domnilor. 
Cum îşi mai poate închipui cineva că imaginea României în Uniunea Europeană poate fi ameliorată atâta 

vreme cât cei care conduc astăzi România ruinează cu o consecvenţă ieşită din comun toate eforturile făcute de 
români, în perioada 2004-2011, pentru reformarea capitolului justiţie şi afaceri interne!?   

Doar cine nu a citit raportul elaborat în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare îşi mai poate face 
speranţe deşarte că imaginea României se va schimba prin talk-showuri la televiziunile de partid. Doar cine nu 
cunoaşte USL poate afirma că aceasta nu are mize reale în justiţie, căci nu numai noi, ci o Europă întreagă ştie că în 
Guvernul României se află miniştrii anchetaţi penal, că în administraţia publică baronii locali ai USL, denumiţi 
generic preşedinţi de consilii judeţene, sunt cei pentru care legea nu contează, că în USL parlamentari cu dosare grele 
decid când să cadă guvernul sau ce lege trebuie să se aplice în sistemul judiciar. 

Am speranţa ca românii vor reacţiona şi vor sancţiona ferm încrederea uriaşă pe care au încredinţat-o Uniunii 
Social Liberale în anul 2012, în special la alegerile care vor avea loc anul viitor pentru alegerea reprezentanţilor 
României în Parlamentul European. USL a demonstrat deja că nu-i convine şi e incomodată de apartenenţa la 
Uniunea Europeană. Aşadar, ştiind că USL nu se va abate de la politica profund antiueuropeană, propun românilor  
să nu-i împovăreze trimiţându-i acolo unde urăsc cel mai mult şi anume în Parlamentul European. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Florin-Mihail Secară 

 
*** 
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Iresponsabilitatea  pune lacătul pe ferme 

 
Producătorii români de lapte sunt victimele unei ofensive privind calitatea şi siguranţa produselor locale, 

laptele vărsat pe câmp fiind gestul extrem al unor fermieri care pot falimenta din cauza “iresponsabilităţii altora”, a 
declarat, comisarul european Dacian Cioloş. : Producătorii de lapte români culeg, în covârşitoarea lor majoritate pe 
nedrept, rezultatele câtorva săptămâni în care consumatorii au fost bombardaţi cu informaţii despre scandaluri legate 
de calitatea şi siguranţa produselor româneşti. Laptele vărsat în câmp este un gest extrem al unor oameni care şi-au 
făcut treaba corect şi care se văd în situaţia de a pune lacătul pe ferme din cauza iresponsabilităţii altora . Dacian 
Cioloş a afirmat  că “fără consumatori încrezători în ceea ce cumpără, agricultorii oneşti nu au nicio şansă” şi că 
această “situaţie nefericită” obligă la căutarea de soluţii. 

El consideră că problema încrederii în produsele naţionale trebuie abordată “frontal”, printr-un “sistem 
agroalimentar performant local” şi a remarcat faptul că în România “încrederea consumatorilor se construieşte încă în 
mare parte pe activitatea şi pe legitimitatea autorităţilor de control”, condiţie necesară, dar nu suficientă. 

“Mie mi se pare esenţial ca sectorul însuşi să dezvolte mecanisme de autocontrol, anticorpi care să-l 
protejeze, şi să comunice în mod convingător, sistematic, societăţii, consumatorului român, despre existenţa, 
funcţionarea şi soliditatea acestor mecanisme. Este în interesul producătorilor agricoli ca trişorii, neglijenţii, 
iresponsabilii,  să fie eliminaţi. Ei înşişi trebuie să fie mai vigilenţi decât autorităţile de control ale statului. Dacă unul 
trişează, suferă toţi, iar încrederea există numai acolo unde există o garanţie a onestităţii, clar asumată”, a mai 
declarat Dacian Cioloş. Comisarul european a mai spus că, în complementaritatea sistemului de autocontrol “elaborat 
şi formalizat” de către fermieri poate fi creat “un brand de origine, voluntar asumat de producători, un brand 
românesc”. 

Actuala criză a laptelui de pe piaţa românească nu trebuie gândită în logica unui război comercial, dar această 
piaţă este locul unei competiţii acerbe, în contextul existenţei unui sector al laptelui insuficient consolidat, care are 
nevoie de o reformă structurală. Cioloş speră că producătorii români de lapte vor depăşi criza de încredere din partea 
consumatorilor şi că aceasta va fi un avertisment pentru căutarea unor soluţii durabile în sectorul laptelui. Autorităţile 
române și producătorii de lapte trebuie să ia măsuri încă de pe acum pentru ca din anul 2015 să evite ieșirea de pe 
piaţa internă a laptelui de producţie autohtonă, ca urmare a eliminării cotelor de lapte la nivel european. 

Eliminarea cotelor de lapte din anul 2015 va permite producătorilor din întreaga Uniune Europeană să vândă 
cantităţi nelimitate de lapte, astfel încât piaţa românească va fi invadată de produse de import. Problema este că vin 
alţii cu productivitate mai mare, cu vaci specializate în lapte, iar producătorii mai mici, cu vaci mixte, n-or să mai 
găsească clienţi. Procesatorii vor importa din ţările mari productătoare, pentru că va fi oferta mai bună, va veni lapte 
ieftin din exterior. Și așa, laptele din exterior este mai ieftin, cel puţin în anumite perioade. De asemenea, producţia 
medie pe cap de vacă furajată este de 3.860 de litri pe an în România, faţă de 7.000-8.000 de litri, cât produce în 
medie o vacă în Germania sau Franţa 

Un alt handicap al producătorilor din România în faţa concurenţei din străinătate este legat de cantitatea mare 
de lapte neconform din producţia autohtonă. Dintr-un total de 5 milioane de litri de lapte produs anual în România, 
doar 1,3 milioane de litri intră în circuitul oficial de procesare, iar 20% reprezintă lapte neconform. 

Conformitatea cu normele europene se referă la respectarea limitelor de celule somatice și germeni din lapte. 
Autorităţile române ar trebui să ia măsuri urgente pentru sprijinirea productătorilor interni, în vederea mecanizării și 
retehnologizării fermelor, precum și achiziţionării de rase de vaci mai performante. De asemenea, statul poate să-i 
protejeze într-un fel pe producătorii defavorizaţi, de exemplu,  pe cei din zona montană. Viitoarea Politică Agricolă 
Comună a UE lasă statelor libertatea să-i ajute pe micii producători defavorizaţi, pentru că altfel, odată cu 
liberalizarea cotei de lapte, fermele intensive vor putea produce laptele mult mai ieftin. Pentru spijinul oferit 
producătorilor statul român poate utiliza fonduri europene. 
     Ultimul act criminal la adresa fermierilor cinstiţi din România, scandalul aflatoxinei, are ca explicaţie fie prostia 
guvernanţilor, fie susţinerea unor interese oculte ale importatorilor. Mii de producători agricoli oneşti au fost aduşi  în 
pragul disperării după isteria produsă de declaraţiile iresponsabile ale guvernanţilor, iar fermele lor sunt în prag de 
faliment. 
        În concluzie, scandalul laptelui infestat cu aflatoxina este doar ultima lovitură aplicată producătorilor agricoli 
români de guvernul Victor Ponta. Rând pe rând, producătorii de carne, viticultorii si micii fermieri au fost luaţi la 
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ţintă de "specialiştii" USL, de la care au primit doar impozite, incompetenţă şi politizarea excesivă a sectorului 
agricol. 
     Acest guvern este, pentru agricultura românească cel mai dezastruos din ultimii 20 de ani. Pierderile pentru 
fermierii români  sunt de ordinul sutelor de milioane de euro. Aşa-zisul patriotism al guvernului este legat doar de 
protejarea corupţilor, nu şi de protejarea pietei româneşti şi a produselor alimentare autohtone de calitate.  
 

Deputat, 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
 

Criza citostaticelor, curmarea vieţii oamenilor din incompetenţă şi nepăsare, justifică demisia premierului 
Ponta şi a ministrului Nicolăescu 

 
Stimaţi colegi, 
În data de 25 ianuarie 2013, prim-ministrul Victor Ponta făcea o declaraţie publică în care își asuma vina 

pentru criza citostaticelor. Victor Ponta declara pe 25 ianuarie 2013 ca „e justificat să mi se ceară demisia pentru 
criza citostaticelor, dar până miercuri rezolv problema”. În 5 zile adică. Au trecut 5, apoi 10, apoi două luni, dar 
problema nu s-a rezolvat. Ba mai mult, pe atunci premierul recunoștea îndreptăţirea oricui i-ar fi solicitat demisia din 
pricina aceasta. La momentul respectiv, acea declaraţie însemna o nouă rază de speranţă pentru orice bolnav de 
cancer din România. O speranţă năruită, aşa cum se năruie întreaga economie românească. Aşa cum aşteaptă în zadar 
angajaţii de la Oltchim. 

Este justificat atunci să întreb: unde este demisia, domnule Ponta? 
Domnule Ponta, aţi pozat în erou în 25 ianuarie 2013 când aţi spus că vă asumaţi vina pentru criza citostaticelor. Și 
aţi recunoscut cu propriile cuvinte cât aţi alocat pentru a debloca lucrurile: o oră şi jumătate 
(http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14080401-victor-ponta-justificat-ceara-demisia-pentru-criza-citostaticelor-dar-
pana-miercuri-rezolv-problema.htm). Reforma din sănătate nu este o chestiune de o oră şi jumătate. Reforma din 
sănătate se măsoară în vieţile românilor. 

La două luni de la acea declaraţie, criza citostaticelor a rămas în continuare nerezolvată. Guvernul USL s-a 
spălat repede pe mâini prin aprobarea a 800.000 euro pentru rezolvarea crizei. Însă măsurile pentru deblocarea 
birocraţiei pentru ca medicamentele să ajungă la bolnavi lipsesc cu desăvârşire. Între medicamentele citostatice şi 
pacientul român se interpun 7 instituţii care alcătuiesc un lanţ birocratic greoi şi nefuncţional. 

Le reamintim domnilor miniştri că bolnavii au dreptul la tratament oncologic gratuit. Statul român 
are obligaţia, prin lege, de a asigura tratamentul oncologic în ţară, fără ca bolnavii să caute citostaticele la farmacii 
din străinătate. 

Promisiunile însă au curs una după alta. 
Prima promisiune: de la pacient la minister, vom cunoaște dimensiunea stocurilor de medicamente 

existente 
Cuvânul „alertă” pentru USL nu înseamnă nimic. Ca măsură luată în ianuarie 2013 a fost înfiinţat un grup de 

alertă rapidă între Unifarm, Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) și Direcţia Farmaceutică din minister, Casa 
Naţională şi Comisia de Oncologie a Ministerului. Grup de alertă care nu a rezolvat nimic. Alerta însă nu se referea la 
măsuri efective de rezolvare a problemei, ci la centralizări lunare a nivelului de stocuri, de consum şi a necesarului 
pentru următoarea perioadă. Nici măcar atât nu au reuşit. Comisiei de oncologie a Ministerului, căreia i s-au cerut 
raportările, nu a fost în stare să le realizeze conform machetei. Un grad mai mare de birocraţie când în joc sunt vieţile 
oamenilor nici nu există. 

Abia după o lună şi jumătate oficialii din Ministerul Sănătăţii şi-au dat seama că măsura nu are niciun 
rezultat. Continuarea? „O formulă mai drastică”, în cuvintele d-lui Adrian Pană. Adică, din nou, alte raportări: 
colectarea, de data aceasta zilnică, de stocuri, consum şi necesar pe o perioadă scurtă de la fiecare secţie de oncologie 
din aceasta ţară. Domnule Ponta, nici să nu vă aşteptaţi să se rezolve criza citostaticelor când tot ce faceţi este să 
culegeţi raportări! Dl. Pană numeşte această măsură „militarizată”. Domnule Ponta, aţi făcut armata? Atunci ştiţi că 
asta nu înseamnă militărie! 

A doua promisiune: stocurile de medicamente pe site-ul Ministerului Sănătăţii 
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La sfârşitul lunii ianuarie 2013, Ministerul Sănătăţii a propus, printre  măsurile necesare pentru rezolvarea 
crizei citostaticelor, şi publicarea stocurilor de medicamente destinate tratamentului oncologic, împreună cu 
actualizarea săptămânală a acestora, pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Ca urmare a celor de mai sus, stocurile nu au 
fost publicate nici la 29 martie. Ba mai mult, Ministerul Sănătăţii a venit cu o nouă promisiune: abia la 31 martie va 
face publice stocurile existente de citostatice atât la nivelul spitalelor, cât şi la nivelul Unifarm-ului, distribuitorul de 
medicamente al statului român. Ce e mai simplu decât să amâni de pe o zi pe alta? 

Oricine ştie că dinamismul deblocării este dat de la nivelul conducerii. Ori guvernul Ponta nu a fost în stare 
să mişte lucrurile. Nu a fost în stare să transmită urgenţă cu care lucrurile trebuie făcute în structurile subordonate. 

A treia promisiune: bolnavii nu mai vin la spital cu medicamentele în buzunar 
La începutul lunii februarie, ministrul sănătăţii Eugen Nicolăescu declara că va monitoriza atent toate 

internările şi necesarul de medicamente şi produse medicale din unităţile sanitare pentru ca pacienţii să nu mai vină 
cu medicamente de acasă pentru a fi trataţi corespunzător. Tot atunci anunţa șiîncheierea epocii în care bolnavii erau 
trimişi să cumpere medicamente, în lipsa celor din farmacia spitalului. 

Recent însă, pe 21 martie, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Adrian Pană, a recunoscut că măsurile 
luate de guvernul USL nu au produs niciun efect în criza citostaticelor. Adrian Pană se scuză că „lucrurile nu au mers 
atât de repede pe cât ne-am fi dorit”. 

„Incredibilele bariere birocratice” pentru care premierul Ponta îşi cerea iertare în ianuarie nu au fost nici până 
azi depăşite. Preocuparea Minsterului Sănătăţii a fost cu totul alta. Ministrul Nicolăescu s-a învârtit cu reforma în 
sănătate de ochii FMI – ba reformăm, ba luăm măsuri ca să avem rezultate imediate. Deşi toate acestea le-a ratat, nu a 
ratat amenajarea biroului său ministerial cu sponsorizare din partea unei clinici private. Eugen Nicolăescu are, în 
acest moment, o problemă majoră de etică şi moralitate şi se află într-un foarte probabil conflict de interese. O 
sponsorizare din partea unei clinici private pentru ministrul sănătăţii nu este niciodată personală, cum susţine Eugen 
Nicolăescu. La acest nivel guvernamental nu există sponsorizări personale, pentru că Eugen Nicolăescu nu este un 
cetăţean privat, ci membru al Parlamentului, ministrul sănătăţii şi cel în mâna căruia se află derogările pentru 
spitalele private din România. 

Este însă doar una dintre faţetele problemei privind asigurarea necesarului de medicamente. La fel cum 
guvernul Ponta a lăsat să se rezolve de la sine problema birocraţiei, la fel de impasibil asistă şi la lipsa contractelor cu 
furnizorii unor astfel de medicamente. După cum vorbim despre atragerea investitorilor, tot la fel vorbim şi despre 
atragerea furnizorilor. 

Concluzia? Guvernul USL nu este decât executivul declaraţiilor şi al bunelor intenţii afişate. În fapt, nici 
Victor Ponta, nici ministrul Nicolăescu nu au absolut nicio soluţie pentru a rezolva problema citostaticelor sau orice 
altă problemă serioasă a României. 

