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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor luni, 8 aprilie 2013 
 

Luni, 8 aprilie, Camera Deputaţilor a adoptat pe articole următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 7 /2013); 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea 
art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 64/2013) - lege organică; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art. IV alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului 
temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative (PL-x 68/2013) - lege ordinară; 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei 
de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul 
Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (PL-x 59/2013) - lege ordinară; 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea 
geologică a dioxidului de carbon (PL-x 568/2011) - lege organică; 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea 
alin.(1) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate 
de alimentare cu energie termică a populaţiei (PL-x 30/2013) - lege ordinară; 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea 
pct.II al anexei nr.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori (PL-x 69/2013) - lege ordinară; 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi 
modificarea unor acte normative (PL-x 31/2012) - lege organică; 
9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară şi 
falimentul societăţilor de asigurare (PL-x 141/2012) - lege ordinară; 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2012 pentru prorogarea 
termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele 
măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice “Electrica Moldova"-S.A. şi “Electrica Oltenia"-S.A. (PL-x 83/2013) - lege ordinară; 
11. Proiectul 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 (PL-x 394/2011) - lege ordinară; 
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea 
alin.(13 ) al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului (PL-x 36/2013) - lege 
ordinară; 
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (PL-x 76/2013) - lege 
organică; 
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea 
art.362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 86/2013) - lege ordinară; 
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/23 aprilie 2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl-x 56/2013) - lege organică. 
 

Două proiecte de lege au fost retrimise la comisiile de specialitate, în vederea completării rapoartelor de 
fond: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (PL-x 465/2012) - lege ordinară şi Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 
57/2012) - lege organică. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011 (Pl-x 
53/2013) - lege organică a fost adoptată tacit, prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi vot final. 

 
*** 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 9 aprilie 2013 
 

 
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 9 aprilie, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 7 /2013) – 314 
voturi pentru; 

2. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, reexaminată la cererea preşedintelui României (PL-x 
10/2013) - lege organică – 277 voturi pentru, 37 împotrivă, 2 abţineri; 

3. Legea pentru modificarea Legii nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, 
a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.453/2008, reexaminată ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr. 453/2008 (Pl-x 
588/2007/03.09.2008) - lege organică – 315 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea 
art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 64/2013) - lege 
organică – 324 voturi pentru; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea 
geologică a dioxidului de carbon (PL-x 568/2011) - lege organică – 287 voturi pentru, 4 împotrivă, 28 
abţineri; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi 
modificarea unor acte normative (PL-x 31/2012) - lege organică – 321 voturi pentru. 2 abţineri; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (PL-x 
76/2013) - lege organică – 322 voturi pentru, 2 abţineri; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PL-x 57/2012) - lege organică – 327 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 81/2013) - lege organică – 269 voturi pentru, 42 
împotrivă, 17 abţineri; 

10. Proiectul de Lege pentru 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 
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bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (PL-x 66/2013) - lege organică – 323 voturi pentru, 4 
abţineri; 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/23 aprilie 2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 56/2013) - lege organică – 288 voturi pentru, 35 împotrivă, 2 
abţineri; plenul Camerei Deputaţilor a adoptat propunerea de respingere formulată de Comisia pentru 
apărare; 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art. IV alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea 
sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum 
şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 68/2013) - lege ordinară – 325 voturi pentru, 1 abţinere; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea 
asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor 
medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (PL-x 59/2013) - lege 
ordinară – 328 voturi pentru, 1 împotrivă; 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea 
alin.(1) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor 
centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei (PL-x 30/2013) - lege ordinară – 328 voturi pentru; 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea 
pct.II al anexei nr.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori (PL-x 69/2013) - lege ordinară – 322 voturi pentru, 4 abţineri; 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară şi 
falimentul societăţilor de asigurare (PL-x 141/2012) - lege ordinară – 327 voturi pentru, 1 împotrivă; 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2012 pentru prorogarea 
termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind 
unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova"-S.A. şi „Electrica Oltenia"-S.A. (PL-x 83/2013) - lege 
ordinară – 236 voturi pentru, 41 împotrivă, 50 abţineri; 

18. Proiectul 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 (PL-x 394/2011) - lege 
ordinară – 323 voturi pentru, 1 abţinere; 

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea 
alin.(1 3 ) al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului (PL-x 36/2013) - 
lege ordinară – 250 voturi pentru, 8 împotrivă, 70 abţineri; 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea 
art.362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 86/2013) - lege ordinară – 329 
voturi pentru; 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a 
conformităţii (PL-x 623/2011) - lege ordinară – 325 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere; 

22. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95/1997 privind declararea complexului 
"Memorialului victimelor comunismului şi al rezistenţei - Sighet" ca ansamblu de interes naţional (PL-x 
438/2012) - lege ordinară – 264 voturi pentru, 2 abţineri; 

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 
situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii 
de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (PL-x 39/2013) - lege ordinară – 278 voturi pentru, 7 
împotrivă, 40 abţineri; 

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PL-x 98/2013) - lege ordinară – 271 voturi pentru, 
5 împotrivă, 50 abţineri; 
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25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea art.11 5 din 
Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise 
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (PL-x 99/2013) - lege ordinară – 323 voturi pentru; 

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri 
financiare (PL-x 73/2013) - lege ordinară – 270 voturi pentru, 4 împotrivă, 50 abţineri. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni (PL-x 117/2012) - lege ordinară a fost retrimis la Comisia pentru drepturile omului, 
în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 

(Situaţia cuprinde datele la 12 aprilie 2013) 
                                                                                                                                                                                                          
                                            
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 819  

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

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 109
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 358
419

– votate  391
             din care: - înaintate la Senat        17
                            - în procedura de promulgare   45
                            - promulgate*   76 
                            - respinse definitiv 253
– la vot final 28
2) Se află în proces legislativ 410
a) pe ordinea de zi 83
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 

5

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 27
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 27
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 1

 
 
               ▪ Cele 391 iniţiative legislative votate privesc: 
                         120 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                                din care: 
                             76  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  20  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        24  proiecte de legi  
                         271 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. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

 Camerei Deputaţilor  
Şedinţele de luni, 8 şi marţi, 9 aprilie 2013 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 107 

        din care: - în dezbatere 
107

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               22  

26  

   - votate 26
         din care: - înaintate la Senat   4
                        - la promulgare 21
                        - respinse definitiv   1
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 2
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 83

        din care: - în dezbatere 
83

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele 26 iniţiative legislative votate privesc: 
                21 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                      15  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
             5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   1  proiect de lege  
                 5 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 8 - 12 aprilie 2013 

 
 

 
 
 

 I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:   
 

1.  PL-x 64/2013 – Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind 
modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali  
 

2.  PL-x 568/2011 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon 
 

3.  PL-x 31/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru 
abrogarea şi modificarea unor acte normative  
 

4.  PL-x 76/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 83/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi  
 

5.  PL-x 57/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative    
 

6.  PL-x 66/2013 – Lege pentru 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 
 

7.  PL-x 68/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 privind 
prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 
pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului 
cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative  

8.  PL-x 59/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, 
funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de 
Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş  
 

9.  PL-x 30/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2012 pentru 
modificarea art. 5 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului        nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru 
funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei 
 

10.  PL-x 69/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru 
modificarea pct. II al anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori  
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11.  PL-x 141/2012 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea 
financiară şi falimentul societăţilor de asigurare 
 

12.  PL-x 83/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2012 pentru 
prorogarea termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”–
S.A. şi „Electrica Oltenia”–S.A. 
 

13.  PL-x 394/2011 – 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  
 

14.  PL-x 36/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2012 pentru 
modificarea alin.(13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 
 

15.  PL-x 86/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2013 pentru 
completarea art.362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

16.  PL-x 623/2011 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului              nr. 22/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a 
organismelor de evaluare a conformităţii  
 

17.  PL-x 438/2012 – Lege pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului 
"Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet" ca ansamblu de interes naţional 
 

18.  PL-x 39/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor 
autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative 

19.  PL-x 98/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  
 

20.  PL-x 99/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2013 pentru modificarea 
art.115 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor 
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor  
 

21.  PL-x 73/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea 
unor măsuri financiare 
 

  

 
 

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  Pl-x 53/2013 – Propunerea legislativă  pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, 
Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I,                       nr. 18/10.01.2011 
[Se consideră adoptată în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată]  
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2.  PL-x 10/2013 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară   
(Reexaminat la cererea Preşedintelui României) 
 

3.  PL-x 81/2013 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

4.  Pl-x 56/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea  şi completarea Legii nr. 218/23 
aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr.305 din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare 
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
 

 
 

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

1.  PL-x 588/2007 – Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi 
controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control 
şi a funcţionarilor publici 
(Reexaminat ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.453/2008)                             
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   E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 12 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, 67 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: 2

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 29 

- proiecte de lege înregistrate la BP pentru trimitere la comisii: 1

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 11 

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

dreptului de contestare la Curtea Constituţională: 

7

- legi trimise la promulgare: 3

- legi promulgate: 14 

 
                                                    TOTAL                                                                       67 
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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  12 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 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 
Adoptat pe 23.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 12.03.2011 

 

08.04.2013 
(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: 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
    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” – Administraţia Bazinală de Apa Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

09.04.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 

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

  
  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  şşii  pprriivvaattiizzaarree  

  

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.88/2012 
privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 
asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European şi 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 şi a fost 
predat Comisiei pt. 
politică economică 

pe data de 
07.03.2013; 

ministerul solicită 
amânare, sunt 

aşteptate 
amendamente 

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

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 
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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 administraţie publică şi Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare a instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar; 
Comisia pt. buget 
şi Comisia juridică 

continuă 
dezbaterile 
împreună. 

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 şi 

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 Ordonanţei Guvernului nr.1/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de 
credit. (poz. I-b-12) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţile de credit şi adecvarea capitalului şi Ordonanţei 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea 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 aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  
(poz. I-b-13) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, în scopul creării posibilităţii 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 acţionar la o instituţie de credit.   
 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi se va 
dezbate împreună 
cu PLx 159/2012 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 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-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 şi 
predat Comisiei 

juridice unde va fi 
înscris pe ordinea 
de zi în săptămâna 

16-18.04.2013 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. (poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor 
de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea 
directivelor europene incidente în domeniul valorilor mobiliare şi modificarea 
subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind piaţa 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 şi completarea unor acte normative şi 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 îmbunătăţirii cadrului 
legislativ pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor externe 
nerambursabile destinate României şi 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 şi Comisia juridică 
    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 şi selecţie care respectă principiile 
concurenţei, eficienţei şi transparenţei 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 vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, aceşia 
din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat angajaţilor. 
 

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 
şi mijlocii, mediu 

de afaceri şi turism 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa 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 aşteptat 
raportul 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi 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 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 înscris pe  
ordinea de zi a 

comisiei, din data 
de 05.03.2013 şi se 

continuă 
dezbaterile; 

Comisia juridică a 
întocmit şi 

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 formalităţile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în 
şi/sau la plecarea din porturile româneşti. (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 aşteaptă avizele 
de la Comisia jur. 
şi Comisia pt. teh. 

inf.  

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie 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 creşterii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă 
se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, precum 
şi creşterea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

este aşteptat 
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 

  
        55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  şşii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee  

              

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 
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      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 şi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar; 
Comisia pt. buget 
şi Comisia juridică 

continuă 
dezbaterile 
împreună. 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa 
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de 
rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul 
Economic European rezidenţi în România. (poz. I-a-25) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea regimului juridic al cărţii electronice de 
identitate (CEI) şi măsurile organizatorice şi tehnice care fac posibilă 
implementarea celor două documente. De asemenea,  proiectul de act normativ 
stabileşte dreptul la opţiune al persoanelor care, din motive religioase sau de 
conştiinţă, refuză  eliberarea cărţii 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 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (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 creşterii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă 
se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, precum 
şi creşterea 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 
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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 vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, aceştia 
din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat angajaţilor. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

întocmit raport 
preliminar şi depus 

la Comisia pt. 
industrii pe data de 

12.05.2009 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi 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 aşteptat 
raportul 

3 

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 

este înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 16-

18.04.2013 

4 

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 îmbunătăţirii cadrului 
legislativ prin stimularea participării la ucenicie ca soluţie a promovării, ocupării 
şi reducerii şomajului în rândul tinerilor. 