Bătălia de hârtii, memorii şi petiţii, singura cu care pot riposta pacienţii, nu sacrifică instituţia guvernului sau 
a ministerului, ci curmă vieţile oamenilor. 

Bolnavii de cancer aşteaptă încă miercurea în care Victor Ponta va găsi o soluţie pentru ei. PDL îi aşteaptă 
demisia, împreună cu cea a ministrului incompetent Nicolăescu. 

Domnule Ponta, pe baza propriilor declaraţii din ianuarie 2013, vă solicit demisia, alături de cea a ministrului 
Nicolăescu, pentru situaţia inacceptabilă din sistemul de sănătate şi mai cu seamă pentru criza citostaticelor, pentru 
care v-aţi asumat în mod personal răspunderea. Ce le veţi arăta de această dată românilor? Că aveţi cuvânt? Că ceea 
ce rostiţi sunt simple promisiuni deşarte? 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 

Execuţia bugetară pe primele două luni ale anului 2013 trage semnale grave de alarmă. Relansarea economică 
promisă de USL se dovedeşte a fi o prăpastie. 

  
Primul punct tare al unei construcţii bugetare sănătoase este continuitatea.Guvernul PDL a reușit să 

construiască, în timp de criză, un buget al investiţiilor care ne-a și adus creșterea economică din anul 2011, după ce 
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am simţit pe propria piele consecinţele nefaste ale unui model de creștere economică bazat pe stimularea 
consumului. Azi, ne-am întors de unde am plecat. În România, traseismul și urmărirea intereselor personale au luat 
locul consecvenţei.Adevărul tragic este că birocraţia bugetară se hrănește din agonia micilor antreprenori, supuși 
obligaţiei de a plăti un impozit pe venit chiar dacă realizează sau nu profit, din supra-taxarea agricultorilor și din 
povara fiscală tot mai mare asupra celor care muncesc cu adevărat. USL ne-a readus la modelul nesănătos de creștere 
economică bazată pe consum și birocraţie, după patru ani grei de corecţii. Este dovada că nu a învăţat nimic din criza 
economică. Nici nu a început bine acest an, și deja privim cu prea multă îngrijorare la ce ne va aduce sfârșitul 
său. Perspectiva economică avertizează că bunăstarea românilor se va risipi din nou printre degetele guvernanţilor. 

Ce face un guvern inteligent pe partea de economie și finanţe publice, ca reacţie la creșterea economică mai 
mică decât cea așteptată? Răspunsul e simplu. Creşte cheltuielile de capital, adică de investiţii, absoarbe mai mulţi 
bani europeni, vine cu un pachet de măsuri pentru a stimula mediul de afaceri să creeze locuri de muncă. 
  Ce a făcut USL? 

În schimb, guvernarea USL pune România în faţa unui scenariu foarte pesimist. După aproape 11 luni de 
USL, Crin Antonescu admite senin că este încă neclar ce vrea guvernarea la care partidul său participă. Până acum, 
realizările USL la guvernare sunt: șomaj crescut și niciun proiect pentru crearea de locuri de muncă, 
dezindustrializarea pas cu pas a României, taxe și impozite majorate și investiţii tăiate, fonduri europene atrase în 
scădere și nicio măsură de relansare economică.   

Lipsa performanţei economice se vede foarte clar în încasările bugetare. În ianuarie și februarie 2013 s-au 
încasat la bugetul de stat aceleași sume ca și în lunile similare ale anului 2012. USL nu a reușit să adune mai mulţi 
bani la buget, deși preţurile au crescut în lanţ, iar prima decizie a USL pe acest an a 
fostcreșterea taxelor și a impozitelor. Guvernul USL nu colectează la bugetul de stat bani în ritmul 
prognozat. Execuţia bugetară în primele două luni ale anului 2013 trage serioase semnale de alarmă. 

În primul rând, cheltuielile cu investiţiile au scăzut cu 40%. În aceste condiţii, este anulată din start creșterea 
economică sustenabilă pe termen lung și șansele de a crea locuri de muncă pentru români. 

În al doilea rând, sumele primite de la UE au scăzut cu 9% în primele primele două luni 
din anul 2013 comparativ cu primele două luni din anul 2012. Să nu uităm că acest lucru se întâmplă în condiţiile în 
care USL anunţase că se bazează pe o creștere considerabilă a acestor venituri bugetare în 2013 pentru a putea face 
faţă cheltuielilor și pentru a putea menţine sub control deficitul bugetar. 

În al treilea rând, au crescut costurile cu birocraţia și cu personalul bugetar cu 17%. USL dădea asigurări că 
numărul suplimentar de ministere nu va avea ca efect creșterea cheltuielilor cu personalul. Iată însă că așa se 
întâmplă. Avem nevoie de instituţii eficiente, nu de instituţii pentru persoane. 

România nu are acum bani la buget pentru că Guvernul USL nu a produs nimic în aproape 11 luni, ci doar a 
tocat sistematic ce a găsit în vistierie după plecarea Guvernului PDL. Guvernul Ponta 1 și 2 au abandonat complet și 
plata arieratelor către autorităţile locale, iar aceste arierate au crescut semnificativ. 

Dacă va continua în ritmul acesta, în vară USL va trece la concedieri în sistemul bugetar pentru că se va 
ajunge la o rectificare negativă, deci nu vor mai fi fonduri pentru susţinerea numărului actual al angajaţilor la stat.  
Economia e pusa pe butuci. Companiile de stat raman politizate si nerentabile in ansamblu.  Industria privata 
romaneasca anunta disponibilizari masive din cauza cresterii diferentiate a pretului la gaze intre actorii straini si 
romani. Deja de la mediul privat – de la IMM-uri la fermieri și agricultori – dar și de la românul de rând USL a luat 
tot ce se putea lua. 
Relansarea economică promisă de USL se dovedeste a fi o prapastie. 

PDL a decis să depună două moţiuni simple în Parlament: una pe tema suspendării lucrărilor de extindere a 
metroului bucureştean, iar cealaltă pe tema situaţiei grave din industria laptelui. PDL penalizează guvernul Ponta 
pentru incompetenţă, neglijenţă şi pentru promisiunile electorale neonorate. 

Moţiunile reclamă două eşecuri grave ale guvernului Ponta: unul în infrastructură şi altul în susţinerea 
mediului de afaceri. 

USL nu doar că nu e în stare să dezvolte noi proiecte de infrastructură, dar nu e în stare nici să le continue pe 
cele deja începute. 

USL nu e doar incapabilă să stimuleze dezvoltarea agriculturii, dar nu reuşeşte nici s-o susţină pe cea care 
deja există. 

Normalitatea în economie este ca cei care muncesc să își poată achiziţiona o casă, să înceapă o afacere sau să 
aibă de unde să economisească. Da, ne păstrăm responsabilitatea fiscală, ţinem frâiele deficitului bugetar, dar nu 
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sugrumândproducătorii și mediul de afaceri în ansamblu. Ori USL ne-a demonstrat că singura soluţie pe care o are 
pentru a aduna venituri la buget este impozitarea si irosirea resurselor din visterie pentru clientela politica, nicidecum 
eficientizarea si transparentizarea cheltuielilor publice.   
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 

Românii bagă mâna tot mai adânc în fundul sacului pentru a ne plăti păcatul că INCOMPETENŢA 
este la guvernare 

 
Stimaţi colegi, 
USL guvernează ca să ne arate incompetenţa crasă. Nu mai există amăgire şi promisiune. Să gândim: nicio 

măsură de încurajare a vieţii noastre de fiecare zi. Doar taxe şi impozite ce nu fac altceva decât să creeze panică 
privind viitorul fiecărui român. Doar taxe şi impozite ce ne fac să băgăm mâna tot mai adânc în fundul sacului spre a 
ne plăti păcatul că INCOMPETENŢA este la guvernare.  

A trăi în România devine pe zi ce trece un act de crudă supravieţuire. Iată câteva exemple: 
 Întrebaţi-vă simplu ce se va întâmpla în şase luni, într-un an? Vom fi mai săraci în imperiul unei majorităţi 

fără discernământ. 
Majoritatea alimentelor s-au scumpit 
Pentru a putea vedea cum a evoluat preţul principalelor mărfuri alimentare sub guvernarea USL am analizat 

preţurile medii ale principalelor produse agroalimentare în luna aprilie 2012 (ultima lună fără USL la guvernare) şi în 
luna ianuarie 2013 (ultimele cifre oficiale disponibile), conform datelor INS.  

Rezultatul a fost unul previzibil: majoritatea produselor alimentare s-au scumpit sub guvernarea USL, 
cu câteva mici excepţii (vezi Anexa 1).  

Pe primul loc în topul scumpirilor din perioada aprilie 2012 – ianuarie 2013 se situează cartofii, cu o creştere 
uriaşă, de aproape 83%. Pe următoarele locuri se situează în ordine grâul (39%), fasolea (36%), porumbul (32%), 
carnea de pasăre (26%) şi ouăle de găină (23%). La polul opus, cea mai mare scădere de preţ s-a înregistrat la carnea 
de oaie. 

Proiecţiile BNR pentru rata inflaţiei nu sunt îmbucurătoare. Se aşteaptă o inflaţie de 3,5% în anul 2013, cu 
creşteri mai puternice chiar în prima jumătate: o inflaţie de peste 5% în primul trimestru şi de aproape 6% în al doilea 
trimestru. Practic, avem un an 2013 cel puţin la fel de greu ca precedentul în ceea ce priveşte preţul alimentelor. 

Preţul carburanţilor a crescut şi el sub guvernarea USL, deşi preţul mediu european scade 
Nici preţul carburanţilor nu a scăpat de scumpiri sub guvernarea Ponta. Astfel, benzina s-a scumpit cu 8% (de 

la 1,209 euro/litru la 30 aprilie 2012 la 1,306 euro/litru la 24 martie 2013), iar motorina s-a scumpit cu 1,3% în 
această perioadă, de la 1,314 euro/litru la 30 aprilie 2012 la 1,331 euro/litru la 24 martie 2013), conform cifrelor puse 
la dispoziţie de Comisia Europeană privind preţul mediu săptămânal al carburanţilor. Acest lucru s-a întâmplat în 
condiţiile în care atât preţul mediu european al benzinei, cât şi cel al motorinei au scăzut (vezi Anexa 2). 

Factura la utilităţi este din ce în ce mai mare 
Pe lângă scumpirea alimentelor şi a carburanţilor, factura la utilităţi a tot crescut şi va creşte în continuare sub 

guvernarea USL.  
Preţul la gaze a crescut prima oară sub guvernarea USL la 15 septembrie 2012 cu 5% pentru consumatorii 

casnici şi cu 10% pentru cei non-casnici. Apoi, la 1 februarie 2013 gazele s-au scumpit din nou cu 5% pentru 
consumatorii non-casnici conform calendarului de liberalizare a gazelor (această creştere ar fi trebuit să aibă loc în 
decembrie 2012, dar a fost amânată din cauza înlocuirii guvernului). Conform aceluiaşi calendar de liberalizare, 
gazele s-au scumpit la 1 aprilie 2013 cu încă 5% pentru consumatorii non-casnici, urmând a se scumpi cu încă 5% la 
1 iulie şi cu încă 3% la 1 octombrie. Şi consumatorii casnici vor resimţi noi scumpiri ale gazelor în anul 2013, 
conform calendarului de liberalizare. Astfel, acestea vor creşte cu 8% de la 1 iulie şi cu încă 2% de la 1 octombrie. 

 La fel, preţul energiei electrice a crescut sub guvernarea Ponta. În anul 2012 energia electrică s-a scumpit cu 
5% la 1 iulie pentru toate tipurile de consumatori şi cu 2-3% la 1 septembrie pentru consumatorii non-casnici, 
conform calendarului de liberalizare. Apoi, în chiar prima zi a anului 2013, energia electrică s-a scumpit cu încă 10% 
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pentru toate tipurile de consumatori ca urmare a recunoaşterii de către ANRE a unor costuri mai mari de producţie, 
precum şi a suplimentării ajutorului acordat de stat producătorilor de energie regenerabilă. 

Scumpirile energiei electrice vor continua însă în acest an, pe baza calendarului de liberalizare. Conform 
acestuia, în urma creşterii procentului de achiziţie din piaţa concurenţială, de la 1 aprilie avem o nouă scumpire a 
energiei electrice pentru consumatorii casnici. Ulterior, energia electrică s-ar mai putea scumpi de încă 2 ori conform 
aceluiaşi calendar (la 1 iulie şi 1 septembrie) pentru toate tipurile de consumatori. 

 Noi taxe şi impozite în 2013 
După toate aceste scumpiri amintite anterior, guvernul USL mai vine şi cu majorări ale unor taxe şi impozite 

sau cu introducerea unora noi. Principalele modificări care cresc povara fiscală a românilor: 
 introducerea cotei unice de 16% pe veniturile din silvicultură şi piscicultură, precum şi pentru terenurile 

agricole, veniturile din creşterea şi exploatarea animalelor şi din valorificarea produselor de origine animală, 
începând cu 1 februarie 2013; 

 introducerea unei taxe speciale pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale, de 0,5% 
aplicată veniturilor, de la 1 februarie 2013; 

 introducerea taxei asupra veniturilor suplimentare rezultate din dereglementarea preţului gazelor naturale 
(60% din baza de calcul), începând cu 1 februarie 2013; 

 introducerea obligativităţii de plată a impozitului pe venit şi CAS-ului la diurna primită de toţi angajaţii pe 
perioada delegării pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul instituţiilor 
publice, începând cu 1 februarie 2013; 

 introducerea timbrului de mediu pentru autovehicule, reprezentând taxa pentru emisiile poluante provenite de 
la autovehicule, începând cu 15 martie 2013; 

 creşterea accizei specifice la ţigarete de la 53,18 euro/1.000 ţigarete la 56,71 euro/1.000 ţigarete începând cu 
1 aprilie 2013 (după decalarea calendarului de creştere a accizelor de la 1 iulie la 1 aprilie); 

 creşterea accizei la bere de la 0,748 euro/hl/1 grad Plato la 0,8228 euro/hl/1 grad Plato şi de la 0,43 euro/hl/1 
grad Plato la 0,473 euro/hl/1 grad Plato în cazul producătorilor independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce 
nu depăşeşte 200.000 de hl, începând cu 1 aprilie; 

 creşterea taxei pentru eliberarea paşapoartelor temporare (de la 84 lei la 100 lei) şi a celor electronice (de la 
244 lei la 270 lei), începând cu 1 aprilie 2013; 

 creşterea taxei de pod, în cazul podurilor Giurgeni-Vadul Oii şi Feteşti-Cernavodă, începând cu 1 aprilie 
2013; 

 introducerea coplatei din sănătate, de până la 10 lei pe zi de spitalizare, începând cu 1 aprilie 2013; 
 introducerea impozitului obligatoriu pe venit de 3% pentru firmele a căror cifră de afaceri este mai mică de 

65.000 euro. Această măsură afectează deja orice firmă care are o rată a profitului mai mică de 18,75%; 
 la toate acestea se adauga majorarea impozitelor şi taxelor locale cu 16% de la 1 ianuarie 2013. 

Vă mulţumesc. 
 