Senat 
Adoptat pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  94/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 16-

18.04.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

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 şi Comisia juridică 
    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 şi selecţie care respectă principiile 
concurenţei, eficienţei şi transparenţei 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  

  
99))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  şşttiiiinnţţăă,,  ttiinneerreett  şşii  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 
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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.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 şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 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 aşteptat 
raportul 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 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 
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      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 şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 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 
şi predat  raportul 

preliminar 

3 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie 
publică  
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar; 
Comisia pt. buget 
şi Comisia juridică 

continuă 
dezbaterile 
împreună. 
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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.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 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 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-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 

este  înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 16-

18.04.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi 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 

şi 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 îmbunătăţirii cadrului 
legislativ pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor externe 
nerambursabile destinate României şi utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  92/ 25.03.2013 
Termen: 09.04.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 16-

18.04.2013 

8 

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 şi 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 şi selecţie care respectă principiile 
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 16-

18.04.2013 



 
27 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

9 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. (poz. II-31) 
- Raport comun cu  Comisia pentru apărare 
    Obiectul de reglementare: crearea unui cadru legislativ transparent, mai clar, 
care să ofere posibilitatea gestionării eficiente a problematicii străinilor luaţi în 
custodie publică de autorităţile competente române şi, în acelaşi timp, de a crea 
instrumentele necesare punerii în aplicare a unor măsuri care să diminueze riscul 
producerii unor evenimente negative. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  108/ 08.04.2013 

Termen: 23.04.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 16-

18.04.2013 

  
1133))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aappăărraarree,,  oorrddiinnee  ppuubblliiccăă  şşii  ssiigguurraannţţăă  nnaaţţiioonnaallăă  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. (poz. II-31) 
- Raport comun cu  Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: crearea unui cadru legislativ transparent, mai clar, 
care să ofere posibilitatea gestionării eficiente a problematicii străinilor luaţi în 
custodie publică de autorităţile competente române şi, în acelaşi timp, de a crea 
instrumentele necesare punerii în aplicare a unor măsuri care să diminueze riscul 
producerii unor evenimente negative. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  108/ 08.04.2013 

Termen: 23.04.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 16-

18.04.2013 

  
1144))  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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 
privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 
asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European şi 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 şi 

a fost predat 
Comisiei pt. 

politică economică 
pe data de 
07.03.2013 
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IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE  LLAA  BBPP  PPEENNTTRRUU  TTRRIIMMIITTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIII  

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) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, prin introducerea unor concepte noi şi reguli în 
procesul bugetar şi integrarea procesului bugetar în cadrul politicii bugetare 
europene. 

Senat 
Adoptat pe 08.04.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi 201/11.04.2013  

  
  
  

IIVV..    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 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 
-  

2 
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 
-  

3 Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.  
(poz. I-a-21) 

Senat 
L 9/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

4 
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 
-  

5 
Proiect de 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 autorităţile contractante. (poz. I-a-6) 

Senat 
L 11/2013 

în lucru, la comisii 
Camera Deputaţilor 

-  

6 
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. învăţământ 

 

7 

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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 
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. învăţământ 

 

9 
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi 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 şi Comisia pt. 
drepturi 

 

10 
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. 

învăţământ 
 

11 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 
privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în 
ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 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. 

învăţământ 
 

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

PPEENNTTRRUU  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  CCOONNTTEESSTTAARREE  LLAA  CCUURRTTEEAA  CCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLĂĂ  
          

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 Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru 
aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, perecum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte. (poz. I-b-17) 

Camera Deputaţilor 
PLx  11/ 05.02.2013 

Adoptat pe 12.03.2013 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2013 08.04.2013 

2 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru 
Cooperare în domeniul Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 şi 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 08.04.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La SG din data 

de: 

3 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.201 
Adoptat pe 09.04.2013 

- 

4 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (poz. I-b-4) 

 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  57/ 10.04.201 

Adoptat pe 09.04.2013 
- 

5 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind 
redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. (poz. I-b-11) 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/ 29.05.2012 
Adoptat pe 09.04.2013 

- 

6 

Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) – (4) ale art. 7 din Ordonanţei 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. (poz. I-a-4)  

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 
Adoptat pe 09.04.2013 

- 

7 
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) 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 
Adoptat pe 09.04.2013 

- 

  
                            VVII..    LLEEGGII    TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare 

din: 

1 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 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 

2 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2012 privind 
asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele 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 

3 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi 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 
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                                VVIIII..    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 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2012 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul naţional 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 
înţelegere între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 
decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011 şi a celui de-al doilea 
memorandum suplimentar de înţelegere între Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi 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 deţinut de România la Banca Europeană de 
Investiţii. (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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul 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 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

10 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor 
Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi 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 protecţia 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 

13 
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 

Legea nr.81/2013 

14 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru 
modificarea şi 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 
Legea nr.90/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
(la data de 12 aprilie 2013) 

 
 
                                                        
                           

                                  I.  În perioada  8 – 11 aprilie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 9 rapoarte, din care 4 rapoarte 

suplimentare. 

 

     Comisiile permanente au depus 8 avize. 

 

Cele 9 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

  7     

   2 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

      5 

      1 

        3 
 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 288 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
61 pentru raport suplimentar. 

 

La comisii se află  29  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2013.  

 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 10 - 2013 săptămâna 8 – 12 aprilie 

2013  

 

34

 
 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  204 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 141 

♦ rapoarte suplimentare 44 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 19 

TOTAL     204 

 
 

 



 35

ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  8 – 11  aprilie  2013 
 
 
 

I. Comisia economică 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară (PLx 10/2013) – raport comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern 8.04.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(139/R din 8.04.13) 

2 
Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară (PLx 10/2013) – raport comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern 8.04.13 

Raport suplimentar 
de aprobare 

 cu amendamente 
(139/RS din 8.04.13) 

 
II.   Comisia pentru buget, finanţe şi banci 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară (PLx 10/2013) – raport comun cu Comisia economică. 

Guvern 8.04.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(139/R din 8.04.13) 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale 
(PLx 72/2013) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

3.04.13 
9.04.13 

Raport de aprobare 
 (140/R din 10.04.13) 

3 
Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară (PLx 10/2013) – raport comun cu Comisia economică. 

Guvern 8.04.13 

Raport suplimentar 
de aprobare 

 cu amendamente 
(139/RS din 8.04.13) 
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III. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția 
Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administrația Națională 
"Apele Române" (PLx 40/2012) – prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. 
administraţie. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

27.03.13 
3.04.13 

Raport suplimentar 
de aprobare 

 cu amendamente 
(51/RS din 9.04.13) 

IV. Comisia pentru  administraţie publică, amemajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale 
(PLx 72/2013) – raport comun cu Comisia pt. buget. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

3.04.13 
9.04.13 

Raport de aprobare 
 (140/R din 10.04.13) 

2 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de 
creștere a calității arhitectural-ambientale a cladirilor (PLx 304/2012). 

8 parlam,     
adoptat     
de Senat 

9.04.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(141/R din 11.04.13) 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția 
Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administrația Națională 
"Apele Române" (PLx 40/2012) – prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. 
agricultură. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

27.03.13 
3.04.13 

Raport suplimentar 
de aprobare 

 cu amendamente 
(51/RS din 9.04.13) 

 
V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Cererea de reexaminare a  Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (PLx 75/2011/2013) – 
prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. învăţământ. 

Guvern,      
respinsă      
de Senat 

2.04.13 
3.04.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(138/R din 8.04.13) 
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VI. Comisia pentru învăţământ 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2010 
privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului    (PLx 607/2010) – raport 
comun cu Comisia juridică. 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

19.03.13 
2.04.13 

Raport de respingere 
(137/R din 8.04.13) 

2 
Cererea de reexaminare a  Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (PLx 75/2011/2013) – 
prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. muncă. 

Guvern,      
respinsă      
de Senat 

2.04.13 
3.04.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(138/R din 8.04.13) 

3 Propunere legislativă privind introducerea ţinutei şcolare obligatorii în învăţământul 
general obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi particular (Plx 156/2012). 

81 parlam.,   
respinsă     
de Senat 

9.04.13 
Raport suplimentar 

de respingere 
362/RS din 11.04.13 

 

VII. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2010 
privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului    (PLx 607/2010) – raport 
comun cu Comisia pt. învăţământ. 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

19.03.13 
2.04.13 

Raport de respingere 
(137/R din 8.04.13) 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 
pentru modificarea și completarea unor acte normative – prioritate legislativă  
(PLx 57/2012). 

Guvern,     
adoptat      
de Senat 

9.04.13 

Raport suplimentar 
de aprobare 

 cu amendamente 
(194/RS2 din 9.04.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 

Strategia de reindustrializare a Romaniei 
 Prezenta Declaraţie Politică este prilejuită de un recent eveniment peste care, am considerat, că nu ar trebui 
să trecem  fără a-i sublinia importanţa şi actualitatea. Concret, mă refer la o o primă întâlnire a Comisiei Consultative 
de elaborare a Documentului de Politică Industrială, denumit şi Strategia de reindustrializare a Romaniei. 
Intalnirea a fost organizată de Ministerul Economiei şi vreau să-i felicit pe demnitarii care au reluat, sper cu mai mult 
succes, o temă care a fost adusă în dezbaterea publică şi înainte de alegerile din decembrie 2012, mai ales, prin 
simpozioanele Comitetului Naţional pentru Dezvoltare iniţiate de domnul senator Mircea Geoană. 
 Pentru moment, din Comisia Consultativă privind Politica Industrială fac parte, potrivit unui comunicat, 
manageri si proprietari de mari companii românesti şi multinationale, bancheri, reprezentanti ai mediului academic, 
consultanţi financiari, avocaţi şi jurnalisti. La randul său, Comitetul Naţional pentru Dezvoltare cuprinde personalităţi 
internaţionale şi naţionale cu expertiză în dezvoltare economic. Membrii romani fac parte din toate partidele 
parlamentare.  
 O primă idée şi sugestie ar fi aceea ca să nu se mai meargă în paralel, să tot reluăm tema reindustrializării. Ăr 
fi mai eficient ca ambele organisme să-şi dea mana şi să colaboreze pentru a ajunge într-adevăr la un document 
naţional de politică industrială, pe deplin fezabil şi aplicabil, în acord cu situaţia actuală a economiei şi societăţii 
romaneşti. 
 In al doilea rand, consider că o strategie viabilă pentru Romania nu poate face abstracţie de 
complementaritatea economiei noastre cu acelea ale statelor Uniunii Europene şi cu tendinţele economiei şi pieţii 
globale. Vorbind in acest domeniu de Uniunea Europeană trebuie să avem în vedere documentul programmatic al 
acesteia şi anume: Agenda Europa 2000.  Potrivit Agendei Europa 2020 pentru statele membre UE se prevede, 
printre altele, o rată medie de ocupare a forţei de muncă de 75% în rândul populaţiei cuprinse între 20 – 64 de ani. 
Aceasta ar însemna pentru noi ca, pe parcursul următorilor 10 -12 ani, la rata de ocupare a populaţiei din prezent a 
României, să creăm un plus de circa 1 000 000 de noi locuri de muncă. In acest context sunt convins că, fără un 
program politic de reindustrializare, care să vină cu o contribuţie importantă în crearea de noi locuri de muncă, nu 
vom reuşi să atingem standardele Agendei Europa 2020. 