 
 
 Anexa 1: Topul scumpirilor la alimente sub guvernarea USL/ Anexa 2: Evoluţia preţului la carburanţi sub 
guvernarea USL 

 
Anexa 1: Topul scumpirilor la alimente sub guvernarea USL 

Nr.Crt. PRODUS UM 
Aprilie 
2012 

Ianuarie 
2013 

Modificare 
procentuală 

1 Cartofi Lei / kg 0,97 1,77 82,47% 
2 Grâu Lei / kg 0,77 1,07 38,96% 
3 Fasole boabe Lei / kg 6,18 8,38 35,60% 
4 Porumb boabe Lei / kg 0,9 1,19 32,22% 

5 
Carne de pasăre în 
greutate vie Lei / kg 3,12 3,93 25,96% 

6 Ouă de găină Lei / buc 0,56 0,69 23,21% 
7 Ceapă uscată Lei / kg 1,84 2,08 13,04% 
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8 
Carne de porcine în 
greutate vie Lei / kg 5,77 6,5 12,65% 

9 
Brânza telemea de 
vacă Lei / kg 13,62 15,28 12,19% 

10 
Brânză telemea de 
oaie Lei / kg 17,80 19,85 11,52% 

11 
Carne de bovine în 
greutate vie Lei / kg 5,5 6,03 9,64% 

12 Pere Lei / kg 4,74* 5,08 7,17% 
13 Mere Lei / kg 2,70 2,75 1,85% 
14 Morcovi Lei / kg 2,23 2,25 0,90% 

15 
Lapte proaspăt de 
vacă Lei / litru 2,25 2,21 -1,78% 

           * preţ mediu valabil pentru luna martie 2012  
                     
           Sursa: INS,1 aprilie 2013 
 
 
 
Anexa 2: Evoluţia preţului la carburanţi sub guvernarea USL 

30 aprilie 2012 24 martie 2013 
Modificare 
procentuală 

Nr.crt. 
PRODUSUL 
(sortiment) UM România UE România UE România UE 

1. Benzină 

Euro 
/ 
litru 1,209 1,573 1,306 1,518 8,02% 

-
3,50% 

2. Motorină 

Euro 
/ 
litru 1,314 1,457 1,331 1,427 1,29% 

-
2,06% 

Sursa: CE, buletine săptămânale carburanţi,1 aprilie 2013 
 

 
 

Deputat, 
Andreea Maria Paul 

 
 
 

*** 
 

2 aprilie-Ziua internaţională de conştientizare a autismului 
 
 Stimaţi colegi, 

Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă aduce în atenţie faptul că astăzi- 2 aprilie- este Ziua 
internaţională de conştientizare a autismului, moment pe care îl consider oportun pentru a vorbi despre această 
afecţiune. Vreau să mă alătur pe această cale colegilor din domeniul asistenţei sociale care activează în diferite 
fundaţii şi asociaţii ale societăţii civile şi care desfăşoară în aceste zile evenimente pe această temă. Ele au menirea de 
a ne face mai conştienţi de incidenţa ridicată a acestei afecţiuni, de gravitatea şi de efectele ei asupra indivizilor, 
asupra familiei şi asupra societăţii per ansamblu.  
 Stimaţi colegi, 
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 Când vorbim de tulburări din spectrul autismului, vorbim de o afecţiune cu o prevalenţă estimată la nivel 
internaţional de 1 din 100, conform datelor prezentate la Congresul internaţional de autism Europe de la Lisabona din 
2003.   
 Autismul se manifestă încă de la cele mai mici vârste. Diagnosticat la timp, evoluţia acestuia poate fi 
încetinită, iar şansele copiilor autişti de a se integra în societate, de a avea o familie, un loc de muncă stabil cresc 
exponenţial.  În acest sens, campaniile punctuale de conştientizare asupra acestei afecţiuni, corelate cu  o informare 
permanentă care să ajute părinţii să recunoască la timp simptomele, sunt instrumente active de luptă impotriva acestei 
afecţiuni. 
 
 Stimaţi colegi, 
 Este un subiect pe care eu îl tratez cu toată responsabilitatea şi seriozitatea unui membru al Comisiei de 
Muncă şi Protecţie Socială din Parlamentul României.  
 În acest moment, abordarea problemei autismului în România necesită o raportare la două nivele-unul ar fi 
cel a serviciilor medicale, iar celălalt trebuie să privească aspectele sociale ale problemei.  
 Aşadar, să privim întâi la substratul social. Problema priveşte atât persoanele autiste care sunt rezervate din 
punctul de vedere al interacţiunii sociale, cât şi persoanele din societate care ar trebui să sprijine integrarea socială 
dar şi asimilarea ocupaţională a persoanelor cu autism şi o bună convieţuire cu acestea. De cele mai multe ori, noi 
ceilalţi suntem cei care punem mai multe bariere, raportându-ne la persoanele autiste ca la nişte persoane incapabile. 
Pe lângă faptul că nu este aşa, este de asemenea nesănătos, deoarece în acest fel nu vom putea niciodată valorifica 
potenţialul fiecărui membru al societăţii. Cercetările ştiinţifice ne arată că persoanele cu tulburări din spectrul autist 
sunt de multe ori nişte persoane cu un nivel de inteligenţă peste medie, cu o memorie foarte dezvoltată şi capabili de 
raţionamente  matematice pe care niciun om obişnuit nu le poate face. Pentru a depăşi toate aceste prejudecăţi, avem 
nevoie în primul rând de informare corectă referitoare la această afecţiune, urmată de o autoeducare a noastră şi a 
societăţii.  
 În ce priveşte serviciile medicale de diagnosticare şi recuperare, acestea încă sunt în stadiul de servicii 
inaccesibile celei mai mari părţi a copiiilor din România care suferă de autism. Motivul principal, şi din păcate cel 
mai greu de combătut, este cel al preţurilor ridicate ale acestor servicii.  
 Chiar dacă cele mai recente terapii de recuperare sunt acum disponibile şi în ţara noastră, costurile pe care 
trebuie să le plătească un părinte pentru acestea sunt un impediment major. Terapiile sunt unele complexe, 
presupunând o gamă largă de intervenţii. Pentru a înţelege mai bine, vă dau ca exemplu terapia ABA(Analiza 
Comportamentală Aplicată). Aceasta asigură şanse de recuperare până la 47%, însă costurile se ridică la 1000-2000 
de euro pe lună, în condiţiile în care ajutorul social pentru un copil cu autism este în medie de 100 de euro pe lună. 
Avem într-adevăr o serie de fundaţii care asigură astfel de terapii la nişte costuri mai tolerabile, datorită unor sponsori 
generoşi, însă numărul acestora este insuficient faţă de numărul de cazuri de autism din momentul de faţă.  
 
 Stimaţi colegi, 
 În întâmpinarea acestor probleme, cred că una dintre soluţii ar fi implicarea mai mare a instituţiilor statului în 
atragerea şi alocarea de fonduri pentru aceste terapii. În plus, cred în general în crearea şi întărirea parteneriatelor 
public-private ca una dintre cele mai viabile soluţii pentru servicii sociale la standarde de calitate şi preţuri 
suportabile. Cred, de asemenea în nevoia întăririi locului şi rolului Bisericii în prestarea serviciilor de asistenţă 
socială, astfel încât statul să impartă eficient responsabilitatea în acest domeniu. În acest sens, vă invit, dragi colegi, 
ca împreună să contribuim la un cadru legal care să susţină un astfel de efort sinergetic al tuturor acestori actori.  
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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Fiat justitia, et pereat mundus 

 
 

Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

Uniunea Social Liberală a transformat nominalizarea celor mai importanţi procurori din sistemul judiciar 
românesc, Procurorul-şef al României şi Procurorul-şef al DNA, într-o piesă de teatru absurd, zi de zi televizată şi 
puternic marcată de împărţirea sferelor de putere în cadrul alianţei de guvernare. Este deja o telenovelă de prost gust 
care nu face decât să arate dispreţ şi desconsiderare pentru cei care i-au votat în decembrie trecut. 

Pe termen mediu şi lung, ping-pong-ul pe care îl joacă Ponta – Antonescu – Voiculescu cu funcţiile din 
justiţia românească determină prejudicii enorme pentru fiecare român şi pentru România, în relaţiile noastre europene 
şi euro-atlantice. De altfel românii îşi aduc aminte deviza sub care USL a participat la alegerile parlamentare „nu vom 
avea toată puterea până nu vom lua şi justiţia”, deviză promovată cu aplomb de toţi cei îngrijoraţi de un corp al 
magistraţilor care ar continua să acţioneze independent. 

Stimaţi colegi. Justiţia nu poate fi independentă decât în condiţiile în care procedurile de nominalizare a 
procurorilor-şefi respectă nu numai litera, ci şi spiritul legii. Este greu de crezut că miniştri de justiţie care s-au 
succedat la conducerea acestui portofoliu au avut măcar minima dorinţă de a declanşa un proces real de selecţie a 
celor mai performanţi şi pretigioşi procurori, care să poată candida cu succes la aceste funcţii. 

Reaua credinţă a USL în relaţia cu justiţia a fost deja demonstrată chiar în nominalizările cel puţin dubioase 
la acest portofoliu. Astfel că nu ne-a mirat faptul că atunci când în faţa Consiliului Superior al Magistraturii s-au 
prezentat două candidaturi care nu au convins pe nimeni, nici un cetăţean român nu a mai acordat încredere reluării 
procedurii în desemnarea unor noi candidaţi. 

Este trist pentru România şi pentru toţi cei care lucrează în sistemul judiciar faptul că nu vom avea noi şefi la 
Parchetul General şi la DNA, până când aceştia nu vor fi pe placul lui Dan Voiculescu, Cătălin Voicu, Adrian 
Năstase sau Relu Fenechiu. Când spun acest lucru mă bazez pe presiunile uriaşe făcut în cadrul USL de aceştia, 
imediat ce Victor Ponta a „scăpat” către presă intenţia de a face nominalizările. Cum era şi de aşteptat Victor Ponta a 
fost imediat pus la colţ, punându-i să aleagă între a mai fi prim-ministru sau a numi procurorii şefi. Şi a ales! În 
detrimentul justiţiei şi în interesul său! 

Doamnelor şi domnilor deputaţi. Ceea ce nu înţelege Uniunea Social Liberală este faptul că numirea unor 
procurori şefi integri, morali şi performanţi nu este cerută doar de partenerii din Uniunea Europeană, pe care USL 
continuă să-i trateze cu dispreţ. Numirea procurorilor şefi este reclamată de sistemul judiciar, de numirile 
subsecvente şi de semnalul de continuitate în reformă pe care îl aşteaptă toţi magistraţii. Numirea procurorilor şefi 
este cerută de toţi românii care, de la Carol I , aşteaptă o justiţie închinată devizei latine „fiat justitia, et pereat 
mundus”. Numirea procurorilor şefi trebuie să fie semnalul că întregul corp al magistraţilor nu va mai tremura la 
apelurile telefonice venite din zona politică, ci să fie tributari doar codului de etică şi deontologie al magistraţilor.  
 

Deputat, 
Cezar Preda 

 
*** 

 
Nu condamnaţi Vâlcea la şomaj, sărăcie şi subdezvoltare! 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 

După aproape 11 luni de guvernare USL, un bilanţ simplu ne indică faptul că realizările guvernului Ponta 
până în prezent sunt: rata crescută a șomajului, zero proiecte viabile pentru crearea locurilor de muncă, 
dezindustrializarea continuă a României, taxe și impozite crescute, investiții tăiate, fonduri europene atrase în scădere 
și nici o măsură reală de relansare economică. 
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În loc să prioritizeze investiţiile şi producţia în sectoarele economice, actuala guvernare a “tocat” sistematic 
tot ce a găsit în visteria statului. În ritmul acesta, până la sfârşitul anului se conturează un exerciţiu bugetar plin de 
incertitudini, remarcându-se lipsa unei strategii sau viziuni economice pentru viitor. 

USL a promis crearea a 1 milion de noi locuri de muncă în ţară. Realitatea ne arată însă că deja avem cu 
peste 100.000 de șomeri mai mult decât anul trecut. Preconizatele închideri ale Oltchim, Mechel şi a unor unități de 
la Sidex Galați, vor arunca încă cel puțin 100.000 de oameni în şomaj. 

Noi locuri de muncă s-ar fi putut crea printr-o politică echilibrată de investiții publice. Dar până acum, în 
2013 au fost alocaţi investițiilor cu 40% mai puțini bani decât în perioada similară din anul trecut. Investițiile pot şi 
trebuie să devină motorul economiei românești. Tăierea lor echivalează cu creșterea șomajului și stagnarea 
economică. 

Situațiile dramatice de la Oltchim și Mechel riscă să lase fără loc de muncă, nu doar angajaţii din aceste 
companii, ci şi alţi peste 50.000 de români din industria pe orizontală. Sunt oameni ce lucrează la firme ale căror 
contracte cu Oltchim sau Mechel le asigură existența, fiind captivi economici. 

Cauza primară a situaţiei de astăzi stă în privatizările dezastruoase făcute în perioada 2001 – 2004. 
Combinatul de la Câmpia Turzii şi cel de la Târgovişte, dar şi Petromul care deţine Arpechim Piteşti – toate au fost 
privatizate fără clauze serioase post-privatizare şi fără un plan clar de menţinere şi dezvoltare pe termen lung a 
locurilor de muncă. Consecinţele se văd azi, fiind amplificate de incompetenţa şi nepăsarea actualei guvernări.  

Pentru Oltchim s-au făcut în ultimul an planuri peste planuri: ajutoare de stat, o “privatizare senzaţională 
marca Dan Diaconescu”, promisiunea de alocare a 45 milioane de Euro, necesari iniţial susţinerii fluxului tehnologic, 
toate din păcate irealizabile, “graţie” greşelilor flagrante ale guvernanţilor. 

Acum cateva zile, Comisia Europeană a emis un aviz negativ pentru un ajutor de stat la Oltchim, motivat de 
faptul că nu a fost fructificat, în vara anului 2012, acordul de transformare al datoriilor la utilităţi în acţiuni, iar 
compania a mai beneficiat de un astfel de sprijin, Guvernul neprimind nici o intenţie serioasă de cumpărare. Plătim 
scump eşecul privatizării din vara anului trecut, ce s-a dovedit un circ mediatic ridicol şi păgubos, în timp ce 
disperarea oamenilor de pe platforma chimică este din ce în ce mai mare.  

Recent, angajaţii Oltchim şi Arpechim au anunţat prin liderii de sindicat, că în această săptămână vor protesta 
la Palatul Victoria, iar dacă dialogul cu Dl Ponta va fi refuzat în continuare, vor ajunge inclusiv să blocheze A1, ca un 
gest extrem. Conectaţi-vă, domnule Prim Ministru la realităţile sociale şi economice ale ţării! Fiind un reprezentant al 
unui partid de stânga, beneficiar al unei largi majorităţi în Parlament, ce promite în programul politic soluţionarea “a 
priori” a problemelor şi aspectelor sociale, nu lăsaţi transformarea acestor tensiuni într-un butoi cu pulbere.  Faceţi 
acest efort şi, cu siguranţă, veţi înţelege că PR-ul din studiourile TV şi politizarea şedinţelor de guvern, unde vă 
“certaţi” colegii de alianţă şi îi ameninţaţi cu alocări discreţionare de fonduri, Consiliul Judeţean Caraş-Severin fiind 
ultimul apostrofat în acest fel, nu aduc bunăstarea economică promisă în campaniile electorale din 2012.  

Finalmente, vă semnalez că la sfârşitul săptămânii trecute, în sediul Prefecturii Vâlcea, a avut loc o întâlnire 
de lucru unde, împreună cu toţi factorii decizionali locali, parlamentarii de Vâlcea şi liderii de sindicat de pe 
platforma chimică, am  semnat un Memoriu ce vă este adresat. În urma dicuţiilor purtate, pe lângă cele 8 revendicări 
permanente ale Sindicatului Liber Oltchim, s-a concluzionat necesitatea întâlnirii de urgenţă cu Primul Ministru al 
României. 