În actualele împrejurări, ne confruntăm, ca români şi ca stat, cu venituri bugetare reduse, cu subocuparea 
populatiei apte de muncă, cu salarii şi pensii mici, cu datorii si deficite bugetare. Sunt probleme reale, care nu pot fi 
soluţionate de azi pe mâine. Pe termen scurt trebuie să le controlăm, să găsim echilibrele dinamice potrivite şi să 
căutăm soluţii de depăşire temporară. Insă, ele nu vor fi soluţionate niciodată dacă aceste măsuri temporare, de etapă 
nu fac parte dintr-un proces şi proiect pe termen lung, dacă nu acţionăm asupra cauzelor din care provin. Ori, 
cauzele ţin de subcapacitatea economica a ţării. Pe termen lung trebuie să dezvoltam capacitatea economică a 
Romaniei. Se pot imagina şi pune în aplicare mai multe căi de realizare a acestei probleme. Aici este bine venită 
contribuţia şi participarea specialiştilor, a cetăţenilor şi politicienilor.  

Cu 2-3 ani în urmă, Academia Română a lansat o dezbatere şi, mai apoi, a  publicat o lucrare pe tema 
reprofesionalizării României. La momentele respective am salutat aceste ininţiative deşi era evident sentimentul că 
ceva lipseste din conceptul respectiv. Cu timpul, mi-am dat seama că lipsea – un program economic de dezvoltare pe 
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termen lung şi foarte lung, agreat de întreaga clasă politică, discutat cu poporul roman şi cu partenerii noştri externi. 
Altfel, reprofesionalizarea în sine nu avea nici un temei. Evident că nu ne putem opri la obiectivele generale, pe 
termen lung, sunt necesare şi obiective de etape mai scurte, de aplicare, cu momente de de analiză şi evaluare.  

Si în opinia mea, un proiect de dezvoltare viitoare a Romaniei trebuie să aibă o puternică dimensiune de 
reindustrializare. În prezent reproferionalizarea şi creşterea gradului de ocupare în România are nevoie de un 
fundament constiuit dintr-un program si un concept de reindustrializare a ţării. Vom fi de acord că noul CONCEPT 
DE REINDUSTRIALIZARE DESEMNEAZA INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR, A MATERIILOR PRIME SI 
MATERIALELOR, A PROTECŢIEI MEDIULUI, A CERCETARII STIINTIFICE, INVATAMANTULUI SI 
PREGATIRII PROFESIONALE A PERSONALULUI, A SERVICIILOR CONEXE,  A PIETII INTERNE SI A 
EXPORTURILOR. El va reuşi să prindă viaţa doar dacă se integrează în obiectivele economice, sociale şi 
educaţionale ale Agendei Europa 2020. 

Cred că USL se află în postura favorabilă pantru a crea un program şi de a începe aplicarea lui în sensul unei 
dimensiuni industriale mai pronunţate a economiei romaneşti. PSD, partid de stânga la guvernare împreună cu PNL, 
cel mai credibil şi autentic partid de centru dreapta din România au obligaţia politică, fiecare pe direcţia lui, dar şi 
împreună, aliate, atunci când se poate, cum este cazul în prezent, să construiască un program de dezvoltare şi 
modernizare industială în care să se regăsească românii de acasă şi de pretutindeni. Întrucât în această legislatură 
fucţionează bine Uniunea Social Liberală, susţinem că este momentul unei iniţiative hotărâte în acest domeniu vital 
pentru viitorul românilor. Iniţiativă care să pună la lucru inteligenţele şi determinarea politice, sociale si liberale, 
pentru o contribuţie majoră de natură politică, organizatorică, culturală şi socială, la scară naţională. Ştim că 
economia actuală oferă prea puţine locuri de muncă şi salarii prea mici. Ori, un loc de muncă în industria 
producătoare. înalt tehnologizată va genera alte locuri de muncă şi oportunităţi de dezvoltare în agricultură şi, mai 
ales, în servicii, precum şi salarii mai mari. 

Prin reindustrializarea şi reprofesionalizarea României se poate da un impuls suplimentar şi celorlalte 
sectoare ale economiei şi vieţii sociale.  

 
Deputat 

Mihăiţă Găina 
 

*** 
   

Marcarea Zilei Mondiale a Sănătăţii - 7 aprilie 

 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

  Acum două zile, pe data de 7 aprilie, s-a sărbătorit în toată lumea Ziua Mondială a 
Sănătăţii. Mai puţin s-a auzit la noi, pentru că atenţia ne-a fost acaparată de hărmălaia stârnită de 
acţiunile legate de propunerile unor şefi în structurile   procuraturii.  

  Totuşi, nu a scăpat neobservată o informaţie din domeniu, cea referitoare la lipsa de paturi 
din spitalele româneşti, informaţie care oglideşte o realitate la care s-a ajuns prin politica sanitară 
dezastruoasă a regimului Băsescu-Boc, prin care s-au desfiinţat zeci de spitale, s-a redus numărul de 
paturi, s-au băgat în faliment institute şi unităţi de analize medicale, de producere  a  vaccinurilor şi a 
medicamentelor.  

  Dar întrucat declaraţia mea se referă la celebrarea zilei sănătăţii nu am să dezvolt aici o 
critică a politicilor din domeniu. Vreau să fiu pozitivă şi de data aceasta.  
 Instituirea unei zile mondiale a sănătăţii  s-a decis, printre altele, şi pentru a crea un prilej de reflecţie mai 
profundă asupra stării de sănătate a oamenilor din întreaga lume, asupra mijloacelor de prevenire şi tratare a 
îmbolnăvirilor.  
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 Cum se ştie, romanii sunt un popor care iubeşte viaţa, ţine la valorile vieţii, între care sănătatea este 
prioritară. Programul de guvernare al acualului executiv reflectă această filosofie, propunandu-şi să realizeze, citez 
din acest document, un sistem de sănătate care să sprijine şi să ofere cetăţenilor posibilitatea menţinerii şi atingerii 
unei stări de sănătate cât mai bune, să contribuie la creşterea calităţii vieţii acestora, să le redea încrederea în 
sistemul nostru de sănătate, precum promovarea demnităţii personalului medical.1 
 Revenind acum mai direct la tema declaraţiei, precizez că prima Adunare Mondială a Sănătaţii a  avut loc în 
anul 1948. Aceasta a stabilit ca  7 aprilie a fiecarui an să fie o zi dedicată sănătăţii şi din 1950 se celebrează, fără 
întrerupere,  ziua mondială a sănătăţii. Scopul acestei zile este acela de a creşte nivelul de cunoştinte la nivel global 
pe o anumită temă de sănătate şi de a atrage atenţia asupra unei zone prioritare de care să se ocupe Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii. În acelaşi timp, ziua mondială a sănătăţii este folosită ca un punct de lansare pentru unele 
programe de anvergură sau proiecte pe termen lung, ale căror acţiuni vor continua şi după această zi.  
 Romania s-a aliniat la această decizie şi sărbătoreşte ziua sănătăţii în fiecare an cu o temă reprezentativă din 
punctul de vedere al sănătăţii publice la nivel mondial. În acest sens am selectat un eşantion de teme pe care ţara 
noastră le-a promovat. Iată-le pe cele din 1995 pană în anul 2006: Eradicarea Poliomielitei,– Oraşe mai curate 
pentru o viaţă mai bună, – Emergenta: Bolile Infecţioase, – Maternitate în siguranţă, – Îmbătrânirea activă face 
diferenţa, – Siguranţa sângelui începe cu mine, – Sănătatea mentală, – Stop excluderii, "Îndrăzneşte să-ţi pese", – 
Mişcare pentru sănătate, – Dă formă viitorului vietii, – Siguranţa circulaţiei, – Fiecare mamă şi fiecare copil 
contează, – Împreună pentru sănatate. 
 Se pot remarca uşor, interesul general, importanţa şi actualitatea fiecăreia din temele pe care responsabilii cu 
sănătatea romanilor le-au avut în vedere. 
 În anul 2011, tema prin care am celebrat ziua mondială a sănatăţii a fost, la fel, de un mare interes şi cu 
impact atat medical cat şi educativ. Este vorba de folosirea raţională a antibioticilor. Cu acea ocazie s-a discutat mai 
îndelung despre rezistenţa la agenţi antimicrobieni, iar sloganul “Acţionează astăzi ca să poţi vindeca şi maine!” a 
lansat un apel pentru intensificarea angajamentului global la protejarea eficienţei acestor medicamente esenţiale în 
tratarea bolilor infecţioase, în beneficiul generaţiilor viitoare.   
 Anul acesta am sărbătorit ziua mondială a sănătăţii şi-i vom acorda o atenţie sporită tot anul, temei 
“Hipertensiunea arterială”. Atat personalul medical cât şi cetăţenii sunt îndemnaţi să  acţioneze  avand în minte 
sloganul : „Sub presiune – Elimină-ţi riscul de infarct miocardic şi accident cerebral – verfică-ţi tensiunea 
arterială”. Este o temă cât se poate de bine aleasă dacă avem în vedere că mai mult de o pătrime din populaţia 
globului este hipertensivă iar 6% din decesele înregistrate pe glob sunt atribuite HTA. Vorbim de o boală cronică 
care se manifesta prin înregistrarea de valori crescute ale tensiunii arteriale peste limitele normale. HTA nu are 
simptome specifice, de aceea se mai numeşte “ucigaşul tăcut”, fiind un factor de risc major pentru creier, accidente 
vasculare, inimă, infarctul de miocard, insuficienţa cardiacă şi alte boli cardiace, renale şi pentru diabetul zaharat. 
 Instituţiile care au ca obiect de activitate sănătatea populaţiei şi cele cu rol administrativ al domeniului au 
dedicat săptămana trecută unor evenimente prin care să atragă atenţia şi să-i determine pe romani să fie mai atenţi cu 
sănătatea lor, să apeleze la medici, să-si facă analizele periodice. Evident că de sănătate trebuie să ne îngrijim nu 
numai de 7 aprilie, ci în fiecare zi. Folosesc şi acest prilej pentru a aminti că actuala  legislatură este una decisivă 
pentru a realiza o îmbunătăţire calitativă a sistemului nostru de sănătate.  
 Eu vă mulţumesc pentru că m-aţi ascultat şi v-aş rămane recunoscătoare dacă aţi lua act de importanţa 
controlului şi a tratării hipertensiunii, spre fericirea şi sănătatea dumneavostră şi spre satisfacţia mea profesională şi 
colegială.  

 
 

Deputat, 
Camelia Khraibani 

 
*** 
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Increderea în relaţia dintre medic şi pacient. 

Tratarea cazurilor de malpraxis medical 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, declaraţia mea politică, intitulată  Increderea în relaţia dintre medic şi 
pacient. Tratarea cazurilor de malpraxis medical,  este prilejuită de recenta Adunare Generală a Colegiului 
Medicilor din Romania care a ascultat Raportul privind activitatea din anul 2012. In cadrul acestui for, Comisia 
Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România a raportat că în anul care a trecut au fost soluţionate 
130 de cauze, iar  în prezent mai are pe rol încă 45 de reclamaţii. Potrivit raportului, cele mai multe reclamaţii au 
vizat specialităţile obstetrică - ginecologie - 39, chirurgie - 34 şi Terapie Intensivă - 14. Comisia Superioară de 
Disciplină a Colegiului Medicilor din România a constatat deficienţe în adaptarea deciziilor de către comisiile de 
disciplină de la nivelul Colegiilor teritoriale, existenţa unor nereguli mai ales de factură organizatorică la nivelul 
Unităţilor de Primiri Urgenţe, dar şi a altor secţii cum ar fi chirurgie, Terapie Intensivă, din cadrul spitalelor din 
sistemul public, în marea lor majoritate judeţene, dar şi în obţinerea consimţământului informat al pacienţilor, mai 
ales în specialităţile chirurgicale. 
 In sine aceste cifre şi informaţi nu ne spun mare lucru, dar, dacă le comparăm cu tendinţa din ultimii 6-7 ani 
şi cu situaţiile din alte state putem să ne facem o idée mai bine articulată.     
 Iată cateva date comparative:                             Conform informaţiilor 
MediHelp Internaţional, cel mai important furnizor de asigurări private de sănătate din Europa Centrală şi de Est,                 
 între anii 2006 - 2011, Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor din România a avut de analizat 725 de 
cazuri în care 916 doctori au fost acuzaţi de malpraxis;         
 dintre aceştia, 198 au fost sancţionaţi.  Rapoartele Colegiului Medicilor nu ne spun şi de ce din 200 de 
medici reclamaţi, in medie pe an, doar 2 îşi pierd dreptul de a-şi continua activitatea.                 
                                                          Numarul doctorilor reclamaţi la Colegiul Medicilor din Romania a 
crescut de la 112 în 2006 la 187 în 2011.                                                                                                  
 Din 916 acuzaţii de malpraxis, 11 au primit interdicţie de a practica medicina, ceva mai mult de 1%. 
 Spre comparaţie, în acelaşi interval de timp (2006 - 2011), in Marea Britanie, peste 8.500 de medici au fost 
raportaţi pentru erori medicale. De circa 10 ori mai multe cazuri decat în Romania! Deci am putea spune că stăm 
bine. Asupra acestei “realităţi” este însă de discutat. Aceeaşi sursă, comunicatul MediHelp2 precizează că cifrele 
privitoare la cazurile de malpraxis de la noi nu indică în niciun fel numărul cazurilor care nu au fost raportate şi care 
poate ajunge la ordinul zecilor de mii.  De aicea rezultă că avem o problemă. Experţii MediHelp sunt de părere că 
numarul mai mare de erori medicale înregistrate in Marea Britanie comparativ cu Romania demonstreaza nu că la noi 
lucrurile merg mai bine, ci, în realitate, locuitorii din Europa de Vest sunt mai bine informaţi şi educati în legătură cu 
drepturile lor medicale. Totodată, occidentalii au la dispoziţie mecanismele legale cu o îndelungată tradiţie pentru a 
se apăra. Pe de altă parte, mai susţin experţii străini, romanii încă nu au un sistem legal bine dezvoltat care să îi ajute 
să îşi revendice drepturile cu uşurinţă.  După părerea mea, aceasta este doar o parte a explicaţiei. In interpretarea 
fenomenului medical din ţara noastră ţin mai degrabă să dau dreptate preşedintelui Colegiului Medicilor din 
România, domnul doctor Vasile Astărăstoae, care considera că neîncrederea a devenit elementul crucial al relaţiei 
medic-pacient în ultimii ani. 
 Printre simptomele deteriorării relaţiei dintre medici şi bolnavi se pot menţiona:  