Prin această declaraţie politică, vă cer la rândul meu, să vă reconsideraţi atitudinea faţă de situaţia judeţului 
Vâlcea! Oamenii de aici nu acceptă să fie victimele promisiunilor unor politicieni, care dupa ce s-au văzut ”cu sacii 
în căruţă” nu mai privesc în urma lor.  Nu permiteţi ca instalaţii moderne, echipamente şi procese de producţie 
automatizate noi, în care s-au investit sute de milioane de Euro în ultimii 10 ani, să se transforme într-un morman de 
fiare vechi sau să fie exportate de “băieţii deştepţi”. Totul stă în disponibilitatea Dumneavoastră pentru un simplu 
dialog. 

Autismul politic şi fuga de responsabilitate nu reprezintă o soluţie. “Alb sau negru”, oamenii aceştia merită un 
răspuns din partea Dumneavoastră. Aveţi această datorie morală faţă de ei. Introduceţi-vă în agendă, pe lângă 
Bruxelles, şi Vâlcea, Piteşti, Târgovişte, Buzău, Câmpia Turzii, Oţelul Roşu, Brăila şi Galaţi. Nu scoateţi Vâlcea de 
pe harta economică a României! Nu ne condamnaţi la şomaj, sărăcie şi subdezvoltare. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Romeo Rădulescu 
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*** 
 

Brăilenii aşteaptă primăvara mai mult ca oricine 
 

Stimaţi colegi, 
Asistăm şi privim cu toţii neajutoraţi în ultimul timp, ca în fiecare an, de altfel, la modul în care primăvara se 

lasă încă aşteptată, în timp ce iarna pare să îşi intre din nou în drepturi – drumuri blocate, nămeţi de peste un metru în 
multe zone ale ţării şi temperaturi cu mult sub media normală a acestei perioade. Pentru mulţi dintre brăileni, însă, 
acest lucru înseamnă şi prelungirea calvarului în care trăiesc încă de la începutul sezonului rece, mai exact din 
octombrie 2012:  frig în case, calorifere reci şi apă caldă oprită. Şi toate acestea în condiţiile în care, prin bunăvoinţa 
Consiliului Local Municipal, preţul gigacaloriei a crescut din ce în ce mai mult pe parcursul acestui sezon, în Brăila 
acesta fiind oricum unul dintre cele mai ridicate din ţară. 

Sistarea agentului termic nu a venit însă ca o surpriză pentru locuitorii oraşului: primul şi cel mai şocant episod 
l-au trăit abonaţii CET Brăila în decembrie 2011, când, chiar de Ziua Naţională a României, a fost întreruptă 
furnizarea apei calde şi a căldurii în sistemul centralizat de termoficare. Şi atunci, şi în 2012, cauza a fost acumularea 
de datorii către furnizorii de gaz metan şi electricitate.  

Problema însă nu se opreşte aici, deoarece CET încasează din ce în ce mai greu  contravaloarea facturilor la 
energie termică de la asociaţiile de proprietari. Mai mult decât atât, la agravarea acestei situaţii contribuie numărul tot 
mai mare, de la an la an, de abonaţi care se debranşează de la reţea. Astfel, s-a ajuns în situaţia în care, după ultimele 
estimări, numai în jur de 2.500 - 3.000 de apartamente să mai fie racordate la sistem, în municipiu existând undeva la 
50.000 - 52.000 de apartamente. 

Mai mult decât atât, pe fondul debranşărilor masive, zeci de familii au fost condamnate de propriii vecini să 
îngheţe în apartamente. Speriaţi şi revoltaţi în egală măsură de perspectiva de a mai plăti un serviciu pe care nu şi-l 
doresc, proprietarii apartamentelor dotate cu surse proprii de încălzire - centrală sau convector - majoritari la nivel de 
bloc, au decis că nu mai vor să aibă de-a face cu CET-ul. Aşa că au hotărât să nu mai dea drumul vanelor de căldură 
din subsol, această măsură afectându-i, în schimb, pe "minoritari", adică familiile încă abonate la sistemul centralizat 
de încălzire, majoritatea bătrâni, suferinzi şi plătitori cu bună-credinţă ai facturilor agentului termic.  

Stimaţi colegi, 
Brăila se confruntă cu o situaţie fără precedent – în secolul XXI, într-un oraş dintr-un stat membru al Uniunii 

Europene, bătrânii îngheaţă de frig în case şi de mai mult de opt ani de zile se văd nevoiţi să se spele la lighean! 
În acest timp, CET Brăila pare să fi găsit soluţia – neplata salariilor angajaţilor luni bune, urmată de 

concedierea a 80 dintre aceştia. Mai mult decât atât, îşi recunoaşte propria incompetenţă şi mai ales a 
departamentului juridic din subordine, organizând licitaţii pentru recuperarea creanţelor pentru care oferă în schimb 
comisioane de 16%, în timp ce valorile acestora în piaţă sunt între 2 şi 7% pentru sume atât de ridicate.  

Municipalitatea, pe de altă parte, a găsit soluţia pentru şcolile unde copiii îngheţau de frig în sălile de clasă: le-a 
cumpărat radiatoare electrice, 30 la număr mai exact. Dar cum rămâne cu restul de şcoli, grădiniţe, spitale, cum 
rămâne cu bătrânii de 70-80 de ani care îşi plătesc factura la întreţinere şi totuşi trebuie să tremure de frig în case? 

În schimb, nimeni nu se întreabă pe ce se duc banii CET-ului, nimeni nu vine cu soluţii concrete pentru 
limitarea cheltuielilor, în timp ce alţii câştigă din contractele pe care CET-ul le oferă cu o dărnicie greu de imaginat 
în această situaţie. Nu ar fi, oare, mai indicat, ca pe termen mediu şi lung să ne gândim la un proiect prin care să 
retehnologizăm CET-ul printr-o finanţare europeană pentru cogenerare, care să asigure, practic, o parte din energia pe 
care o asigură CET-ul? 

Se pare că nu, stimaţi colegi, pentru că este mai simplu să te plângi şi să pozezi în victimă, în timp ce 
adevăratele victime în această situaţie, brăilenii care tremură de frig în case şi se spală cu apă de la lighean aşteaptă 
mai mult ca oricine altcineva primăvara şi se gândesc cu groază la iarna care urmează, când vor lua calvarul de la 
capăt.  

CET Brăila nu este o situaţie unică în ţară, sunt convins că �i dumneavoastră aveţi în circumscripţiile pe care 
le reprezentaţi asemenea exemple. Tocmai de aceea cred că este necesară o soluţie din partea Ministerului Economiei 
�i îi cer �i pe această cale ministrului Vosganian să aibă în vedere în definirea priorităţilor la finanţare europeană 
pentru 2014-2020 includerea unei axe pentru retehnologizarea CET-urilor. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Alexandru Nazare 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 9 - 2013 săptămâna 1 – 5 aprilie 2013  
 

78

 
*** 

 
USL confirmă faptul că măsurile de criză luate de PDL au fost cele corecte 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

În urmă cu aproape un an, USL, prin vocile parlamentarilor şi la unison cu cele ale susţinătorilor alianţei, 
tuna şi fulgera împotriva guvernării PDL,  pusă la zid pentru aducerea în discuţie a coplaţii, a regionalizării, a 
impozitului forfetar, a taxei de mediu sau pentru disponibilizările din sistemul bugetar.  

Nu cred, stimaţi colegi, că există emisiune la care să nu fi auzit cum abominabilele măsuri ale PDL, precum 
impozitul forfetar sau coplata, urmau să pornească un adevărat genocid în rândul românilor. Să nu uităm că am fost 
martori şi la greve parlamentare, făcute pe bani publici, pentru a sublinia îndârjirea cu care USL se opunea acestor 
măsuri luate pe timp de criză. 

Astăzi, coplata, regionalizarea, impozitul forfetar, disponibilizările sunt în continuare în agenda Guvernului, 
doar că de data aceasta condus de Victor Ponta.  
La 100 de zile de guvernare, Guvernul Ponta arată că opoziţia USL a fost bazată doar pe populism ieftin şi 
demagogie. În mai anul trecut, când au venit la putere, cei doi co-lideri ai USL au cerut răgaz până la câştigarea 
alegerilor din decembrie, susţinând că au la dispoziţie un mandat limitat în care nu-şi pot pune în practică proiectele.  

În 2013, dragi colegi, USL se loveşte de zidul dur al realităţii economice. Drept urmare, după ce au prezentat 
alegătorilor o ofertă generoasă, plină de reduceri de taxe şi de majorări salariale, până la acest moment, PSD şi PNL 
nu au făcut decât contrariul.  Să nu uităm şi faptul că, în rândul angajaţilor din sistemul bugetar a început să se 
instaleze teama de noi concedieri, deşi USL a mizat în campanie în primul rând pe suportul acestora.   

Într-un mod paradoxal, însă, în timp ce Ministrul Economiei, mai nou cunoscut sub denumirea de Ministrul 
Plafar, publică ordonanţe de urgenţă care prevăd disponibilizări masive în companiile de stat din domeniul energiei, 
Comisia de Muncă a Senatului a iniţiat deblocarea posturilor în sistemul bugetar.  

Guvernul USL ne-a servit una caldă şi una rece, anunţul lui Ponta de reducere cu 15 la sută a cheltuielilor de 
personal şi implicit diminuarea numărului de posturi, fiind îndulcit, aparent, de nişte viitoare angajări în rândul unor 
instituţii care şi aşa nu au cu ce să-şi plătească angajaţii până la sfârşitul anului.  

La începutul crizei, stimaţi colegi, existau aproape 1,4 milioane de bugetari pentru care statul plătea 11,7 
miliarde de Euro anual. An de an, numărul a scăzut, cauza principală fiind cea a pensionărilor. S-a ajuns ca, în 2012, 
numărul lor să fie de 1,18 milioane de angajaţi, sub cifra impusă şi de către FMI, în negocierile dintre cele două părţi.  

Nu mai păcăliţi electoratul, stimaţi colegi USL, şi nu le mai serviţi speranţe false acoperind faptul că sunteţi 
depăşiţi de situaţie. A trecut aproape un an de zile de când nu aţi reuşit decât să confirmaţi faptul că măsurile dure, de 
criză, luate de guvernele PDL au fost corecte. 

A trecut de mult momentul în care trebuia să arătaţi românilor că sunteţi demni de cele 70 de procente de la 
alegeri. Asumaţi-vă acest lucru şi nu vă mai ascundeţi în spatele discursurilor politicianiste, pline de superficialitate şi 
populism.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 

 
Necesitatea înfiinţării unei bănci de cornee în România 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

Mii de români cu probleme oftalmologice grave stau luni, chiar ani, pe liste de aşteptare pentru un transplant 
de cornee din cauza numărului mic de donatori, dar şi pentru că nu există o bancă de cornee în România. Peste 100 de 
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pacienţi aşteaptă şansa unui transplant de cornee numai la Clinica de Oftalmologie a Spitalului „Sf. Spiridon“ din 
Iaşi, unde îmi desfăşor activitatea didactică şi medicală. Acest tip de intervenţie se efectuează actualmente în doar trei 
spitale din ţară: Spitalul Militar Central – Bucureşti, Spitalul „Sf. Spiridon“ – Iaşi şi Spitalul de Urgenţe 
Oftalmologice – Bucureşti.  

Pentru că nu există o bancă de cornee în ţară, aceasta se importă de la bănci de cornee din Uniunea 
Europeană, în mod special din Ungaria. Costurile în această situaţie sunt foarte mari, între 1000 şi 2000 Euro, şi pun 
în dificultate o mare parte dintre pacienţii cu probleme oftalmologice, care nu îşi permit asemenea costuri. Existenţa 
unei bănci naţionale de cornee ar face ca transplantul să se desfăşoare în condiţii corespunzătoare în Centrele de 
transplant din ţară, iar pacienţii români nu ar mai fi nevoiţi să plece în străinătate pentru acest tip de transplant. 

Din păcate, România este singura ţară din Europa care nu are o bancă de cornee. Acest tip de bancă de 
ţesuturi reprezintă o speranţă uriaşă pentru pacienţii din România aflaţi în aşteptarea unui transplant de cornee.  

Ca medic oftalmolog, dar şi ca membru în board-ul de conducere al Societăţii Române de Oftalmologie, 
susţin cu tărie înfiinţarea unei bănci de cornee în România, care poate reprezenta pentru mulţi pacienţi o rază de 
lumină. Permiteţi-mi, ca pe această cale, să salut toate demersurile de susţinere făcute de medicii oftalmologi în 
vederea înfiinţării acestei bănci.  

Îmi exprim speranţa că prin toate participările mele la emisiuni TV pe această temă, dar şi prin articolele 
apărute în ziare, am risipit o parte din reticenţa pe care o manifestă comunitatea cu privire la donarea de organe, în 
general, cea de cornee, în particular. Donarea de organe şi ţesuturi renaşte speranţe, face miracole, redă viaţa, în 
multe situaţii. De aceea, eforturile în vederea sensibilizării populaţiei cu privire la donarea de organe şi ţesuturi nu 
trebuie să înceteze nicio clipă. Numai în acest fel putem depăşi barierele existente în acest moment.   

În urmă cu doar câteva zile, am participat la efectuarea cu succes a două transplanturi de cornee, operaţii ce 
au avut loc în Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului  „Sf. Spiridon“ Iaşi. Pentru noi medicii, dar şi pentru 
pacienţi a fost un lucru extraordinar. În lumina sfântă a Paştelui catolic, doi pacienţi văd din nou lumina. Sunt 
bucuroasă să văd cum oamenii înţeleg şi acceptă donarea de organe sau ţesuturi, spre şansa la viaţă a celor care au 
nevoie. Aşa cum am sperat că în clinica unde lucrez se vor efectua operaţii de transplant şi am reuşit să obţin, în 
perioada cât am fost director medical al Spitalului „Sf. Spiridon“ Iaşi, toate aprobările necesare efectuării 
transplantului de cornee, sper în continuare să avem o bancă de cornee în România. 

A avea o bancă de cornee înseamnă, printre altele, şi îmbunătăţirea procesului de reformare a sistemului 
naţional de sănătate, înseamnă să dăm celor cu afecţiuni oftalmologice grave şi care au nevoie de transplant o şansă 
de mai bine, aici în România, în ţara lor.  

Închei cu speranţa că Guvernul USL va avea în vedere curând înfiinţarea unei bănci de cornee în România, 
demers extrem de necesar pentru desfăşurarea în condiţii bune a transplantului de cornee, ceea ce de multe ori 
reprezintă unica soluţie pentru recuperarea vederii multor pacienţi. Există resursă umană pregătită în acest sens, 
există şi infrastructura necesară pentru această bancă, dar mai este nevoie şi de voinţa actualilor guvernanţi ca acest 
demers să devină realizabil.   

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
Despre “Ziua Pãcãlelilor” şi nu numai 

 
 

Cu toţii ştim cã 1 aprilie este “Ziua Pãcãlelilor”, o veche tradiţie apãrutã şi pe meleagurile noastre mioritice 
încã din secolul al XIX-lea. 

Şi fiecare dintre noi am fost pãcãliţi, de diferite persoane, mãcar o datã, în aceastã zi.  
Şi atunci, ca şi acum, farsele variazã în funcţie de ocazie, persoane şi vremuri. Păcălelile fãcute de 1 aprilie 

diferã de la cele simple la cele foarte elaborate, la care unul sau mai mulţi membri ai familiei, cunoştinţe sau prieteni 
"comploteazã" mai mult timp, dar indiferent de modul lor de manifestare, constituiau şi constituie un deosebit prilej 
de distracţie. 

Originea “Zilei Pãcãlelilor” are legãturã cu înlocuirea calendarului iulian cu cel gregorian în anul 1582, fiind 
marcată mai întâi în Europa, apoi a emigrat peste Ocean şi, în final, pe tot mapamondul.  
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Există şi o superstiţie legatã de farsele facute in prima zi a lunii aprilie. Se spune că este bine să faci 
farsele înainte de ora prânzului, in caz contrar vei avea ghinion tot anul. 

Dar 1 aprilie nu este numai “Ziua Pãcãlelilor”, este o zi cu însemnãtate istoricã şi asta pentru cã în 1866, a 
fost înfiinţatã „Societatea Literarã Românã”. La prima sedinţã care a avut loc un an mai târziu, a fost adoptata 
denumirea de „Societatea Academică Română”, primul preşedinte fiind Ion Heliade Radulescu. 

În 1879, printr-o lege specială, societatea a fost declarată institut naţional, sub numele de Academia Română, 
fiind cel mai înalt for de ştiinţă şi de cultură din România. Scopul ei principal era stabilirea ortografiei limbii române, 
redactarea unei gramatici şi a unui dicţionar-tezaur. 

În perioada comunistã Academia Română s-a transformat în „Academia Republicii Populare Române”, dar în 
1990 Academia şi-a recăpătat numele de „Academia Română” şi a redevenit o instituţie care activează pe baze 
democratice.  

Instituţia funcţionează autonom şi reuneşte personalităţi consacrate din domeniile ştiinţelor, literelor şi artelor 
şi este reprezentativă pentru spiritualitatea românească. 

Conform statutului, „Academia Română este o instituţie de interes public naţional de cercetare în 
domeniile fundamentale ale ştiinţei şi de calificare profesională superioară, cu personalitate juridică de 
drept public şi independentă în lucrările sale de orice natură”. 

Printre obiectivele principale ale instituţiei se regãsesc „cultivarea şi promovarea limbii şi literaturii române şi 
a istoriei naţionale; stabilirea normelor de ortografie obligatorii ale limbii române; promovarea principiilor 
democratice şi etice şi sprijinirea liberei circulaţii a ideilor în ştiinţele, artele şi literele româneşti; editarea de opere 
originale din domeniul ştiinţelor, literelor şi artelor, a operelor clasicilor,  precum şi de publicaţii periodice; 
organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale naţionale şi internaţionale”. Cele mai reprezentative lucrări 
academice sunt Dicţionarul limbii române, Dicţionarul explicativ al limbii române. 

Tot în ziua de 1 aprilie, dar în anul 1921, a luat fiinţã Opera Românã din Bucureşti. 
Un eveniment semnificativ în viaţa culturalã autohtonã a fost cel al lansãrii în 1885 a trupei de de teatru liric cu 

opera “Linda di Chamounix” de Gaetano Donizetti, cântată în româneşte. Abia în anul 1892 compozitorul, pedagogul 
şi dirijorul român George Stephãnescu a întemeiat compania liricã sub denumirea de „Compania Opera Română”. 
 La început, repertoriul companiei din capitala României era reprezentat îndesebi din opere italiene şi 
franceze de maximă popularitate, dar şi operete si vodeviluri, respectiv opere comice din creaţia naţională, în care au 
apărut, pe scena bucureşeană, primele mari voci române�ti.  

Opera a funcţionat ca instituţie finanţatã de la buget începând cu anul 1921, devenind “Opera Română”. 
Spectacolul inaugural a fost un eveniment important, premiera operei “Lohengrin” de Richard Wagner, montat de 
regizorul Adalbert Markowski, având la pupitrul ansamblului pe George Enescu. 
  Cladirea în care Opera Românã îşi desfãşoarã activitatea a fost ridicată în 1953, după planurile arhitectului 
Octav Doicescu, sub denumirea de Teatrul de Operă şi Balet. 
Stimati colegi, 

V-am prezentat numai câteva din cele mai importante evenimente istorice care au marcat evoluţia  ţãrii 
noastre, având ca datã de sãrbãtorire controversata zi de 1 Aprilie, dar ele sunt mult mai multe. Sã nu uitãm cã în 
1859 dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Munteniei şi Moldovei a fost recunoscută în cadrul 
Conferinţei reprezentanţilor Puterilor Garante de la Paris sau cã în 1910 se constituie Comisia istorică a României, 
menită să asigure publicarea, în ediţii critice, a cronicilor româneşti şi a altor izvoare, inclusiv străine, referitoare la 
români. 

 
Deputat, 

George Ionescu 
 

*** 
 

Economia românească în declin 
 
 Doamnelor şi domnilor colegi, 

Guvernul USL patronează senin căderea economiei româneşti: cifrele oficiale arată că industria a înregistrat 
scăderi importante la începutul acestui an. Politicile haotice şi ineficiente ale Guvernului USL au afectat puternic 
încrederea consumatorilor şi au dus la reducerea consumului intern. 
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Guvernul USL nu a făcut altceva decât să scufunde creşterea economică  a anului 2012 şi să “pregătească” 
economia românească a anului 2013, printr-un regres în principalele sectoare economice, oscilând între minciună şi 
iresponsabilitate. 

Astfel, sub umbrela ineficienţei şi incompetenţei guvernării USL, industria românească înregistrează scăderi 
pe bandă rulantă. Scăderile totale de 3,4% în ianuarie 2013 faţă de decembrie 2012 sunt generate în special de 
industria bunurilor de uz curent, indicatorul cel mai elocvent pentru rata consumului intern. În ceea ce priveste 
activitatea din domeniul energiei electrice si termice, aceasta si-a încetinit ritmul de creştere atingând valori negative. 
De asemenea în sectorul lucrărilor de construcţie s-a înregistrat o cădere fără precedent. „De la o ţintă de creştere de 
2,7%  pentru anul 2012 , construcţiile s-au majorat nesemnificativ, cu doar 0,2%. În timpul guvernului Ungureanu, 
construcţiile noi au avut o creştere medie de peste 20%, dar în timpul guvernarii Ponta şi-au redus simţitor ritmul  la 
o medie de 5%”.     

Aceste exemple ne demonstreaza că există clar semnale de alarmă ale alunecării economiei şi pentru anul 
2013, cu efecte negative, semnale deosebit de îngrijorătoare care anunţă un viitor din ce în ce mai incert pentru 
populaţie. Ţinând cont de toate acestea, realizăm că nu se întrevede nici o măsura pentru relansarea creşterii 
economice în pofida promisiunilor competitorilor electorali. 

Deşi în campania electorală USL le promitea românilor că vor trăi mai bine, realitatea ne demonstrează exact 
opusul. Singurele creşteri pe care le-au primit românii au fost cele ale taxelor şi impozitelor, şi ale preţurilor la gaze, 
energie electrică, carburanţi şi alimente. Cu siguranţă creşterea taxelor, impozitelor şi preţurilor nu reprezintă o 
soluţie pentru stimularea creşterii economice, dată fiind dimensiunea ridicată a evaziunii fiscale din România. La ora 
actuală, economia României are nevoie de exporturi mari care să stimuleze creşterea economică în anii ce urmează, 
dar dependenţa de piaţa comunitară care este în stagnare în 2013, nu ne oferă nici un motiv de optimism . 

După iarna scumpirilor, USL le pregateşte românilor primăvara disponibilizărilor. Concedieri masive sunt 
anunţate în toate sectoarele industriale, dar şi în sistemul bugetar. Se ştie că salariile mici şi concedierile în masa duc 
la un consum scăzut, implicit mai puţini bani în buget. Prin urmare, concedierile masive făcute de companiile mari, 
corelate cu suprastocuri şi scăderi în vânzari, în domenii cum ar fi producţia şi imobiliare, precum şi lipsa investiţiilor 
şi a investitorilor, dar şi somajul aflat la cea mai ridicată cotă, influenţează negativ consumul, care a scăzut cu peste 
13% şi va continua să scadă, deci românii vor trăi din ce în ce mai prost. 

Este clar că  USL gestionează prost economia, iar românii spun deja acest lucru prin reducerea consumului 
personal. Preţurile au crescut foarte mult, iar puterea de cumpărare s-a diminuat semnificativ. Astfel, Comisia 
Naţionala de Prognoză afirma că inflaţia va continua să crească în 2013, aşa cum cea din anul 2012 a ajuns să fie 
aproape dublă faţă de media europeană.  

În consecinţă, noua guvernare nu a reuşit să-şi atingă obiectivul propus, demonstrând că sunt total 
incompetenţi în ceea ce priveşte economia. De asemenea, incertitudinea politică însoţită de ”nemulţumiri ale 
maselor” se resimte cu siguranţă în economia ţării. Indubitabil concedierile masive, dar şi starea de sărăcie ridicată a 
românilor vor determina tensiuni sociale. Bineinţeles că cei care vor resimţi primii efectele acestei economii prost 
gestionate prin nivelul de trai foarte scăzut vor fi tot românii. Dacă USL nu înţelege mesajul şi nu se va corecta, 
oamenii vor spune USL-ului acest adevăr şi mai clar, prin ieşiri în stradă. Tocmai de aceea, preocuparea principală a 
guvernului actual ar trebui să fie creşterea economică, pentru a elimina cât se poate de repede aceste probleme. 

 O ţară ai cărei cetăţeni nu consumă, nu este deloc atractivă pentru investitori. Scăderea consumului plus 
incompetenţa guvernării, plus abuzuri şi corupţie, arată limpede de ce investitorii stau departe de România, ezitand sa 
investeasca în ţara noastra.  

 Sub guvernarea USL, starea economică a României este caracterizata mai mult de involuţii şi aproape deloc 
de evolutii. Actuala putere se îndreapta în viteză spre colaps, călcând în picioare instituţii, legi, principii, oameni şi 
promisiuni de schimbare. În viziunea PDL, pentru a creşte bunăstarea românilor conform celui mai optimist scenariu, 
ar trebui să ne gândim la măsuri ferme pentru a stimula pe termen lung creşterea economică, şi la un buget public  
transparent, care să ţină cont de realitătile economice şi sociale. Să nu uităm, că sub guvernarea PDL au existat 
măsuri implementate de creştere economică, asumate prin programul de guvern al PDL, în comparaţie cu programul 
de guvernare al USL, lipsit de credibilitate. În absenţa unui program economic coerent care sa satisfacă cerinţele 
actuale pe toate planurile, scăderea economiei româneşti şi încrederea consumatorilor vor continua să fie afectate de 
politicile haotice şi ineficiente ale USL.  

În concluzie, victoria USL în alegeri, respectiv actuala guvernare, poate însemna începutul sfârşitului, astfel 
că 2013 se anunţă un an cu presiuni economice şi electorale, în care nu se întrevăd perspective economice şi nici 
schimbări deosebite în alte domenii. 
Dragi colegi vă mulţumesc pentru atenţie!  
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Deputat, 

Florin Gheorghe 
 

*** 
 

 
 

 Interpelări 
 

  
Adresată : domnului DanNica, ministrul pentru Societatea Informaţională 
De către: deputat Maria Andreea Paul 
Obiectul interpelării: Corectarea situaţiei existente la C.N. Poşta Română 
  

Domnule Ministru, 
  

Supun atenţiei dumneavoastră situaţia deosebit de gravă existentă la CN Poşta Română, şi anume deterioarea 
semnificativă a climatului social de către conducerea acestei instituţii, în special de către directorul general Ion 
Smeeianu. Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România (SLPR) mi-a prezentat, printr-o scrisoare transmisa 
cabinetului parlamentar, care sunt motivele care au dus la apariţia acestor tensiuni între conducere şi angajaţi. Vi le 
prezint, pe scurt, mai jos: 

• Refuzul managementul companiei de a participa la un dialog social real; 
• Lipsa transparenţei; 
• Încălcarea repetată, cu bună ştiinţă şi cu rea credinţă a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă de către 

directorul general Ion Smeeianu sau din dispoziţia acestuia; 
• Abuzurile împotriva salariaţilor şi a SLPR, abuzuri comise de către directorul general Ion Smeeianu sau din 

dispoziţia acestuia; 
• Minciunile, dezinformarile transmise prin mass media sau direct salariaţilor, prin comunicate semnate de 

directorul general Ion Smeeianu, în scopul manipulării salariaţilor şi a incitarii lor împotriva SLPR; 
• Neplata multor mii de ore suplimentare efectuate; 
• Neacordarea concediilor de odihnă aferente anului 2012 pentru mai multe mii de salariaţi; 
• Blocarea, în cursul anului 2012, a mii de posturi operative, blocare ce are drept consecinţe orele suplimentare 

şi concediile neacordate; 
• Obligarea salariaţilor de a asigura activitatea şi la locurile de muncă cu posturi blocate, fără acordarea 

drepturilor prevazute de CCM pentru astfel de situaţii; 
• Încercările repetate făcute atât în 2012, cât şi în 2013, de a redresa economic şi financiar Poşta Română, 

EXCLUSIV prin propunerea de măsuri ca: 
�      Reducerea cu 50% sau anularea acordării tichetelor de masă; 
�      Diminuarea salarilor prin impunerea de zile libere neplătite; 
�      Anularea sporului de fidelitate; 
�      Reducerea cu 50% a primei de vacanţă; 
�     Diminuarea cu 50% a salariului pentru toţi angajaţii poştali din mediul rural. 
Toate aceste măsuri luate de directorul general al Poştei Române, domnul Ion Smeeianu, au dus la organizarea 

unui miting al SLPR la 12 februarie 2013. În urma acestui miting însă abuzurile şi încălcările Contractului Colectiv 
de Muncă de către domnul Ion Smeeianu au continuat. Mai mult, a fost declanşată cercetarea disciplinară împotriva 
participanţilor la miting şi a fost dat un ordin de către domnul Ion Smeeianu de a nu mai fi reţinută cotizaţia 
membrilor de sindicat, conform art. 133 din Contractul Colectiv de Muncă, în ciuda faptului că SLPR şi-a îndeplinit 
obligaţiile, asa cum sunt ele prevăzute de respectivul articol, sustine petitionarul. 

Având în vedere cele prezentate mai sus şi precizând că în 23 de ani nicio echipă de conducere a Poştei 
Române, indiferent de partidul/partidele politice care au numit-o şi susţinut-o, nu au avut un comportament atât de 
brutal, agresiv şi sfidător faţă de salariaţii săi sau de sindicat, vă rog să îmi comunicaţi care sunt măsurile pe care le 
veţi dispune în această privinţă. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 9 - 2013 săptămâna 1 – 5 aprilie 2013  
 

83

 Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
Deputat, 

Andreea Paul 
 

*** 
  

Adresată : domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Maria Andreea Paul 
Obiectul interpelării: Criza citostaticelor curma prematur vietile oamenilor  
  

Domnule Ministru, 
  Departe de a se soluţiona, criza citostaticelor se acutizează. Amânarea nu este o soluţie pentru bolnavii de 
cancer. 

La 25 ianuarie 2013, premierul Ponta îşi asuma întreaga responabilitate pentru criza citostaticelor, 
menţionând că va fi rezolvată în numai 5 zile. Tot la acea dată declara că „e justificat să mi se ceară demisia pentru 
criza citostaticelor”. 

La două luni de la momentul respectiv, criza citostaticelor a rămas în continuare nerezolvată. 
A fost aprobată suma de 800.000 euro necesară pentru achiziţionarea în avans a tuturor medicamentelor 
necesare pentru tratamentele oncologice, dar mecanismul birocratic a rămas însă îngheţat. În continuare, 
medicamentele nu ajung la bolnavi. Cele şapte instituţii care se interpun între medicamentele citostatice şi pacientul 
român alcătuiesc un lanţ birocratic greoi şi nefuncţional. 