- Culpabilizarea medicilor în general, la grămadă, nu atat din cauza relelor tratamente pe care aceştia le realizează cat 
din cauza lipsurilor sistemului  sanitar; 

- Decredibilizarea sistemului instituţional din domeniu, începand cu Ministerul, Casele de sănătate, Universităţile de 
profil şi chiar Colegiile medicilor, văzute uneori ca apărătoare ale autorilor de malpraxis şi nu ale victimelor; la 
această decredibilizare o contribuţie vine şi din partea mass media care face publicitate mult mai mare cazurilor 
nedorite decat reuşitelor medicale; 

- Creşterea costurilor cu medicamentele şi cu celelalte prestaţii medicale, pe care pacienţii sunt nevoiţi să le suporte, 
generează nemulţumire, neîncredere şi nervozitate în relaţia dintre pacienţi, familiile acestora şi personalul medico-
farmaceutic; 
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- S-a degradat statutul medicului şi al personalului medical. Respectul pentru vocaţia şi dedicaţia doctorului, pentru 
binefacerea actului medical, funcţia socială şi valoarea acestuia nu se mai bucură de aceeaşi apreciere in societatea 
noastră de astăzi;   
 Sunt şi aceste simptome tot atatea motive pentru o acţiune de anvergură în direcţia reformării, modernizării şi 
eficientizării sistemului nostru sanitar, care să aducă, odată cu mai multe resurse şi competenţe în sistem şi un nou 
model de relaţie între medic şi pacient, o calitate superioară a actului medical, a stării de sanătate a cetăţenilor, a 
condiţiilor de muncă şi de viaţă a personalului care se dedică educării pentru sănătate, prevenirii îmbolnăvirilor, 
salvării vieţii oamenilor şi, în general, ameliorării stării lor de sănătate.   
 Din discuţiile, multe,  pe care în aceste trei luni, de mandat de deputat, le-am avut, atat la Comisia de sănătate 
cat şi în alte împrejurări, cu demnitari ai Ministerului Sănătăţii, ai caselor de sănătate, cu personalul de conducere al 
spitalelor, cu personalul medical am desprins idea că există voinţa subiectivă şi premisele obiective pentru ca în 
caţiva ani să realizăm un progres semnificativ în toate aspectele activităţii medicale - de la învăţămant, cercetare, 
mijloace de tratament şi spitalizare şi pană la cabinetele medicale din sate şi din unităţile şcolare.  Iar ca medic sunt 
optimistă că şi relaţia dintre noi şi pacienţii noştri se va remodela  în sensul unei mai bune comunicări, colaborări şi 
înţelegeri.   Personal, voi da tot sprijinul pentru adoptarea actelor normative care să faciliteze progresul despre 
care am  amintit mai sus.  
 Vă muţumesc pentru că m-aţi ascultat!  

Deputat, 
Camelia Khraibani 

 
*** 

 
Un ultim omagiu doamnei Margaret Thatcher 

 
 Anunţul decesului în cursul zilei de ieri a "Doamnei de Fier" a Marii Britanii, Margaret Thatcher, a ocupat 
prima pagină a ziarelor şi ne-a făcut să medităm asupra meritelor unei personalităţi puternice, cu calităţi ieşite din 
comun. 

Desemnarea sa în funcţia de prim-ministru al Marii Britanii, în 1979, a constituit un eveniment al epocii, 
fiind prima femeie din istoria ţării care a ocupat o astfel de demnitate publică, iar câştigarea a trei mandate 
consecutive (în 1979, 1983 şi 1987), trecând peste barierele de sex şi clasă socială, a fost un record politic pe care l-a 
egalat numai Tony Blair în anul 2005. 

Fostul premier britanic a fost liderul Partidului Conservator din 1979 şi până în 1990 şi în această perioadă a 
fost numită "Doamna de Fier" de către un jurnalist, datorită durităţii afişate atât în public, cât şi în viaţa personală, dar 
mai ales datorită atitudinii rigide avute în relaţia cu sindicatele.  

Personalitatea politică a doamnei Thatcher a fost deosebit de complexă. Termenul "thatcherism" este asociat 
cu o atitudine conservatoare asupra politicilor economice, sociale, dar şi asupra moralităţii. În ciuda asocierii ei cu 
conservatorismul social, Thatcher a votat în 1966 pentru a legaliza homosexualitatea şi, în acelaşi an, a votat în 
favoarea avortului legal.  

Un alt aspect important a fost stilul de guvernare. Marea Britanie în anii `70 a fost adesea menţionată ca 
"imposibil de guvernat". Doamna Thatcher a încercat să remedieze acest lucru prin centralizarea puterii ca prim-
ministru, ocolind de multe ori structurile de cabinet tradiţionale, deciziile domniei sale fiind autoritare şi uneori greu 
de negociat. A rămas celebră declaraţia sa în care afirma că este adepta consensului, dacă acesta se referă la propriile 
convingeri. 

În anii în care "Doamna de Fier" a vizitat România şi s-a întâlnit cu Ceauşescu, domnia sa a încercat să 
evalueze pozitiv relaţionarea dintre ţările noastre, ceea ce în acele vremuri a dat mari speranţe românilor. Contribuţia 
domniei sale la căderea sistemului comunist a făcut posibilă şi evoluţia democratică a ţărilor din estul Europei. 

Margaret Thatcher a fost o femeie puternică, un lider politic de necontestat într-o lume dominată de bărbaţi, 
care a dovedit că susţinerea tenace şi perseverentă a unor idei poate fi urmată de succes. Chiar dacă aceste idei nu 
corespund doctrinei social-democrate pe care o împărtăşesc, nu pot să nu aduc un ultim omagiu unei personalităţi 
feminine care a schimbat soarta unei ţări, şi chiar a unei lumi întregi. 

Deputat, 
 Sonia Maria Drăghici 
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*** 
 

Echilibrul, ca politică  
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 

Se tot vorbeşte de echilibru în viaţa politică din România. Un echilibru care să permită coabitarea forţelor 
politice ale Puterii şi ale Opoziţiei, a factorilor cheie ai instituţiilor statului, a oamenilor politici care, dincolo de lupta 
pentru câştigarea şi menţinerea unui statut cât mai înalt, au, în primul rând!, responsabilitatea reprezentării cât mai 
bune a cetăţenilor. 

Echilibrul, ca formulă politică, tinde să devină o ţintă mai mult sau mai puţin utopică, atât timp cât nu se 
înţelege corect sau nu se doreşte să se înţeleagă necesitatea lui. 

Astfel, mai nou, acest echilibru, atât de important, a devenit subiect de luptă şi contradicţii. Un mijloc de 
prevalare în sondaje, ce nu are nimic în comun cu scopul său iniţial. 

Am mai spus şi o să continui să o spun. Nu este cu nimic ruşinos să duci o politică echilibrată şi acest lucru 
nu reflectă slăbiciuni sau apartenenţe dubioase. 
Cu atât mai mult, cu cât, responsabilitatea ta ca om şi lider politic este una cât mai ridicată. 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor, în lumina evenimentelor recente produse pe scena politică cu 
reprecusiuni în toate palierele societăţii, consider că trebuie să acordăm mai multă atenţie unei politici echilibrate, 
dincolo de orice alt interes sau calcul de grup sau partid. 

Ani de zile, am putut vedea şi simţi cu toţii pe propria piele ce efecte a produs lupta politică dusă pentru 
interese total străine de cele pentru care ne-am angajat în politică. 
Nu cred că este cazul să continuăm sau să dezvoltăm acelaşi model, iar maturitatea atât de des invocată, dar prea 
puţin aplicată, ar trebui să ne caracterizeze mai mult. Niciunuia dintre noi nu i-ar dăuna mai multă atenţie în 
declaraţiile pe care le facem, mai puţină patimă şi mai multă precumpănire a faptelor. 

Sunt conştient şi, ca om politic, înţeleg perfect, atât jocurile de putere, cât şi compromisurile pe care, uneori, 
din păcate, suntem nevoiţi să le facem. Însă, lăsând deoparte orice calcul de natură politică, sunt de părere că trebuie 
să depăşim politica ce are la bază pasiunea şi să o abordăm, din ce în ce mai mult, pe cea bazată pe raţiune. 
Problemele cu care România şi românii se confruntă nu se rezolvă prin discursuri şi acuze dintre cele mai populiste, 
ci printr-o viaţă politică echilibrată şi matură care permite dialog şi găsirea soluţiilor potrivite.  

De la începutul mandatului meu de deputat, am lansat acest semnal de alarmă şi noi voi înceta să amendez 
sau să semnalez acest fapt, ori de câte ori este nevoie.  
Voi alege întotdeauna echilibrul şi dialogul şi vă voi învita şi pe dumneavoastră, stimaţi colegi, să faceţi la fel, chiar 
dacă, uneori, poate, această poziţie nu este una care să aducă creşteri de popularitate. Am convingerea că, pe termen 
lung, această cale este cu mult mai benefică tuturor, decât aceea care, pentru moment, poate să aducă avantaje, dar 
care se dovedeşte, în final, a fi dezastruoasă. Iar de exemple în acest sens, doamnelor şi domnilor, nu cred că mai 
avem nevoie, nu-i aşa? 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 

 
Ziua mondială a sănătăţii 2013 - 7 aprilie! 

 
Domnule Preşedinte,stimaţi colegi, 

 
Din 1950, Ziua Mondială a Sănătăţii este celebrată în fiecare an pe 7 aprilie, pe o temă care evidenţiază un 

domeniu prioritar pentru OMS. Ziua Mondială a Sănătăţii este o oportunitate pentru întreaga lume de a se concentra 
asupra unei probleme majore de sănătate publică la nivel global. 
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Tema pentru anul 2013 este hipertensiunea arterială, deoarece Organizaţia Mondială a Sănătăţii o consideă problemă 
de sănătate publică prioritară şi de supus atenţiei opiniei publice mondiale. 