La sfârşitul lunii ianuarie, actualul guvern anunţa că astfel de cazuri nu se vor mai întâlni în sistemul sanitar 
românesc. Ministrul sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat în februarie că va monitoriza atent toate internările şi 
necesarul de medicamente şi produse medicale folosite în unităţile sanitare pentru a evita situaţiile în care pacienţii 
vin cu bani de acasă pentru a fi trataţi corespunzător. Tot atunci anunţa şi că practica prin care bolnavii erau trimişi 
să cumpere medicamente, în lipsa celor din farmacia spitalului, va fi de domeniul trecutului. 

Pe 21 martie, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Adrian Pană, a recunoscut că măsurile luate de 
guvernul USL nu au produs niciun efect în criza citostaticelor. Grupul de alertă rapidă constituit între Unifarm, 
Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) şi Direcţia Farmaceutică din minister, Casa Naţională şi Comisia de 
Oncologie a Ministerului nu a avut niciun rezultat.Comisia de oncologie a Ministerului nu a fost în stare să facă 
raportările conform machetei solicitate. Abia după o lună şi jumătate oficialii ministeruluişi-au dat seama că formula 
nu funcţionează. Drept pentru care au decis săcolecteze zilnic nivelul stocurilor, al consumului şi al necesarului pe o 
perioadă scurtă de la fiecare secţie de oncologie, ceea ce se întâmplă şi astăzi.   

Tot la sfârşitul lui ianuarie 2013, Ministerul Sănătăţii a propus, printre  măsurile, necesare pentru rezolvarea 
crizei citostaticelor, şi publicarea pe propriul site a stocurilor de medicamente oncologice, pentru care şi-a asumat 
responsabilitateaactualizării săptămânale. Nici după o lună şi jumătate stocurile nu au fost publicate. Ba mai mult, 
Ministerul Sănătăţii a prelungit termenul: abia la 31 martie va face publice stocurile existente de citostatice atât la 
nivelul spitalelor, cât şi a Unifarm-ului. 

În aceste condiţii, singura bătălie în care se pot angaja bolnavii este aceea a petiţiilor şi memorandumurilor. 
Este singura armă prin care pot fi trase la răspundere instituţiile. Pacienţii însă, cei în slujba cărora se află oficialii 
Ministerului Sănătăţii, sunt trecuţi cu vederea, ignoraţi sau ameninţaţi. 

Criza citostaticelor reprezintă, de fapt, criza unei birocraţii uimitoare şi a unei incapacităţi crase a actualului 
guvern. „Incredibilele bariere birocratice” pentru care premierul Ponta îşi cerea iertare în ianuarie nu au fost nici până 
azi depăşite. Este o criză pe care guvernul Ponta a demonstrat că nu o poate gestiona; că măsurile pe care le ia nu au 
nicio putere în instituţiile subordonate.Un mai mare grad de birocraţie când în joc sunt vieţile oamenilor nici nu 
există.Simplele declaraţii politice ascund de fapt lipsa soluţiilor în problema citostaticelor. 

Conform legii, bolnavii au dreptul la tratament oncologic gratuit. Statul român are obligaţia de a 
asigura tratamentul oncologic în ţară, fără ca bolnavii să caute citostaticele la farmacii din străinătate. 
  
1. Prin urmare, care este stadiul în care se află la momentul actual raportările privind stocurile, necesarul şi consumul 
de medicamente destinate tratamentului oncologic?  
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2. În ce măsură acoperă stocurile necesarul existent? Care sunt soluţiile practice pentru ca bolnavii să beneficieze de-
acum încolo de tratamentul care li se cuvine? Care este schema pe care aţi gândit-o, în ultimele două luni de zile, 
pentru a asigura necesarul de medicamente în următoarele luni şi a evita viitoare crize asemănătoare?  
3. În ce măsură sunt soluţionate, la nivelul Ministerului şi al guvernului, petiţiile şi reclamaţiile care vin din partea 
bolnavilor?  
4. În lipsa îndeplinirii promisiunilor asumate la sfârşitul lunii ianuarie şi pe baza propriilor declaraţii, consider că în 
această situaţie atât primul ministru Victor Ponta, cât şi ministrul sănătăţii, Eugen Nicolăescu, au responsabilitatea de 
a-şi prezenta demisia.  

Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Andreea Paul 

 
*** 

 
 

Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
De către: deputat Alexandru Nazare 
Obiectul interpelării: Priorităţile Ministerului Economiei pentru utilizarea fondurilor europene în perioada 
2014-2020 
 

Stimate domnule Ministru, 
 

În această perioadă, conform declaraţiilor ministrului fondurilor europene, se finalizează Acordul de Parteneriat 
prin care România î�i stabile�te priorităţile la finanţare din fonduri europene pentru perioada 2014-2020. Pentru 
perioada 2007-2013, Ministerul Economiei a fost unul din cei mai importanţi actori în absobţia fondurilor europene 
prin Programul Operaţional Sectorial ”Cre�terea Competitivităţii Economice”. Una din cele mai de succes axe ale 
acestui program a fost cea pentru ”cre�terea eficienţei energetice”, cu apeluri închise încă din 2010.  

În contextul investiţiilor prin fonduri europene pentru cre�terea eficienţei energetice, centralele electro-termice 
ar putea fi beneficiari direcţi �i localităţi întregi ar beneficia în urma unor astfel de proiecte. La Brăila situaţia CET 
este dezastruoasă, salariile angajaţilor nefiind plătite cu lunile, iar populaţia este privată de agentul termic în cele mai 
dure condiţii de iarnă. CET Brăila încasează din ce în ce mai greu  contravaloarea facturilor la energie termică de la 
asociaţiile de proprietari. Mai mult decât atât, la agravarea acestei situaţii contribuie numărul tot mai mare, de la an la 
an, de abonaţi care se debranşează de la reţea. Astfel, s-a ajuns în situaţia în care, după ultimele estimări, numai în jur 
de 2.500 - 3.000 de apartamente să mai fie racordate la sistem, în municipiu existând undeva la 50.000 - 52.000 de 
apartamente.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza următoarele: 
- Care sunt priorităţile identificate de Ministerul Economiei pentru utilizarea fondurilor europene în perioada 

2014-2020? 
- A fost analizată posibilitatea definirii unei axe prioritare pentru retehnologizarea CET-urilor? 
Solicit răspuns scris şi oral. 

 
Deputat, 

Alexandru Nazare 
 

*** 
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Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Alexandru Nazare 
Obiectul interpelării: Derogarea de la regimul de taxare la cereale şi plante tehnice 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

În data de 31 mai 2011 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi a altor prevederi financiar – fiscale, care reglementează 
taxarea inversă şi derogarea de la regimul normal de taxare la cereale şi plante tehnice, respectiv porumb, grâu, orz, 
orzoaică, secară, soia, rapiţă, floarea soarelui şi sfeclă de zahăr. 

Pentru urgentarea punerii în aplicare a acestei măsuri, autorităţile române au întreprins eforturi deosebite pe 
lângă Comisia Europeană şi Consiliul Uniunii Europene. Astfel, în urma acestor eforturi, pe data de 27 mai 2011 
România a obţinut, conform procedurii tacite, autorizarea de către instituţiile comunitare privind aplicarea taxării 
inverse pentru categoriile de cereale şi plante tehnice menţionate anterior. 

Măsura a fost aplicată începând cu data de 31 mai 2011, până la data de 31 mai 2013 inclusiv, reprezentând una 
dintre cele mai eficiente metode de combatere a evaziunii fiscale, prin eliminarea "firmelor fantomă" care nu plătesc 
taxa pe valoarea adaugată. 

În septembrie 2012, Guvernul a anunţat că va solicita CE ca termenul până la care România poate aplica 
taxarea inversă la cereale şi care expiră în mai 2013, să fie prelungit cu încă doi ani. Bulgaria şi Ungaria au cerut, la 
rândul lor, o astfel de derogare, în cazul unui refuz faţă de România din partea Comisiei Europene existând tendinţa 
ca evaziunea fiscală din aceste state să se mute în România. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Au fost întreprinse măsurile necesare în vederea transmiterii acestei solicitări instituţiilor comunitare? 
- Ce măsuri aveţi în vedere în sensul limitării fenomenului evazionist în domeniul cerealelor în cazul unui 

refuz privind prelungirea derogării de la regimul normal de taxare?  
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice  
Adresată domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor  

 
 

Propunerea domnului Ioan Radulescu privind crearea de reţele de plantaţii forestiere pentru protecţia căilor 
rutiere şi ferate 

 
 

Doamnă ministru / Domnule ministru, 
Domnul Ioan Rădulescu, din Piatra Neamţ, Aleea Plaiului, Bl. F2, Sc. A, et. II, ap. 6, propune urmatoarele 

(propunerea se află în anexă):  
„Crearea de reţele de plantaţii forestiere pe ambele părţi ale căilor de acces rutier sau de cale ferată, pentru 

protecţia acestora împtriva înzăpezirilor, cu scop de întreţinere şi exploatare forestieră, cu scop peisagistic şi, nu în 
ultimul rând, cu efect antipoluant, de reglare şi ordonare a precipitaţiilor, a curenţilor de aer şi majore beneficii 
ecologice. Pentru 1 km de drum, s-ar obţine aprox. 2 ha de plantaţii forestiere ... la nivel naţional, cantitatea este 
imensă... 
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Proiectul de obţinere a fondurilor se poate face la nivel judeţean, regional sau naţional. Va rezulta o instituţie 
care să coordoneze acţiunea în întregime, de la concepţie, executare, exploatare, întreţinere, până la gestionare. 
Materialul săditor va cuprinde arbori de diferite esenţe, variate, după caz şi care pot fi exploatate eşalonat, nu toate o 
dată. Se vor căuta întreprinderi prelucrătoare de masă lemnoasă în întregimea ei. La o parte din cei expropiaţi li se 
poate acorda dreptul în continuare de a fi proprietari chiar pe porţiunea de reţea, cu condiţia să o întreţină în stare de 
a-şi îndeplini scopul.” 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicaţi, Doamnă ministru / Domnule ministru, dacă 
aceasta reprezintă o soluţie viabilă şi cum poate fi ea pusă în aplicare. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Mihaela Stoica 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Relu Fenechiu,  ministrul Transporturilor 
 

Necesitatea ratificării Convenţiei Maritime din 2006 
 

Stimate domnule ministru, 
 
În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa, aduc în atenţia dumneavoastră 

necesitatea ratificării Convenţiei maritime privind munca în domeniul maritim adoptată de Organizaţia Internaţională 
a Muncii la data de 23 februarie 2006. România, ca membru fondator al OIM de la Geneva, a votat, în ansamblul său 
- patronate, sindicate şi guvern -, pentru  adoptarea acestei Convenţii. 

În şedinta Comitetului Naţional Maritim Tripartit care a avut loc în luna decembrie a anului 2008  s-a luat 
decizia de a se traduce aceasta convenţie iar Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) i-a revenit sarcina de a corecta 
şi a aduce textul în forma corectă pentru publicare. Documentul, în forma finală, a fost înaintat Ministerului 
Transporturilor şi Ministerului Muncii înca din luna martie a anului trecut. 

Uniunea Europeana a transmis termenul limită pentru ratificarea acestei Convenţii de către statele membre, 
finalul anului 2012.  

Precizăm că această Convenţie Maritimă reuneşte toate reglementările maritime în vigoare, potrivit căreia 
navele vor avea un certificat de muncă maritim (MLC) şi un document (DMLC) care vor atesta standardele de 
calitate cerute de convenţie în ceea ce priveste condiţiile de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime. 

O mare parte a standardelor convenţiei sunt puse în aplicare în legislaţia UE prin intermediul 
Directivei 2009/13/CE a Consiliului din 16 februarie 2009 de punere în aplicare a contractului încheiat între ECSA 
(Asociatia Armatorilor din Europa) şi ETF (Federatia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi) cu privire la 
Convenţia MLC 2006, care dispune intrarea în vigoare a acordului începind cu data intrării în vigoare a Convenţiei 
care este condiţionată de 30 de ratificări şi de un procent de 33% din totalul flotei mondiale. 

Mai mult decit atât, Convenţia intră în vigoare, pentru fiecare stat membru, la 12 luni după data de 
înregistrare a ratificării sale. 

În aceste condiţii, consider ca fiind o prioritate maximă ratificarea acestei Convenţii şi promovarea unui 
proiect de lege în acest sens. 

Aveţi în vedere promovarea unui proiect de lege, în regim de urgenţă, pentru ratificarea Convenţiei 
MLC 2006 în următoarea  şedinţă de guvern dat fiind faptul că acest lucru reprezintă doar o formalitate din punct 
de vedere al procesului legislativ? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 
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Adresată doamnei Mariana Câmpeanu,  ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 

Reglementarea condiţiilor de muncă şi viaţa la bordul navelor maritime 
 

 
Stimată doamnă ministru, 
 
În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa, aduc în atenţia dumneavoastră 

necesitatea ratificării Convenţiei maritime privind munca în domeniul maritim adoptată de Organizaţia Internaţională 
a Muncii la data de 23 februarie 2006. România, ca membru fondator al OIM de la Geneva, a votat, în ansamblul său 
- patronate, sindicate şi guvern -, pentru  adoptarea acestei Convenţii. 

În şedinta Comitetului Naţional Maritim Tripartit care a avut loc în luna decembrie a anului 2008  s-a luat 
decizia de a se traduce aceasta convenţie iar Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) i-a revenit sarcina de a corecta 
şi a aduce textul în forma corectă pentru publicare. Documentul, în forma finală, a fost înaintat Ministerului 
Transporturilor şi Ministerului Muncii înca din luna martie a anului trecut. 

Uniunea Europeana a transmis termenul limită pentru ratificarea acestei Convenţii de către statele membre, 
finalul anului 2012. Mai mult decât atât, Convenţia intră în vigoare, pentru fiecare stat membru, la 12 luni după data 
de înregistrare a ratificării sale. 

Precizez că această Convenţie Maritimă reuneşte toate reglementările maritime în vigoare, potrivit căreia 
navele vor avea un certificat de muncă maritim (MLC) şi un document (DMLC) care vor atesta standardele de 
calitate cerute de convenţie în ceea ce priveste condiţiile de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime. 

În aceste condiţii, consider ca fiind o prioritate maximă ratificarea acestei Convenţii şi promovarea unui 
proiect de lege în acest sens. 

Aveţi în vedere promovarea unui proiect de lege, în regim de urgenţă, pentru ratificarea Convenţiei 
MLC 2006 în următoarea  şedinţă de guvern dat fiind faptul că acest lucru reprezintă doar o formalitate din punct 
de vedere al procesului legislativ? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 

 
Stocurile de heparină 

 
Domnule Ministru,  
Ca urmare a întâlnirilor avute la cabinetul meu parlamentar cu reprezentanţii Asociaţiei pentru Protejarea 

Cardiacilor Operaţi din România, am fost sesizat cu privire la situaţia gravă cu care se confruntă marea majoritate a 
medicilor cardiologi din România. 

În concret, aceştia mi-au adus la cunoştinţă faptul că distribuitorii au blocat stocurile sau refuză să facă 
importuri a unui medicament -  heparina, substanţă absolut necesară în cazul operaţiilor efectuate pe cord. 
  Din cauza lipsei acestui medicament medici sunt puşi în imposibilitatea de efectua operaţiile programate 
rezumându-se doar la cazurile de maximă urgenţă.  
 În ţară sunt peste şase sute de bolnavi de inima care se confruntă cu aceste probleme iar viaţa acestora 
depinde în mare masură de acest medicament, iar listele de a�teptare sunt foarte lungi.  