Obiectivele specifice ale campaniei sunt: 
- creşterea gradului de conştientizare a cauzelor şi consecinţelor tensiunii arteriale; 
- furnizarea informaţiilor cu privire la modul de a preveni hipertensiunea arterială şi complicaţiile 
asociate; 
- încurajarea adulţilor să verifice tensiunea arterială şi să urmeze sfatul medico-sanitar; 
 

Bolile cardiovasculare ucid mai multe persoane, lovind bogaţi şi săraci deopotrivă. Oricine poate urma câţiva 
paşi concreţi pentru a minimiza sansele de a dezvolta hipertensiune arterială şi consecinţele sale negative: 
promovarea unui stil de viaţă sănătos prin: reducerea aportului de sare, consumarea de fructe şi legume, reducerea 
aportului de grăsimi, evitarea consumului nociv de alcool, activitatea fizică regulată, menţinerea la o greutate 
normală, oprirea consumului de tutun; 

Potrivit statisticilor, în 2020 boala cardiovasculară va deveni „ucigaşul numărul unu” la nivel mondial, 
depăşind bolile infecţioase. 

Datoria noastră, de politicieni, de membri ai Parlamentului este să creem cadrul legal pentru a preîntâmpina 
aceste probleme cu care, cu siguranţă, populaţia ţării se va confrunta în anii care urmează. Sănătatea, învăţământul şi 
combaterea sărăciei ar trebui să fie domenii primordiale în preocupările noastre. 

Prin tot ceea ce facem aici trebuie să dăm semnale clare că starea naţiunii române ne interesează şi că viitorul 
nostru, al copiilor şi nepoţilor noştri este, pentru noi, lucrul cel mai de preţ, cel pentru care ne zbatem să îl facem mai 
bun, mai plin de speranţă. 

      
 

Deputat, 
Sorin Stragea 

 
*** 

 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Dan Nica–ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii               Informaţionale  
De către: deputat Angel Tîlvăr  
                  

Stimate Domnule Ministru, 
 

Potrivit unui studiu, realizat de Eurostat, jumătate dintre români cu vârsta între 16 si 74 de ani nu au folosit 
niciodată un computer personal ( PC), fiind cel mai mare procentaj din Uniunea Europeană. 

Din datele au fost colectate la nivelul anului 2011, rezultă că doar 50% dintre români cu vârste cuprinse între 
16-74 de ani au folosit vreodată un calculator, faţă de 96% în Suedia, 94% în Danemarca şi Olanda, 93% în Finlanda 
sau 91% în Marea Britanie. Media europeană este de 78%, iar pe penultimul loc, înaintea României, se situează 
Bulgaria, cu 55 %. 
      În rândul tinerilor, 81% dintre români cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani au folosit măcar o dată calculatorul, 
acesta fiind cel mai mic procentaj din UE, faţă de o medie de 96% la nivelul Uniunii şi procentaje de 100% în mai 
multe ţări - Olanda, Austria, Finlanda, Suedia, Marea Britanie şi Luxemburg. În Bulgaria, 87% dintre tineri au folosit 
cel puţin o dată calculatorul, iar în Ungaria 98%.  
        Un sondaj prezentat de Eurostat în luna decembrie a anului trecut relevă că mai mult de jumătate dintre românii 
cu vârsta cuprinsă între 16 si 74 de ani nu au folosit niciodată internetul, în timp ce mai puţin de o treime dintre 
gospodăriile din România au acces la o conexiune de mare viteză, cifre care plasează România pe ultima poziţie din 
Uniunea Europeană. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog domnule Ministru, să îmi comunicaţi măsurile pe care 
intenţionează să le ia ministerul pe care îl coordonaţi cu privire la aceasta problemă. 
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Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris. 

*** 
 

 
Adresată:doamnei ministru Rovana Plumb, ministrul Mediului şi schimbărilor  
De către: deputat Ion Călin 
Obiectul interpelării: Proiectul ,,Reconstrucţie ecologică forestieră în terenuri degradate constituite în 
perimetrul de ameliorare Mîrşani 4, comuna Mîrşani, judeţul Dolj, în suprafaţă de 150,03ha,,. 
 

Doamnă ministru, doresc să va supun atenţiei următoarea problemă a ,,Asociaţiei Proprietarilor Privaţi pentru 
Împădurirea terenurilor neproductive Mîrşani, judeţul Dolj,, . 
Această asociaţie a încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu contractul. pentru finanţare nerambursabilă nr. 
521/N/11.08.2011 pentru implementarea proiectului intitulat ,,Reconstrucţie ecologică forestieră în terenuri degradate 
constituite în perimetrul de ameliorare Mîrşani 4, comuna Mîrşani, judeţul Dolj, în suprafaţă de 150,03ha,,. 

Pentru executarea acestui proiect Administraţia Fondului pentru Mediu a acordat Asociaţiei finanţare 
nerambursabilă în cuantum de 349350 lei. Asociaţia şi-a respectat angajamentul luat şi în perioada 01.10.2012-
22.11.2012 a realizat pe toată suprafaţa de 150,03 ha serviciile de pregătire a terenului  şi solului, precum şi serviciile 
de împădurire, conform obligaţiilor asumate prin contract, în  schimb Administraţia Fondului pentru Mediu nu a 
decontat  decât suma de 92714,80lei. 

Având în vedere cele prezentate, în calitate de Ordonator principal de credite, vă solicit să acţionaţi pentru 
luarea măsurilor ce se impun în vederea remedierii situaţiei actuale, ţinând cont că prin neplata  de 1.058.037,22 lei s-
a încălcat prevederile art.6 alin1 din Contractul de finanţare nerambursabilă. 

 
*** 

         
 
Adresată: domnului Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie 
De către: domnul deputat Cornel-Cristian Resmeriţă 
Obiectul interpelării: Complexul Energetic Hunedoara 
 
 
                                               Domnule Ministru,  
 
În perioada guvernării Ponta, ca urmare a deciziei acestui guvern, a fost adoptată de către Parlamentul României 
Legea nr. 143/2012, prin care s-a aprobat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.119/2011 privind  preluarea de către 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale,în baza căreia  vor 
fi şterse datoriile istorice ale CNH SA Valea Jiului. Astfel,  Compania Naţională a Huilei SA care la acea data era 
formată din şapte unităţi miniere a fost divizată în: 

 Societatea Naţională de Închideri de Mine Valea Jiului SA- care a fost înfiinţată la data de 01.11.2012 şi este 
formată din cele trei mine neviabile: Petrila, Paroşeni şi Uricani, societate care a preluat datoriile istorice ale CNH 
SA        şi 

 Societatea Naţională a Huilei SA- care a fost înfiinţată la data de 01.01.2013 şi cuprinde grupul celor patru 
mine viabile, respectiv exploatările miniere Lonea,Livezeni,Vulcan şi Lupeni, această societate urmând să fuzioneze 
cu Complexul Energetic Hunedoara. 
Guvernul a făcut paşi importanţi în vederea salvării mineritului din Valea Jiului , prin înfiinţarea la data de 
01.11.2012 a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara SA, societate concepută ca obiectiv strategic, 
dorindu-se a fi o unitate pentru siguranţa sistemului energetic al României. Complexul Energetic Hunedoara este 
format în  prezent din termocentralele Mintia şi Paroşeni,   urmând conform acordului încheiat cu Fondul Monetar 
Internaţional să fuzioneze  cu Societatea Naţională a Huilei prin absorbţia grupului celor patru mine viabile, acesta va 
funcţiona  ca un tot unitar folosind cărbunele din Valea Jiului. 
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 Vă rog domnule ministru, să  îmi precizaţi etapele care vor fi parcurse în perioada imediat următoare, pentru 
ca această fuziune să se realizeze. 
 
         

*** 
 
                               
Adresată: doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
De către: deputat Cornel-Cristian Resmeriţă 
Obiectul interpelării: Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. iscal şi reglementarea unor măsuri 
finnciar-fiscale. 
 
 
                                               Doamnă Ministru,  
 

În anul 2009, Guvernul Boc a introdus prin OUG 34/2009 impozitul forfetar, ca măsură fiscal-bugetară. 
Acest impozit văzut la vremea respectivă drept o potenţială măsură pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru 
sporirea încasărilor la bugetul de stat , a născut controverse puternice din partea patronatelor, întrucât această formă 
de impozitare care nu ţinea cont de rezultatele finaciare ale agenţilor economici , a afectat grav sectorul 
intreprinderilor mici şi mijlocii , ducând la închiderea unui număr mare de firme. 

În anul 2010, ca urmare a valului mare de nemulţumiri şi presiuni venite din sectorul privat cu privire la  
impozitul minim , dumneavoastră doamnă fiind unul din cei mai aprigi contestatari, Guvernul Boc a anulat impozitul 
forfetar, prin punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, potrivit acesteia microintreprinderile  
puteau opta pentru plata impozitului pe profit,  sau  puteau opta pentru plata   impozitului  pe venitul 
microintreprinderilor ,dacă acestea îndeplineau  condiţiile prevăzute de lege. 

Doamnă ministru, prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-a stabilit că toate microintreprinderile 
care au realizat venituri în cursul anului 2012, care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro, vor plăti un 
impozit pe venit de 3% , aplicat în conformitate cu prevederile acestei ordonanţe. 

La biroul meu parlamentar, au venit numeroşi agenţi economici care şi-au manifestat nemulţumirea în 
legătură cu această ordonanţă , dânşii sesizează din nou faptul că această prevedere legislativă loveşte în sectorul 
intreprinderilor mici şi mijlocii , prin faptul că nu ţine cont de rezultatul financiar obţinut , acest impozit se aplică 
veniturilor total încasate, de cele mai multe ori cota de adaos aplicată fiind foarte mică, aceştia fiind grav afectaţi  de 
erodarea permanentă a puterii de cumpărare a populaţiei, pe fondul perioadei de criză economică prelungită şi 
creşterii preţurilor. 

Vă rog doamnă ministru, să îmi precizaţi ce măsuri aveţi în vedere pentru sprijinirea micilor intreprinzători, 
respectiv a sectorului intreprinderilor mici şi mijlocii. 
 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
De către: deputat Aurel Vlădoiu 
Obiectul interpelării: Găsirea resurselor financiare pentru continuarea investiţiei Pârtia de schi Vidra 
 

În judeţul Vâlcea s-a derulat, în ultimii ani, una dintre cele mai importante investiţii în turism din România. 
S-au cheltuit câteva zeci de milioane de euro pentru amenajarea şi dotarea pârtiei de schi de lângă lacul Vidra, la 
Voineasa fiind un gol alpin care atrage lunar mii de turişti. A fost amenajat şi un lac artificial la 1.934 metri 
altitudine, cum nu mai există nicăieri la noi în ţară. 
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Acest proiectul a fost gândit la nivel global, pentru că numai aşa se poate face turism profitabil, astfel încât să 
existe clienţi cel puţin opt luni pe an. Acest domeniu schiabil nu este altceva decât o „ancoră” pentru investitorii care 
vor apărea în zonă. Cu toate acestea, finanţarea pentru acoperirea datorilor către constructor nu este asigurată, fiind 
vorba de restanţe de peste 500 miliarde de lei vechi. Sub presiunea creditorilor, s-ar putea ajunge chiar la 
dezafectarea instalaţiilor (telescaun, teleschi) care deservesc pârtia. În plus, măsurile privind încurajarea investitorilor 
care vor să amenajeze spaţii ce cazare se lasă aşteptate. 

În concluzie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu 
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. 

 
 

*** 
 
                                 
Adresată: domnului Dan Nica, , ministrul pentru Societatea Informaţională 
De către: deputat Sorin Stragea 
 
 
                                                    Stimate D-le Ministru 
                                                           Dan Nica  
  
            Subsemnatul  Stragea Sorin  Deputat de Timis  Colegiul 7 Lugoj va supun atentiei o problema de competenta 
institutiei pe care o conduceti,problema rezultata din adresa trimisa subsemnatului la Cabinetul Parlamentar de 
Presedintele Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania-SLPR-Filiala Timis Dl Barna Ambrozie cit si din 
intilnirea cu unii membrii de sindicat. 
       Membri SLPR Timis aduc la cunostinta climatul social grav din Compania Nationala Posta Romana situatie 
generata de:Lipsa transparentei,refuzul managementului companiei de a participa la un dialog social real;Incalcarea 
repetata a prevederilor Contractului Colectiv de Munca de catre directorul general Ion Smeeianu;Abuzurile impotriva 
salariatilor,neplata orelor  suplimentare efectuate,neacordarea concediilor de odihna aferente anului 2012,  blocarea 
in cursul anului 2012 a mii  de posturi operative. 

Dupa mitingul SLPR din 12.02.2013 abuzurile si incalcarile Contractului Colectiv de Munca au culminat cu 
cercetarea disciplinara a participantilor la miting. 
. Fata de cele mai sus mentionate va rog D-le Ministru a dispune masurile necesare pentru aplanarea 
conflictului si redresarea Postei Romane.   
    

*** 
 
     
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei         Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice  
De către: deputat Angel Tîlvăr  
  
 

Stimată Doamnă Ministru, 
 

Comisia Europeană a lansat ediţia 2012 a Premiilor europene de promovare a iniţiativelor antreprenoriale. 
Concursul îşi propune să recompenseze succesul organismelor publice şi al parteneriatelor public-privat în 
promovarea întreprinderilor şi a spiritului antreprenorial. 

În prezent, IMM-urile creează 85% din locurile de muncă noi din UE, evenimentul va aduce în discuţie şi 
posibilităţi de finanţare a IMM-urilor pentru acei antreprenori care doresc să îşi extindă afacerile şi să intre pe pieţe 
noi. Sunt eligibile organizaţii naţionale, oraşe, regiuni, regiuni şi comunităţi locale, precum şi parteneriate public-
privat între autorităţi şi întreprinzători, programe educaţionale şi organizaţii din mediul de afaceri. Sunt acceptate şi 
iniţiative cross-border, în măsura în care acestea sunt nominalizate de ambele ţări implicate. 
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 Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog doamnă Ministru, să îmi comunicaţi dacă la ministerul pe care îl 
coordonaţi există strategii pentru a promova aceste parteneriate, având în vedere că acestea ar crea noi locuri de 
muncă. 
Vă mulţumesc. 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
 
 
Adresată: domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene  
De către: deputat Ioan Dîrzu      
Obiectul interpelării: Deblocarea fondurilor europene şi problema cofinanţării proiectelor europene 

 
Domnule Ministru, 
 În discuţiile purtate cu aleşii locali din judeţul Alba, cu numeroşi beneficiari şi potenţiali beneficiari de 
fonduri europene, am fost de nenumărate ori interpelat cu privire la situaţia fondurilor europene. Printre principalele 
elemente subliniate de cetăţenii pe care îi reprezentăm am reţinut problema cofinanţării proiectelor europene, 
blocarea finanţării pentru anumite axe de finanţare şi dificultatea procedurilor pentru atragerea acestor fonduri. 
 În acest sens vă adresez următoarele întrebări menite să clarifice problemele subliniate de cetăţeni dar şi să 
urgenteze găsirea unor soluţii reale: 
- Care sunt măsurile pe care le va lua Guvernul României şi Ministerul Fondurilor Europene pentru a sprijini 
cofinanţarea proiectelor europene derulate de administraţiile publice locale? 
- Care sunt măsurile pe care le va lua Guvernul României şi Ministerul Fondurilor Europene pentru a sprijini 
cofinanţarea proiectelor europene derulate de beneficiarii privaţi? 
- Care sunt axele de finanţare care vor fi deschise anul acesta (2013) pentru administraţiile publice locale? 
- Care sunt axele de finanţare care vor fi deschise anul acesta (2013) în domeniul agricol pentru beneficiarii 
privaţi? 
- Care sunt axele de finanţare pentru care există blocaje în finanţarea europeană? 
- Care este calendarul integral de lansare a proiectelor europene?  
 
 În speranţa ca aceste întrebări să stimuleze o mai bună comunicare din partea Ministerului Fondurilor 
Europene, vă asigur de toată încrederea şi speranţa că împreună putem ajuta beneficiarii şi potenţialii beneficiari de 
fonduri europene. 
Solicit răspuns scris şi oral. 

 
*** 

 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Petre Petrescu 
Obiectul interpelării: 68 de elevi in pericol de moarte 

 
In comuna Talpas situata in nordul judetului Dolj, unul din corpurile Scolii Gimnaziale Talpas pune in 

pericol viata elevilor si a cadrelor didactice. 
Zi de zi, 68 de şcolari intră într-o clădire ale carei ziduri se pot prabusi din clipa in clipa. Datorita solului si a 

fundatiei aflata intr-o stare avansata de degradare, zidurile corpului unitatii de invatamant s-au crapat atat de rau incat 
in present acestea sunt sustinute de barne din lemn. Tencuiala a inceput deja sa cada, iar pericolul prabusirii zidurilor 
peste elevii si cadrele didactice ce-si desfasoara activitatea zilnica in unitatea respectiva este iminent. 

Din expertiza tehnica ce s-a efectuat in urma cu cateva luni, reiese faptul ca incepand cu luna martie a acestui 
an, cladirea Scolii Gimnaziale Talpas nu mai indeplineste normele de siguranta, iar un dezastru s-ar putea intampla in 
orice moment. 
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Conducerea Scolii Gimnaziale Talpas a luat toate masurile ce-i stateau in putinta, ajungand pana la mutarea 
tablelor din salile de clasa de pe zidurile afectate, astfel incat peretii sa sustina mai putina greutate iar elevii si cadrele 
didactice sa nu mai fie nevoiti sa se apropie de aceste ziduri. 

Primaria comunei Talpas nu detine o alta cladire care sa indeplinesca conditiile necesare pentru a reloca 
scoala si nici fondurile necesare pentru reparatiile majore de consolidare ale acestei cladiri. 

Domnule ministru, in calitate de deputat ales in colegiul Uninominal nr. 5 Filiasi, din care face parte si 
comuna Talpas, va rog sa ne sprijiniti in gasirea unei solutii urgente pentru rezolvarea situatiei prezentate, astfel incat 
elevii si personalul Scolii Gimnaziale Talpas sa-si poate desfasura activitatea in deplina siguranta. 
Solicit raspuns scris si oral. 
 

*** 
           
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Angel Tîlvăr  
  
 

Stimate Domnule Ministru, 
Permiteţi-mi să vă supun atenţiei o problemă care necesită rezolvare imediată din partea Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi a cărei soluţionare poate contribui la creşterea calităţii educaţiei şi a performanţelor şcolare. 
       Delicvenţa juvenilă este o problemă globală, comună întregii Europe. Perioada de tranziţie traversată de 
România din 1989 şi până în prezent a influenţat foarte mult şi mediul infracţional. 
       Delicvenţa juvenilă a câştigat, din păcate, procente bune, tot mai mulţi minori fiind implicaţi în activităţi 
infracţionale, un număr din ce în ce mai mare de tineri fiind afectaţi fie în calitate de autori, fie ca victime. 
        In majoritatea cazurilor înclinarea spre delicventă a copiilor provine de la: absenţe frecvente de la şcoală; 
atitudine indiferentă fata de şcoală; atitudine rebelă faţă de profesori; reacţii disproporţionale faţă de diferite situaţii şi 
faţă de colegi; tendinţa de a se asocia cu elemente depravate; utilizarea unui limbaj obscen şi violent; minciuni şi 
furturi încă de la o vârstă fragedă; preocupări sexuale precoce; vizionarea filmelor cu conţinut necorespunzător din 
punct de vedere educativ; atitudinii părinţilor care îi lasă nesupravegheaţi. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog domnule Ministru, să îmi comunicaţi măsurile pe care 
intenţionează să le ia ministerul pe care îl coordonaţi cu privire la aceasta problemă. 
Vă mulţumesc. 
               Solicit răspuns scris. 
 
 

*** 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Obiectul interpelării: Sporul de dirigenţie pentru sistemul ,, plata cu ora” din învăţământ 

 
 
                                               Domnule Ministru,  
 
 
          Vă semnalez un caz cu care se confruntă   cadrele didactice pensionare. 

Am constatat cu mâhnire că în sistemul ,, plata cu ora” unde sunt încadrate şi cadrele didactice pensionare, au 
fost anulate toate sporurile, inclusiv cel pentru  dirigenţie. Deşi acestea conduc colective de elevi având normă 
întreagă şi poartă responsabilitatea pentru copii încredinţaţi pe parcursul întregului program şcolar, răspunzând  de 
viaţa şi buna pregătire a elevilor şi având o serie de responsabilităţi : completarea catalogului, a matricolei, carnetelor 
de elev, întocmirea dosarelor de bursă, participarea la activităţi educative, activităţi sportive şi concursuri şcolare, 
efectuează şedinţe şi consultaţii cu părinţii şi întocmesc numeroase situaţii statistice solicitate, sarcinile fiindu-le  
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neschimbate  şi dânşii îşi efectuează cu dăruire şi responsabilitate activitatea, nu mai beneficiază de sporul de 
dirigenţie. 
           Vă rog domnule ministru, să faceţi toate demersurile necesare pentru reglementarea acestui aspect. Acest spor 
este în cuantum de 10% şi contează foarte mult pentru cadrele didactice pensionare. 
Cu deosebită consideraţie. 
                            
Solicit răspuns în scris şi oral    

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Eugen Nicolaescu, ministrul Sănătăţii 
De către : deputat Lucian Şova  
Obiectul interpelării: Asigurarea finanţării în vederea terminării lucrărilor la investiţia  “Lucrări civile de 
reabilitare a secţiilor de Obstretică si Neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău “ 
 

     Stimate Domnule Ministru, 
 

Supun atenţiei dumneavoastră problema privind asigurarea finanţării la investiţia “Lucrări  civile de reabilitare a 
secţiilor de Obstretică si Neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”, număr de identificare MCH 
9/W/9. 

Reabilitarea întregului pavilion în care funcţionează Maternitatea din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău 
a fost realizată cu finanţare de la Consiliul Judeţean Bacău şi de la Ministerul Sănătăţii-UMP-BM APL 2 

Componenta aferentă finanţării de la Consiliul Judeţean Bacău a fost executată si decontată până la sfârşitul anului 
2012 şi a însumat 18.055.137 lei (inclusiv TVA). 

Componenta aferentă finanţării de la Ministerul Sănătăţii- UMP- BM  APL 2 însumează  11.506.380 lei (inclusiv 
TVA). Lucrările sunt executate în proporţie de peste 95% şi este imperios necesar a fi finalizate până la sfârşitul lunii 
aprilie 2013,având în vedere că aceste lucrări se desfăşoară sub exploatare.  Din păcate finanţarea este foarte mult 
intârziată, până la această dată s-au decontat doar 5.577.881 din 10.931.132 lei lucrări executate. 

Prin adresa MS-UMP nr 197081/22.03.2013 părţile implicate în implementarea proiectului au fost înştiinţate că 
suma bugetată pentru primul semestru al anului 2013 este de aproximativ 700.000 lei. 

Un calcul simplu arată că efortul financiar al constructorului este mult prea mare, fiind vorba de 5.233.365 lei. 
Drept urmare constructorul a trimis către toate părţile implicate în acest proiect prin adresele 1322/29.03.2013 si 
1395/02.04.2013 o înştiinţare de sistare a lucrărilor. 

Zona care a rămas de finalizat în această lună este “ inima Maternităţii “ respectiv cele patru săli de operaţii, 
intervenţiile chirurgicale se efectuează în acest moment în două săli de operaţii improvizate din două săli de 
intervenţii. Din acest motiv, riscul de a înregistra evenimente nefericite este foarte ridicat. 

Ţinând cont că nu există decât o singură alternativă, şi anume asigurarea în regim de urgenţă a sumelor datorate şi 
cuprinse în graficul de lucrări cu Banca Mondială, vă solicit sprijinul pentru a contribui la deblocarea acestei situaţii 
şi pentru a asigura în cel mai scurt timp şi în conformitate cu contractul cele mai bune condiţii copiilor şi mamelor ce 
vor beneficia de servicii medicale în cadrul Maternităţii Bacău. 

Domnule Ministru, asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, vă rog respectuos să-mi răspundeţi în scris, dar şi 
verbal, în regim de urgenţă, care sunt măsurile pe care le dispuneţi în vederea soluţionării acestui caz. 