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
  Care sunt măsurile, imediate,prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi  astfel încât să se rezolve problema 
bolnavilor de inimă care se confruntă cu aceste probleme? 
Solicit răspuns scris. 
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Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Migraţia medicilor 
 
Domnule Ministru,  
România se confruntă cu un deficit îngrijorător de personal calificat în sistemul sanitar, în special în mediul 

rural, datorită creşterii migraţiei medicilor tineri în ţările dezvoltate, fapt ce va avea consecinţe asupra calităţii actului 
medical. Deasemenea sistemul sanitar din mediul rural şi zonele defavorizate prezintă mari carenţe atât de personal 
cât şi de medicamente. 

Având în vedere aceste aspecte,vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi în vederea soluţionării problemelor existente 

în sistemul sanitar din mediul rural?   
Solicit răspuns scris.               
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Copiii muncitorilor din străinătate 
 

 Domnule Ministru,  
  Ca urmare a întâlnirilor avute la cabinetul meu parlamentar, am fost informat cu privire la situaţia copiilor 
proveniţi din familiile care s-au întors de la muncă din străinatate. Marea majoritate a acestor copii au mari probleme 
de adaptare în şcolile din judeţ. Unul dintre motive este faptul că elevii nu se pot adapta din cauza prejudecăţilor. 
Mulţi consideră că cei care se întorc din străinătate deţin mai puţine cunoştinţe decât elevii care au studiat în 
România. De aceea ei necesită o atenţie deosebită, trebuie supravegheaţi mai mult timp în clase, dar, şi acasă, de către 
părinţi.  

Deasemenea au mari probleme cu gramatica limbii române în special, şi la celelalte materii, în general, unde 
trebuie să vorbească limba română. 

Având în vedere cele mai sus menţionate, şi ţinând cont de faptul că majoritatea copiilor provin din familii 
care nu au posibilitatea financiară de a  recurge  la profesori particulari, pentru meditaţii,vă rog, domnule ministru, să 
îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 

Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi în cazul mai sus menţionat? 
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 
 

Plata burselor de doctorat 
 

 Domnule Ministru,  
  Sute de doctoranzi ai universităţii clujene Babe�-Bolyai a�teaptă de mai bine de 3 luni bursele acordate din 
fondurile europene �i nu numai. Doctoranzii de la această universitate, înscri�i în toamna anului 2012 �i admi�i la 
buget precum �i doctoranzii admi�i în anii anteriori, beneficiază teoretic de burse oferite din fonduri structurale 
alocate de Uniunea Europeană însă de mai bine de 3 luni, nu au putut beneficia de aceste burse care susţin cercetarea 
�i educaţia acestora. 
 

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarea 
întrebare: 

Care sunt soluţiile prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi în cazul mai sus menţionat? 
Solicit răspuns scris.  
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 

   
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 

 
Probleme ale copiilor cu autism 

 
Domnule Ministru,  
În judeţul Cluj sunt aproximativ 200 de cazuri înregistrate de copii cu autism. Una dintre metodele de 

tratament este prin prin terapie comportamentală pe baza unui program intensiv de 20-40 de ore pe săptămână, la un 
centru de tratament. Costul minim e undeva la 1.200 de lei pentru o intervenţie eficientă. Intervenţia se face prin joc, 
mai ales la copiii de vârsta mică. Majoritatea copiilor fac parte din familii defavorizate care nu îşi permit să cumpere 
jucării, care, de altfel, sunt foarte costisitoare. 

Având în vedere cele mai sus menţionate,vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi în cazul mai sus menţionat? 

Solicit răspuns scris.   
 

Deputat, 
Adrian Gurzău 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată:domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Alin Bucur Constantin 
Obiectul interpelării: Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind Restructurarea organizatorică a unor 
componente din sistemul de sănătate 

 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
 Sunt un susţinător ferm al reformei în sănătate. Cred că sunteţi în asentimentul meu când spun că sistemul 
naţional de sănătate este deficitar şi calitatea serviciilor medicale este încă mult sub aşteptările şi standardele impuse 
de un stat cu statul de membru al Uniuii Europene.  
 Consider salutar efortul întreprins de dumneavoastră prin OUG privind Restructurarea organizatorică a unor 
componente din sistemul de sănătate dar nu pot să nu remarc, cu părere de rău, că această restructurare cuprinde 
desfiinţarea Centrelor Judeţene de Aparatură Medicală.  

Domnule Ministru, consider această măsură inoportună. În primul rând eficientizarea costurilor şi resurselor 
sistemului de sănătate publică nu este în nici un fel îmbunătăţită prin această măsură deoarece CJAM-urile sunt 
unităţi care se autofinanţează. Atâta timp cât aceste entităţi nu consumă resurse de la bugetul de stat pentru 
organizare şi funcţionare este de bun simţ să ajungem la concluzia că desfiinţarea acestora vizează alte considerente 
decât cel financiar.  

Descentralizarea este un principiu pe care reorganizarea sistemului de sănătate şi nu numai reorganizarea 
acestui sistem ar trebui să îşi pună bazele prin eforturile continue de reformă. Dacă acest principiu presupune 
reducerea distanţei între autoritatea competentă în domeniu şi cetăţeni, în opinia mea, ne confruntăm cu un nou 
argument în favoarea păstrării în funcţiune a CJAM-urilor. Aceste unităţi au o distribuţie excelentă în teritoriu şi 
putem presupune că sunt cel mai în măsură să adreseze problemele beneficiarilor locali ai serviciilor pe care le 
prestează. 

 De asemenea alte principii enunţate în preambulul proiectului de OUG cum ar fi asigurarea unei bune stări 
de sănătate pentru cetăţeni sau echitatea sistemului de sănătate par a fi încălcate prin desfiinţarea CJAM-urilor.  

Domnule Ministru, nu am găsit nici un fel de motivaţie în documentele pe care le am la dispoziţie care să 
ateste, fără îndoială, că desfiinţarea acestor unităţi care asigură suportul pentru aparatura medicală din România este 
benefică pentru reforma sistemului de sănătate. În acelaşi timp nu văd cum şi de către cine se preiau atribuţiile 
acestor unităţi care au o continuitate în sistem din 1961.  

Dacă politica ministerului pe care îl conduceţi prevede externalizarea acestor servicii către privaţi consider că 
este necesar a fi ataşată şi o proiecţie financiară care să evidenţieze raportul cost/beneficiu. În opinia mea, înlocuirea 
unui sistem deja desfăşurat pe teritoriul ţării cu un sistem nou, chiar în regim privat, nu presupune, din oficiu, o 
eficientizare a sistemului naţional de sănătate.  

Nu în ultimul rând, domnule ministru, doresc să vă aduc la cunoştinţă că desfiinţarea CJAM-urilor are o 
componentă socială puternică. Având în vedere că şomajul este un indicator important al sănătăţii economice a 
statului nu cred că este oportun să creştem cota deja destul de ridicată la care se află, mai ales datorită faptului că 
şomerii produşi prin această măsură sunt specialişti în domeniul sănătăţii. 

Având în vedere cele de mai sus, domnule ministru vă solicit respectuos să revizuiţi proiectul de ordonanţă în 
sensul menţinerii statutului Centrelor Judeţene de Aparatură Medicală, sau modificarea acestora în linia de 
reorganizare prevăzută de minister, dar în nici un caz să nu apelaţi la soluţia prezentă în proiect prin care recurgeţi la 
desfiinţarea acestora.  
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Consider că asigurarea service-ului şi asistenţei tehnice trebuie menţinute în atribuţiile Centrelor Judeţene 
de Aparatură Medicală, cel puţin până când o soluţie alternativă viabilă se prezintă. Dacă această soluţie 
există, vă rog respectuos să o includeţi în răspunsul la prezenta interpelare. În sensul celor prezentate mai sus, 
vă ataşez prezentei adresa primită la biroul meu parlamentar din partea domnului director al CJAM 
Teleorman. 
Solicit răspuns scris şi verbal, 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Dan Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine 
De către: deputat Nuţu Fonta 
Obiectul interpelării: Restaneţele în executarea lucrărilor la DN 18 Baia Mare - Iacobeni 
 

În baza prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă 
adresez prezenta: 
 
 Situaţia dificilă a infrastructurii din judeţul Maramureş pune în pericol dezvoltarea locală. Judeţul Maramureş 
este unul din ultimele judeţe în care au fost modernizate drumuri naţionale. Doar în 2012 a fost finalizat singura 
legătură cu sudul ţării, DN 1C, Baia Mare Dej, iar drumul spre Satu Mare nu se ridică la standarde europene, lipsind 
de avantaje competitive judeţul care are potenţial real de dezvoltate pe o serie de sectoare. 
 Ca deputat ce reprezintă Colegiul nr. 5 Maramureş, considerăm că zona Borşa este izolată de restul ţării şi 
condamnată la subdezvoltare, prin lipsa investiţiilor în infrastructură. Cândva a fost considerată o staţiune căutată în 
nordul României însă a pierdut constant investiţii din cauza infrastructurii.  

Vă adresez această solicitare întrucât în oraşul Borşa, marginea drumului este un şantier permanent care 
perturbă serios traficul şi cauzează puternice nemulţumiri la nivel local, motiv pentru care cetăţenii din Borşa 
ameninţă că vor bloca drumul spre Iacobeni. 

Având în vedere faptul că toate cele trei tronsoane au alocate fonduri şi sunt semnate contractele, vă rog să 
imi comunicaţi de ce lucrările sunt blocate, când vor fi deblocate şi dacă se va respecta termenul de execuţie a 
lucrărilor. Vă informez faptul că chetuielile de conservare au devenit o povară şi depăşesc alocările. 

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 

 
 
Adresată: doamnei Maria Grapini, ministrul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
De către: deputat Nuţu Fonta 
Obiectul interpelării : Măsuri de sprijin financiar pentru finalizarea şi punerea în funcţie a investiţiei „Schi in 
Romania- Staţiunea Borşa” 
 
Stimată domnă ministru, 

În baza prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă 
adresez prezenta: 
 
 

În calitate de deputat ales in Colegiul Borşa – Vişeu, din Maramureşul istoric, vă supun atenţiei găsirea unor 
soluţii de finantare pentru  finalizarea şi punerea în funcţiune a investiţiei "SCHI IN ROMANIA - STAŢIUNEA 
BORŞA",nr. 8636 din 27.05.2008, cuprinsă  şi în lista investiţiilor în domeniul turistic din Hotărârea Guvernului 
României 426/2009 si publicata in MonitorulOficial nr. 126/24.02.2010. 

Valoarea investiţiei realizate prin alocări bugetare anterioare este de: 13.138.337 EUR + TVA. 
Valoarea totală necesară pâna la finalizarea investiţiei este de   7.934.986 EUR + TVA . 
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Aşa cum reiese din documentele sumar anexate, dar si din documentaţia completă aflată la Ministerul pe care 
îl conduceţi, documentaţie care a stat la baza finanţărilor anterioare, finalizarea acestei investiţii este vitală pentru 
revigorarea activitătii economice si turistice a zonei Borşa – Vişeu. 

Totodată, urgenta alocării sumelor necesare pentru finalizare reiese din faptul că garanţia echipamentelor şi 
instalaţiilor montate pana în prezent, va expira la sfârşitul acestui an, ceea ce va compromite în proporţie de 80% 
investiţia realizată. 

Credeţi că veţi găsi solutia unui sprijin financiar necesar finalizării proiectului? 
 Solicit răspuns scris. 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Indemnizaţia de handicap a persoanelor cu handicap grav din naştere trebuie indexată 
 

Am primit o scrisoare emoţionantă din partea domnului Marian Cârstoiu, din municipiul Sighetu Marmaţiei, 
judeţul Maramureş, unul dintre oamenii care sesizează nedreptăţile petrecute în România în ultimii ani. Doleanţa 
acestuia este adresată Guvernului, care ar trebui să indexeze indemnizaţia lunară de handicap a persoanelor cu 
handicap grav din naştere de 200 de lei. Aceasta nu a mai fost indexată de şapte ani, cu toate ca legea prevedea 
obligativitatea indexării: „Art. 58 alin (13) Legea 448 2006-Cuantumul drepturilor se actualizează anual cu indicele 
creşterii preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului”.  

Petentul susţine că Guvernul trebuie să ia în calcul necesitatea unui paragraf special în lege dedicat 
persoanelor cu handicap din naştere, paragraf necesar în vederea diferenţierii clare la nivel de indemnizaţie a 
categoriei persoanelor cu handicap din naştere care are ca unic venit indemnizaţia de 200 de lei, faţă de cei cu 
handicap dobândit, care au şi alte venituri în afara indemnizaţiei de handicap (pensie de invaliditate de la locul de 
muncă pentru ca până la dobândirea handicapului a putut să muncească). Mai mult, domnul Marian Cârstoiu susţine 
că diferenţierea este necesară deoarece astfel  legea poate să-i apere pe cei care au cu adevărat nevoie. În prezent, 
după cum ştiţi, persoana cu handicap din naştere nu există separat în lege, este pusă „la grămadă” cu celelalte 
categorii de handicap, nu are nici un statut, drept pentru care este discriminată şi are de suferit.  

Este evident că legea actuală face o mare nedreptate persoanelor cu handicap grav înnăscut, având în vedere 
că persoanele în cauză nu vor putea munci niciodată şi vor fi condamnate să trăiască din indemnizaţia de 200 de 
lei/lunar. În plus, aceşti oameni cu handicap grav din naştere sunt târâţi abuziv pe la o comisie la alta, împreună cu 
cei care au dobândit handicapul în decursul vieţii şi au şi alte venituri, astfel ajungându-se la confuzia că şi 
persoanele cu handicap grav din naştere ar avea alte venituri sau pensii suplimentare. Din cauza acestei confuzii, 
indemnizaţia de 200 de lei a persoanelor cu handicap din naştere nu se mai indexează, iar posesorii acesteia au ajuns 
la capătul răbdării.  
 Din nefericire, nici măcar ONG-urile care ar trebui să apere şi să lupte pentru drepturile acestor persoane nu 
fac mare lucru. Statul nu mai are bani pentru a indexa indemnizaţia celor cu handicap din naştere şi din cauza 
realităţii crunte din România conform căreia, peste noapte, o serie de oameni sănătoşi au intrat în posesia unor 
certificate de handicap dobândit. Consider că Guvernul României şi Ministerul de resort trebuie să indexeze de 
urgenţă pensiile persoanelor cu handicap din naştere, şi, în acest sens, am înaintat o solicitare oficială pentru 
indexarea acestor pensii concomitent cu cele de stat. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Apel la încredere în produsele alimentare româneşti! 

 
Asistăm de săptămâni bune la o adevărată isterie a siguranţei alimentare, în urma repetatelor scandaluri care 

au avut drept ţintă producţia alimentară autohtonă. În realitate, în opinia specialiştilor din industria alimentară, 
precum şi a politicienilor de bună credinţă, apariţia acestor alerte a fost generată de lupta acerbă pentru deţinerea 
controlului pieţei de producţie, verificare şi desfacere a produselor alimentare de larg consum.  
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Consider că România a devenit fără vină oaia neagră a Europei din punct de vedere al alertelor alimentare în 
mod intenţionat şi cu rea-voinţă! Verificările autorităţilor abilitate au arătat, fără echivoc, că marea majoritate a 
acuzelor lansate împotriva producătorilor români au fost false şi lipsite de temei real.  