 
                                                                           

*** 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către: deputat Petre Petrescu 
Obiectul interpelării: Ceea ce n-au reuşit turcii şi tătarii de-a lungul secolelor trecute, a reuşit OMV-
PETROM în numai câţiva ani 
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        Pe suprafata administrativ-teritoriala a comunelor Farcas si Talpas, situate in Nordul judetului Dolj, se gasesc 
mai multe instalatii de extragere a gazelor natural si petrolului, proprietate a OMV-PETROM.  
        In ultimii ani, urmarea exploatarii irationale ale gazelor si dezinteresului aratat fata de respectarea protectiei 
mediului, OMV-PETROM a reusit sa “ otraveasca” apa din cele doua commune, astfel incat, la aceasta data, practic, 
nu exista nici macar o fantana, pe raza celor doua localitati, in care apa sa fie potabila. Gustul apei s-a schimbat, apa 
devenind sarata, salcie si cu puternic miros de petrol. 
        Asa cum afirma autoritatile locale, acest lucru se datoreaza nerespectarii conditiilor de mediu de catre OMV-
PETROM care a amplasat in zona nenumarate sonde de extractie a gazelor naturale si petrolului pentru care nici 
macar nu a platit contra-valoarea autorizatiei de constructie, reactualizata 1% din valoarea investitiei conform 
legislatiei in vigoare.  
        Cetatenii si autoritatile locale spun ca apa din fantani a devenit nepotabila si “otravitoare” pentru oameni si 
animale ca urmare a infestarii prin scurgerile provocate de conductele de evacuare a apelor reziduale de la sondele 
existente si parcurile de separare a gazelor si petrolului. In zadar s-au adresat acestia factorilor de decizie de la Garda 
de Mediu sau Agentia Judeteana sau Regionala de Mediu pentru ca, pana in anul trecut doamna Inspector Sef al 
Garzii de mediu, Ileana Serban a fost mai mult preocupata de obtinerea unor avantaje de la PETROM sau de 
acordarea unor amenzi autoritatilor locale in ideea obtinerii unor recompense salariale ca urmare a acordarii acestor 
amenzi, decat de a constata faptul ca, practic, apele din fantanile cetatenilor de pe raza comunelor Farcas si Talpas au 
fost “otravite” de  OMV-PETROM. 
        Intelegem “preocuparea” inspectorilor de la Garda de Mediu de a veghea asupra respectarii unor norme minime 
de protectie a mediului, dar nu intelegm lipsa de preocupare si lipsa masurilor pentru stoparea unor activitati ale 
OMV-PETROM impotriva mediului pe raza comunelor Farcas si Talpas. 
        Va rugam doamna ministru sa dispuneti o ancheta in comunele Farcas si Talpas care sa determine daca apa din 
fantanile acestor localitati este potabila sau, daca nu este potabila, care este cauza infestarii ei. Cine se face vinovat? 
        Conform principiului poluatorul plateste, va rugam sa dispuneti masuri imediate ca toti cetatenii si animalele din 
aceste comune sa primeasca apa potabila ( plata pentru cetateni si potabila pentru animale) pana la solutionarea in 
totalitate a acestei problem. 
         Invitam, pe aceasta cale, directorul general OMV Romania si directorul PETROM, precum si pe adjunctii 
domniilor lor sa vina in comunele Farcas si Talpas si sa bea apa din fantanile in care acesti cetateni sunt obligati sa 
bea apa. 
        Asteptam, in regim de urgent, avand in vedere importanta problemei prezentate si numarul mare al polulatiei 
afectate si, va rugam, de asemenea, doamna ministru , pe parcursul desfasurarii anchetei sa fie solicitata si prezenta 
noastra. 
        Solicitam, de asemenea, ca verificarile sa se faca de Corpul de Control sau de institutii din afara judetului Dolj, 
deoarece Garda de Mediu ai Agentia de Mediu au facut dovada incapacitatii profesionale. 
        Va multumim anticipat pentru sprijinul acordat! 
 
 

*** 
           
  
Adresată: Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine 
De către: deputat Stragea Sorin   
 
                                                Stimate D-le Ministru  
       
     Va supun atentiei  o problema deosebita sesizata de peste 20 de locuitori ai comunei Traian Vuia,proprietari ai 
loturilor de teren supuse expropierii pentru investitia Autostrada Lugoj-Deva lot 5. 
      Petentii dupa ce in principiu au fost de accord  cu exproprierea terenurilor lor pentru  cauza de utilitate publica  
promitinduli-se ca sume de despagubire 3,5-4,5 euro/mp au avut surpriza neplacuta sa le fie  comunicata suma de 
1,10-1,15euro/mp drept despagubire  in conditiile in care  terenurile expropriate din comuna vecina  Bethausen au 
preturi de 3,5 euro/mp, terenurile fiind la fel , lipite unele de altele. 
      Ei reclama faptul ca firma care a efectuat expertiza a actionat discriminatoriu in defavoarea lor contrar 
prevederilor legale in materie.  
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      Va rugam, D-le Ministru, a verifica  situatia relatata mai sus si a dispune pe cele legale. 
       Rog raspuns scris.  
 

***                                                                                        
                                        
Adresată: domnului Victor Viorel Ponta,  Prim-ministrul României  
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Alocarea sumei de 104.000 mii lei pentru finanţarea proiectului de investiţii „Magistrala 
V Metrou Etapa I Drumul Taberei – Universitate”- incertă sau sigură? 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat Ordonanţa pentru modificarea şi completarea OUG 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea  Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de scoatere la licitaţie a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, ce au fost atribuite ţării noastre la nivelul  Uniunii Europene.  
Astfel, “se propune instituirea unui mecanism de finanţare flexibil astfel încât sumele obţinute din comercializarea  
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră să poată fi utilizate pentru proiecte urgente care se încadrează în 
categoria prevăzută de art. 10 alin. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 
octombrie 2003. (…) Totodată, în vederea urgentării acestor proiecte, se propune alocarea sumei de 104.000 mii lei 
Ministerului Transporturilor pentru finanţarea în anul 2013 a proiectului de investiţii „Magistrala V Metrou Etapa I-a 
Drumul Taberei – Universitate” în vederea decongestionării traficului şi a reducerii emisiilor de  gaze cu efect de 
seră, acest proiect încadrându-se în lista destinaţiilor pentru care pot fi utilizate veniturile obţinute din 
comercializarea certificatelor  prevăzute de art. 10 alin. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 octombrie 2003". 
Domnule prim-ministru, dat fiind recenta Ordonanţă adoptată, importanţa sa deosebită, oportunitatea finanţării unor 
proiecte ce trenează şi trebuie finalizate, dar, mai ales, contestarea acestei Ordonanţe care ar arăta că imediata 
deblocare a sumei necesare proiectului privind continuarea lucrărilor Magistralei V Metrou Etapă I-a Drumul Taberei 
– Universitate este una incertă, vă rog, în vederea înlăturării oricăror suspiciuni, să îmi comunicaţi  şi să comunicaţi 
public, în calitate de şef al Executivului din România, termenul la care suma va fi alocată, putând contribui efectiv la 
continuarea proiectului mai-sus menţionat. 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 

*** 
 
Adresată: domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Şi, totuşi, se poate ca, în acest an, medicii rezidenţi să beneficieze CONCRET de creşteri 
salariale? Termeni efectivi, nu evazivi. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Cu ocazia Adunării Naţionale a Colegiului Medicilor din România- CMR- aţi declarat: "Nu avem posibilitatea 
creşterilor de salarii în 2013, dar vă readuc aminte declaraţia domnului prim-ministru, că toţi banii din reorganizare şi 
restructurare rămân la nivelul sănătăţii. Dacă rămân toţi banii pe care i-am estimat, vom discuta cu Ministerul 
Finanţelor să-i putem duce spre o eventuală creştere a salariilor rezidenţilor. Poate, spun poate. Că va fi o creştere cu 
10%, că va fi cu 13%, mi-e greu să spun.” 
Totodată, aţi făcut referire la subiectul reorganizării spitalelor şi al modificării statutului medicilor din România. 
"Politicile publice trebuie să se schimbe în acest domeniu. Să regândim statulul medicului şi din punct de vedere al 
salarizării. Am declanşat procedura prin care avem un grup de lucru ce pregăteşte proiectul privind reorganizarea şi 
restructurarea, partea cea mai complicată, «nuca», după cum se spune, adică spitalul, acolo unde avem mulţi medici, 
mulţi asistenţi, dar care trăiesc pe lefuri de nimic. (…) Să vedem ce criterii stabilim pentru treptele de salarizare. 
Salariile vor ţine cont de multe criterii, printre care profesionalism, performanţă. Pentru unii, s-ar putea ca salariile să 
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scadă, dar probabil nu sub un anumit prag. Noi ne-am propus să terminăm proiectul în vară, iar apoi să intre în 
debzbatere publică pâna în toamnă şi apoi să fie aplicat". 
Domnule ministru, aceste declaraţii, deşi cu intenţii benefice la bază, nu reprezintă, la momentul de faţă, decât 
declaraţii nefundamentate prin aplicare.  
Urmare a acestui fapt, vă rog să îmi comunicaţi, în cazul în care nu va fi posibilă creşterea salariului medicilor 
rezidenţi, care vor fi măsurile alternative pe care le veţi lua pentru a proteja şi stimula, totuşi, această categorie 
descurajată de ani de zile ce nu poate rămâne încă un an în situaţia din prezent? 
 În acelaşi timp, având în vedere importanţa proiectului de restructurare şi reorganizare, vă rog, domnule ministru, să 
comunicaţi componenţa şi competenţa grupului de lucru la care aţi făcut referire, cât şi, lăsând deoparte estimările 
evazive, perioada efectivă de finalizare a respectivului proiect. 
Solicit răspuns în scris. 

*** 
 
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor vârstnice 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Liberalizarea pieţei energiei electrice şi a gazelor naturale: Consumatorul român 
vulnerabil este nedefinit legal şi nesprijinit, iar România se află în faţa Curţii Europene de Justiţie 
 
Stimată doamnă ministru, 
Stimate domnule ministru, 
 
În 2011, Guvernul a convenit cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană adoptarea 
măsurilor de taxare a veniturilor suplimentare ale companiilor energetice în urma liberalizării, măsuri ce ar fi trebuit 
să contribuie la fondul special alocat consumatorilor vulnerabili.  
Prima etapă a liberalizării la gaze privitoare la consumatorii industriali a demarat pe 1 februarie 2013, iar, în privinţa 
consumatorilor casnici, liberalizarea va debuta pe data de 1 iulie a.c., situaţie în care trebuie adoptate măsuri de 
sprijin al acestor consumatori incapabili să suporte majorările de preţuri, România ajungând deja în faţa Curţii 
Europene de Justiţie, unde a fost propusă pentru o amendă de aproximativ 60.000 euro pe zi. 
Referitor la protecţia consumatorilor, autorităţile din România au adoptat Legea 123/2012, privind piaţa energiei 
electrice şi gazelor naturale, în iunie 2012, pentru transpunerea Directivelor europene, nr. 72/2009 privind piaţa 
energiei electrice şi nr. 73/2009 privind piaţa gazelor naturale. O  transpunere, din păcate, incompletă. 
Respectiva lege indică un calendar de creştere treptată a preţurilor la energia electrică şi  la gazele naturale, dar 
legislaţia referitoare la protecţia consumatorilor ce sunt afectaţi de creşterea preţurilor nu a fost până în acest moment 
adoptată, neexistand nici definiţia consumatorului vulnerabil, precum nici criteriile de încadrare în această categorie. 
Conform anunţului făcut, ministerele pe care le conduceţi ar trebui să prezinte Guvernului o notă privitoare la 
sprijinirea consumatorului vulnerabil, având în vedere menţiunile prezentate în interpelarea de faţă. 
În acest sens, premierul României, domnul Victor Ponta, a declarat referior la liberalizarea pieţei energiei electrice şi 
a gazelor naturale: 
 "E şi procedura semnalată de Comisia Europeană, dar avem şi în acordul cu FMI şi lucrurile trebuie să meargă 
împreună: liberalizarea preţurilor la energie, cu un tip de protecţie - prin tarif social - şi pentru consumatorul 
vulnerabil, care să ne permită un grad de suportabilitate a preţurilor în energie. Preţurile la energie, în acest moment, 
reprezintă - nu doar pentru România sau pentru Bulgaria, ţara vecină, ci pentru toată Europa - probabil principala 
provocare a anului 2013. (…) Preţurile la energie afectează, pe de o parte, populaţia, pe de altă parte, afectează grav 
competitivitatea industriei europene. Şi, evident, în spirit european, căutăm tot felul de măsuri pentru a atenua 
efectele produse". 
Doamna ministru, domnule ministru, având în vedere cele expuse, vă rog să îmi comunicaţi termenii de aplicare a 
măsurile concrete de soluţionare cât mai rapidă a acestui deficit legislativ pentru protejarea consumatorului vulnerabil 
şi pentru ieşirea de sub incidenţa amendării României  de către Curtea Europeană de Justiţie. 
Solicit răspuns în scris. 
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*** 
 

 
Adresată: domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe  
Adresată: domnului Eugen Gheoarghe Nicolaescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Românii nu sunt plaga Europei! 
 