S-a demonstrat că România nu are vreo problemă majoră de nerezolvat în domeniul producţiei, toate 
potenţialele ilegalităţi fiind eronate. Aceste evenimente au fost, de asemenea, adevărate procese de intenţie ale unora 
pentru a distruge probitatea profesională a producătorilor români, recunoscuţi deja pe plan internaţional. Din fericire, 
s-a dovedit că România nu a avut nici o vină în scandalul internaţional al cărnii de cal, carnea de curcan de la Braşov 
reclamată de Germania ca având un conţinut periculos de antibiotice a fost în regulă, iar laptele din comerţ nu 
prezintă nici un pericol pentru consumul populaţiei.  

Unul din principalele roluri ale parlamentarilor este acela de a veghea la buna funcţionare a instituţiilor 
statului. În acest sens, m-am pronunţat pentru respectarea prezumţiei de nevinovăţie a fiecărei societăţi cu profil agro-
alimentar care a fost acuzată pe nedrept. 

 Este limpede că scandalurile alimentare, amplificate până la paroxism, nu au fost întâmplătoare, ele 
reprezentând un atac incredibil la adresa industriei alimentare româneşti. Pe bună dreptate, producătorii serioşi se 
întreabă dacă nu se doreşte ca România să importe din ce în ce mai mult, dacă nu există un interes major pentru a 
scoate în afara comerţului produsele autohtone. Unul dintre scopuri a fost, din păcate, atins, românii fiind bulversaţi 
de apariţia aproape zilnică a unor alerte alimentare şi pierzând timp preţios cu verificarea coşului zilnic. 

Sunt convins că autorităţile statului român vor acţiona cu profesionalism, pentru a apăra atât industria 
internă, cât şi încrederea populaţiei în produsele româneşti. Guvernul României, prin instituţiile abilitate de profil, are 
obligaţia de a reacţiona prompt şi fundamentat şi de a evita apariţia unor astfel de evenimente nedorite, atât pentru 
industria românească, cât şi pentru siguranţa alimentară a populaţie. În paralel, cred că fiecare român este dator să 
susţină produsele româneşti, să le consumăm cu încredere de pe rafturile magazinelor. Mai ales persoanele 
reprezentative ale fiecărei comunităţi, mă refer la primari, preoţi, medici sau învăţători, trebuie să determine 
populaţia să aibă încredere în produsele româneşti. Doar aşa vom reuşi cu toţii să dăm un exemplu că nu putem fi 
induşi în eroare de cei care au intenţia să distrugă industria alimentară autohtonă.  

 
Deputat, 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Dan-Coman Şova, ministrul pentru Proiectele de Infrastructură 
 

Stadiul proiectului autostrăzii Comarnic-Braşov. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Aţi afirmat zilele trecute că în prezent se derulează investiţii importante în zona Transilvaniei şi, mai mult, 
sunt foarte mulţi investitori străini interesaţi de zona Transilvaniei. După cum bine ştiţi, Transilvania este cea mai 
dezvoltată zonă a ţării din punctul de vedere al infrastructurii rutiere. Pe lângă investiţiile din domeniul minier sau 
energetic, braşovenii sunt interesaţi direct de stadiul realizării proiectului autostrăzii Comarnic-Braşov, care ar 
facilita inclusiv deplasarea rapidă a investitorilor spre aeroportul din Capitală.  

În aceste condiţii, vă întreb cu respect când preconizaţi ca tronsonul de autostradă Braşov-Comarnic să intre 
în execuţie şi când ar putea fi finalizat? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 
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*** 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Iniţiativele educaţionale pentru protejarea mediului din Braşov. 
Stimată doamnă ministru,           
 

The European Nature Trust - Filiala Braşov a lansat zilele trecute Programul „Regatul Sălbatic”, considerat 
cea mai captivantă iniţiativă educaţională pentru mediu, în scopul transmiterii către copiii din România a pasiunii 
adevărate pentru natură, în special pentru cea sălbatică. În acest scop a fost achiziţionat din Anglia un autobuz 
double-decker, tipic britanic, convertit într-un Centru Mobil de Educaţie. Programul îşi propune să devină cea mai 
captivantă iniţiativă de mediu din Europa, unică în România, care se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 şi 
14 ani din toate şcolile generale pentru a-i conştientiza faţă de frumuseţile naturale şi faţă de importanţa păstrării unui 
habitat natural intact.  

Având în vedere importanţa turistică a Braşovului, vă întreb cu respect doamna ministru cum sprijină MMSC 
astfel de proiecte ale ONG-urilor şi cu ce iniţiative intenţionaţi să veniţi în vederea educaţiei ecologice a tinerilor 
români şi a braşovenilor în special? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii. 
 

Programele MS pentru copiii bolnavi de autism. 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului stabilită de ONU în urmă cu cinci ani a fost marcată marţi 
la Braşov printr-o serie de acţiuni desfăşurate în Piaţa Sfatului, în scopul conştientizării comunităţii în privinţa 
numărului mare de copii cu autism din Braşov. Potrivit unor informaţii neoficiale, în Braşov existau în anul 2006 un 
număr de 20 de copii cu autism, însă acum terapeuţii nu fac faţă numărului mare de copii care suferă de această 
boală. Se ştie faptul că dacă se intervine cu terapia adecvată, persoanele cu autism se recuperează, iar copii au mari 
şanse ca la vârsta maturităţii să fie independenţi. Vă întreb cu respect: 

1. Care este numărul persoanelor bolnave de autism din România şi, punctual, din judeţul Braşov, şi câţi 
dintre ei sunt copii? 

2. Ce întreprinde concret Ministerul Sănătăţii pentru copiii bolnavi de autism?  
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată doamnei Laura Corina Georgescu, preşedinte Consiliul Naţional al Audiovizualului 
 

Petiţia doamnei Andreea Bucin din Braşov 
 
Stimată doamnă preşedinte, 
 

Recent aţi cumulat petiţia online lansată pe 23 ianuarie a.c., intitulată „Interesul public mai presus de gustul 
publicului”, cu o petiţie similară a societăţii civile, „Salvaţi minţile oamenilor. Schimbaţi emisiunile şi ştirile de la 
TV”. Ambele petiţii vizează un scop comun, de a încerca o definire mai clară a noţiunii de interes public în 
programele de televiziune şi de radio şi de a evalua necesitatea îmbunătăţirii unor prevederi ale legislaţiei actuale a 
audiovizualului. Petiţia societăţii civile a fost iniţiată de Andreea Bucin, din Braşov. Vă întreb cu respect doamnă 
preşedinte, având în vedere faptul că CNA se află sub control parlamentar, ce şanse are petiţia braşovencei de a 
deveni un document semnificativ în controlul viitor al programelor de televiziune, precum şi în schimbarea percepţiei 
publicului? 
Solicit răspuns scris.  

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 

Obiceiurile dispărute ale saşilor transilvăneni 
Stimate domnule ministru, 
 

Drama saşilor din Transilvania, o comunitate tot mai îmbătrânită şi tot mai restrânsă, se resimte tot mai acut 
în ultima perioadă, mai ales în zilele de sărbătoare. În multe sate din judeţul Braşov, în care mai locuiesc din ce în ce 
mai puţini saşi, tradiţiile acestora sunt menţinute cu ajutorul unor români ortodocşi de omenie. Astfel s-a întâmplat şi 
zilele trecute, cu prilejul sărbătorilor Pascale romano-catolicilor, când cursele tradiţionale de „rostogolire a ouălor” de 
Paşte ale saşilor au avut loc în câteva comunităţi cu ajutorul copiilor ortodocşi români, care nici măcar nu cunosc 
limba germană. Un alt obicei pe cale de dispariţie a minorităţii săseşti din Transilvania este balul, care nu se mai 
organizează ca pe vremuri din cauza numărului infim al etnicilor germani. 

Având în vedere faptul că multe tradiţii au fost preluate de români de la saşi, vă întreb cu respect domnule 
ministru ce întreprinde concret Ministerul Culturii pentru salvarea vechilor şi frumoaselor obiceiuri ale minorităţii 
săseşti din Ardeal? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Utilizarea sumelor aferente coplăţii în spitalele judeţului Maramureş 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Marea majoritate a unităţilor medicale din judeţul Maramureş au stabilit ca plata la externare să fie într-un 
cuantum cuprins între 5 şi maxim 10 lei, cea mai mică valoare fiind la Spitalul orăşenesc Sighetu Marmaţiei, de 5 lei. 
Managerii spitalelor din judeţul Maramureş consideră că sumele obţinute din coplată pot fi folosite pentru finanţarea 
unor necesităţi interne, însă per total nu ar ajuta foarte mult în raport cu necesităţile existente.  
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Vă întreb cu respect, domnule ministru, ce strategie are Ministerul Sănătăţii privind destinaţia sumelor 
obţinute de spitale din coplata pentru serviciile medicale şi, de asemenea, ce estimări aveţi pentru spitalele din 
Maramureş din acest punct de vedere? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Poluarea râurilor din judeţul Maramureş cu ape industriale 
 
Stimată doamnă ministru,           
 
Râul Băiţa este poluat în dese rânduri cu ape industriale provenite dintr-o galerie de mină părăsită. Ultimul 
incident a avut loc zilele trecute, când din galeria „Câmpurele” s-a evacuat accidental apă de mină, care a ajuns în 
pârâul Valea Roşie, iar de aici în râul Băiţa. Apa de mină deversată a ajuns în râul Băiţa, care a fost afectat până la 
confluenţa cu râul Lăpuş. De altfel, şi Râul Lăpuş a fost afectat pe tronsonul aval confluenţă cu râul Băiţa, pe o 
lungime de 500 metri. Deşi astfel de situaţii sunt atent monitorizate la faţa locului, de către specialişti, localnicii din 
zonă se tem de îmbolnăviri, având în vedere că mulţi dintre ei consumă apă din cele două râuri.  
Faţă de cele prezentate, vă întreb respectuos doamnă ministru: 
1. Ce consecinţe au asemenea cazuri de poluare a râurilor din judeţul Maramureş, atât asupra mediului, cât şi a 
oamenilor care locuiesc în perimetrele afectate? 
2. Ce strategie are MMSC pentru diminuarea unor astfel de fenemene accidentale? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri, Piscicultură, Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
 

Despăgubirile acordate Primăriilor din judeţul Maramureş aflate în Parcul Naţional Munţii Rodnei 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Aţi anunţat zilele trecute că proprietarii de păduri aflate în parcurile naturale, în ariile protejate, pe marginea 
cursurilor de apă sau a pădurilor cu rol strategic, vor fi despăgubiţi. Noile reglementări urmează să intre în vigoare în 
noul Cod Silvic, iar proprietarii vor primi compensaţii băneşti. 

Vă întreb cu respect: 
1. Cum a gândit MMSC cuantumul care se va acorda proprietarilor acestor suprafeţe de păduri din parcurile naturale? 
2. Când veţi finaliza proiectul legii noului Cod Silvic? 
3. Când vor primi Primăriile din judeţul Maramureş aflate în raza Parcului National Munţii Rodnei despăgubirile 
aferente pădurilor din zonă deoarece nu au voie să exploateze perimetrele protejate? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 
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*** 
 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Licitaţia de pirită auriferă a Remin Baia Mare 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Tranzacţionarea recentă prin licitaţie publică a peste 500.000 de tone de pirită auriferă de către Compania 
Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin Baia Mare este în măsură să deblocheze tranzacţiile de care 
compania are neaparată nevoie. Consider că procedurile prin care Remin Baia Mare va intra în posesia sumei aferente 
tranzacţiei trebuie atent urmărite de către Ministerul pe care îl conduceţi. Conform unor informaţii apărute în mass 
media, o companie elveţiană a achiziţionat în urma unei licitaţii publice peste 500.000 de tone de pirită auriferă de la 
Remin Baia Mare, pentru care va plăti aproape 50 de milioane de dolari.  

Vă întreb cu respect:  
1. Care este valoarea exactă a tranzacţiei şi ce destinaţie va avea suma respectivă?   
2. Ce previziuni are Ministerul Economiei referitoare la redeschiderea minelor Remin considerate a fi potenţial 
profitabile? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie 
 

Acordarea certificatelor verzi 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 

Conform datelor existente, sectorul energiei verzi din România a atras, în ultimii trei ani, investiţii de peste 
trei miliarde de euro. Mulţi investitori români şi străini au crezut în potenţialul de dezvoltare al României în acest 
sector, au facut investiţii masive şi au creat locuri de muncă. Multe fabrici, mari consumatoare de energie au ales să 
facă investiţii în propriile centrale electrice, fiind mai rentabilă o astfel de investiţie decât plata energiei electrice 
către furnizorul tradiţional. Şi toate acestea s-au petrecut în baza Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. 
 

De curând aţi afirmat, citez: “Alocarea unui număr de certificate verzi va fi redusă timp de trei ani, începând 
cu data de 1 iulie 2013, iar pierderile suferite de către producători vor putea fi recuperate de către aceştia de la 1 
ianuarie 2017” 
 
Concret, domnule ministru, vă rog, respectuos, să răspundeţi la urmatoarele intrebări:  

- Cum vor recupera producătorii de energie verde pierderile? (îndeosebi cei care au investit în eoliene şi 
fotovoltaice) 

-Ce plan aveţi pentru împiedicarea exodului companiilor de profil şi pentru evitarea concedierii masive a 
celor care lucrează astăzi în acest sector?  

-Cum credeţi că va face România faţă proceselor intentate de cei care au investit zeci de milioane de euro în 
acest sector şi care nu-şi vor putea recupera investiţiile? 
 
Vă mulţumesc. 
Solicit răspunsul în scris. 
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Deputat, 

Vasile Cătălin Drăguşanu 
 

*** 
 
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Finanţare pentru producţia de energie verde 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 

Prin Legea 220/2008, modificată și completată prin Legea 139/2010 și OUG 88/2011, România acordă 
sprijin prin schema de ajutor de stat, pentru susţinerea investiţiilor în producerea de energie din surse regenerabile. 

De curând, ministrul delegat pentru energie, dl. Constantin Niță a afirmat, citez: “Alocarea unui număr de 
certificate verzi va fi redusă timp de trei ani, începând cu data de 1 iulie 2013, iar pierderile suferite de către 
producători vor putea fi recuperate de către aceştia de la 1 ianuarie 2017”. Practic se propune amânarea temporară 
de la 1 iulie 2013, pe trei ani şi jumătate, până la 1 ianuarie 2017, a alocării unui număr de certificate verzi. 

Acest domeniu a fost finanţat și din fonduri europene prin intermediul Programului Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice - POS CCE, Axa prioritară 4 „Creşterea eficienței energetice şi a securității 
furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ Domeniul major de intervenție 2: „Valorificarea resurselor 
regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” Operațiunea: “Sprijinirea investițiilor în modernizarea şi 
realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice 
regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unități cu putere instalată mai mică sau egală 10MW), 
solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”. Ultima 
sesiune de depunere a fost în anul 2010 între 4 ianuarie şi 30 aprilie. 

Domnule ministru, în contextul în care nu vor mai fi acordate certificate verzi pentru sprijinirea și 
dezvoltarea investiţiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, credeți că este posibilă și 
realizabilă o realocare de fonduri pe programul şi domeniul de intervenție mai sus descris, astfel încât cei care 
au demarat investiții în acest sector să le continue cu fonduri europene? 
Vă mulţumesc. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Vasile Cătălin Drăguşanu 

 
*** 

 
 