Stimate domnule ministru al Afacerilor Externe, 
Stimate domnule ministru al Sănătăţii, 
 
Statutul cetăţenilor români în Marea Britanie este un subiect aflat, deja, de prea multă vreme, în discuţie publică. De 
asemenea, aşa cum am arătat şi în demersurile mele de până acum, în Marea Britanie, campania complet defavorabilă 
la adresa imaginii românilor şi a României, se desfăşoară cu numeroase consecinţe ce nu pot dispărea “peste noapte” 
şi care cer din partea dumneavoastră, domnule Ministru al Afacerilor Externe, măsuri mult mai aplicate şi susţinute. 
  Tabloidul britanic “The Sun”, potrivit lui Mike Darcey, directorul News International, este cumpărat zilnic de către 
2,4 milioane de cetăţeni britanici, în timp ce alţi 1,5 de vizitatori unici accesează ediţia sa on-line. 
Zilele trecute, “The Sun” a publicat un material în care se arată că românii săraci şi bolnavi emigranţi în Marea 
Britanie, începând cu anul viitor, ar urma să îi extermine pe britanici din cauza unui bacil letal de tuberculoză. 
 "Sărăcia şi sistemul sanitar precar au făcut din România capitala tuberculozei în Europa, boala omorând sute de 
oameni în fiecare an. Experţii se tem că imigranţii săraci infectaţi vor aduce virusul contagios fără să îşi dea seama în 
Marea Britanie când vor veni anul viitor să caute de muncă”. 
Jonathan Stillo, expert britanic în TBC, a declarat: “Avem 1.000-1.500 în România cu tulpină de virus care este 
rezistenţă la tratament. Mulţi nu sunt diagnosticaţi. Este un risc pentru Marea Britanie. Munca în construcţii, în 
agricultură etc sunt slujbele pe care le au. Este şi mai dificil dacă trăiesc sau lucrează în locuri aglomerate. Aceşti 
oameni nu se fac bine. Trec graniţe, se mişcă. Este o problemă periculoasă. Medicii din UK trebuie să înceapă să aibă 
grijă pentru că vine înspre noi”, avertizând că un român infectat şi sărac ar putea îmbolnăvi, numai stând pe scaun în 
metrou, între 10 şi 15 persoane pe an şi făcând referire şi la faptul că românii sunt cauza îmbolnăvirii cu TBC şi a 
cetăţenilor din Olanda (unde se presupune că jumătate din pacienţii suferinzi de TBC rezistenţă la tratement sunt din 
România) şi Italia. 
Tot în materialul publicat de către tabloidul “The Sun” se face referire şi la vizitarea Institutului   
"Marius Nasta", unde, se spune: "În spatele uşilor instutului se află morţi care umblă alături de pacienţi mai norocoşi. 
Dr Cristina Popa explică: 'Nu este precum spitalele din Marea Britanie, din nefericire, dar este tot ce avem mai bun”. 
Deloc lipsită de importanţă este şi prezentarea făcută de către publicaţia medicală “The Lancet” care indică o creştere 
a numărului de cazuri de TBC imună la tratamentele comune care ar conduce la emergenţa unui tip de TBC 
netratabil, “o foarte reală ameninţare” în acest sens venind de la imigranţii din Europa de Est. 
Domnule ministru al Afacerilor Externe şi domnule ministru al Sănătăţii, ca reprezentant al statului român, consider 
că asemenea demersuri sunt deja “prea mult” la adresa românilor şi a României şi vă solicit pe această cale, 
prezentarea cât mai urgentă a unui punct de vedere şi a unei strategii separate şi comune de contracarare a acestora 
prin măsuri coerente de corectare a problemelor cu care ne confruntăm şi pe care nu le putem rezolva prin 
“omisiune”. 
Totodată, domnule ministru al Afacerilor Externe, vă invit să solicitaţi un drept la replică din partea statului român 
în tabloidul “The Sun” prin care să se realizeze o informare corectă asupra cazului prezentat. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Posibilitatea eliminării sistemului de notare pentru anumite discipline şcolare 
 
Stimate domnule ministru, 
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De 23 de ani, învăţământul a reprezentat subiectul numeroaselor “experimente” mai mult sau mai puţin reuşite. O 
temă vitală cu efecte în dezvoltarea societăţii noastre care necesită maxima noastră atenţie şi o serie de măsuri stabile, 
de durată şi eficiente. 
Ultimele dumneavoastră declaraţii fac referire la eventualitatea eliminării sistemului de notare a unor discipline 
şcolare: 
“Am început să discut cu profesorii şi în minister despre posibilitatea ca, la anumite materii, să nu se dea note. Elevul 
trebuie să vină la şcoală de plăcere. (…) Unii profesori nu sunt de acord cu acest lucru, consideră că este un 
instrument de impunere a autorităţii. Vom mai analiza”. 
Domnule ministru, având în vedere cele de mai-sus, vă  rog să îmi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere cu 
privire la această iniţiativă, însemnând materiile prezumtive la care se intenţionează eliminarea sistemului de notare, 
motivaţia eliminării, demersurile întreprinse până în acest moment în cooperare cu profesorii, părinţii şi factorii direct 
implicaţi şi interesaţi, programul de dezbatere publică a propunerii dumneavoastră, precum şi strategia legislativă de 
implementare a acestei iniţiative. 
Solicit răspuns în scris. 

*** 
 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor climatice 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Certificatele de emisii de dioxid de carbon 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
În 2011, cu o mare întârziere, Guvernul României a elaborat legislaţia privitoare la certificatele de emisii de dioxid de 
carbon.  
În acelaşi an, România s-a confruntat cu probleme în această privinţă, dată fiind decizia Comitetului de Conformare 
al Protocolului de la Kyoto care suspenda ţara noastră de la tranzacţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră, din cauza îndeplinirii insuficiente a unor funcţii specifice din cadrul Sistemului Naţional pentru estimarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.  
Potrivit Protocolului de la Kyoto, orice stat inclus în Anexa B are dreptul la o anumită cantitate de emisii de GHG, 
conform cantităţii atribuite în Protocolul citat. Astfel, unităţile care formează cantitatea atribuită sunt înregistrate 
efectiv, tranzacţionate şi urmărite prin Registrului Naţional al emisiilor de GHG, unde 1 AAU este echivalent unei 
(1) tone de CO2 echivalent, această cantitate reprezentând proprietatea privată a statului. 
La jumătatea anului 2012, statul român a reluat tranzacţionările în acest domeniu. 
Doamnă ministru, având în vedere această expunere, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Dat fiind depăşirea perioadei de tranzacţionare a surplusului de certificate de emisii de dioxid de carbon pentru 
perioada 2008-2012 şi decizia adoptată la Doha, în privinţa reportării, în anumite condiţii, a certificatelor de emisii de 
dioxid de carbon pentru perioada de angajament 2013-2020, care este numărul acestor certificate ce pot fi reportate, 
ce cantitate de unităţii de emisii de dioxid de carbon însumează şi ce valoare totală de piaţă reprezintă acestea? 
2. Care este numărul de certificate de emisii de carbon tranzacţionate de către ţara noastră de la jumătatea anului 
trecut până în acest moment, care este valoarea tranzacţionării şi cu ce state au fost ele tranzacţionate? 
3. Care este surplusul de unităţi de emisii de dioxid de carbon şi care este valoarea lor totală de piaţă? 
4. Care este locul pe care îl ocupă România în privinţa emisiilor de unităţi de dioxid de carbon în Europa şi pe plan 
mondial? 
5. Care este strategia ministerului pe care îl conduceţi în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon din 
România? 
Solicit răspuns în scris. 

*** 
 
 
Adresată: domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
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Obiectul interpelării: Sumele alocate construirii Magistralei V Metrou Etapa I-a Drumul Taberei – 
Universitate 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat Ordonanţa pentru modificarea şi completarea OUG 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea  Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de scoatere la licitaţie a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, ce au fost atribuite ţării noastre la nivelul  Uniunii Europene.  
Astfel, “se propune instituirea unui mecanism de finanţare flexibil astfel încât sumele obţinute din comercializarea  
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră să poată fi utilizate pentru proiecte urgente care se încadrează în 
categoria prevăzută de art. 10 alin. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 
octombrie 2003. (…) Totodată, în vederea urgentării acestor proiecte, se propune alocarea sumei de 104.000 mii lei 
Ministerului Transporturilor pentru finanţarea în anul 2013 a proiectului de investiţii „Magistrala V Metrou Etapa I-a 
Drumul Taberei – Universitate” în vederea decongestionării traficului şi a reducerii emisiilor de  gaze cu efect de 
seră, acest proiect încadrându-se în lista destinaţiilor pentru care pot fi utilizate veniturile obţinute din 
comercializarea certificatelor  prevăzute de art. 10 alin. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 octombrie 2003". 
De altfel, proiectul ce priveşte construcţia tronsonului de metrou din Drumul Taberei până la Universitate este unul 
de maximă importanţă, atât din punctul de vedere al decongestionării traficului în capitala României, cât şi pentru 
politica de protecţie a mediului unui oraş şi aşa alarmant de poluat. De ceva vreme, cunoaşteţi poate cel mai bine 
controversele apărute şi necesitatea soluţionării acestei probleme trenante. 
Domnule ministru, având în vedere cele relatate şi faptul că, potrivit prevederilor acordului cu Banca Europeană de 
Investiţii, costurile construcţiei tronsonului de metrou din Drumul Taberei şi până la Universitate au fost estimate la 
suma de 883 de milioane de euro, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este valoarea totală a proiectului mai-sus menţionat? 
2. Care este valoarea contractelor încheiate până acum şi destinaţia acestora în cadrul fazelor de realizare a 
proiectului? 
3. Care este valoarea contractelor ce trebuie încheiate şi destinaţia acestora în cadrul fazelor de realizare şi finalizare 
a proiectului? 
4. Care sunt sursele de finanţare în vederea finalizării proiectului? 
Solicit răspuns în scris. 

 
 

*** 
 
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Grevă bancară (??) 
 
Stimate domnule ministru, 
Pe adresa de mail pusă la dispoziţie de către instituţia Parlamentului României, atât eu, cât şi ceilalţi colegi ai mei, 
deputaţi şi senatori, am primit următorul conţinut cu titlu de cerere: 
 “Către Biroul Parlamentar al …………………. 
Domnule senator/deputat, 
Subsemnatul ................ , cetatean care v-a acordat votul la alegerile din 9 decembrie 2012 formulez prezenta 
Cerere 
Prin care va solicit ca de urgenta sa procedati la investigarea activitatilor derulate de ARB, Guvernul 
Romaniei, FMI si BCR cu privire la derularea contractelor/contractului pe care subsemnatul/subsemnata le-
am incheiat cu aceasta din urma institutie bancara. In acest sens consider ca ar fi de bun augur sa infiintati o 
comisie parlamentara care sa aiba drept scop apararea subsemnatului/subsemnatei si a celorlalti cetateni 
aflati in situatii similare in fata abuzurilor pe care urmeaza a vi le indica in cele ce urmeaza. 
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In principal va solicit sa luati toate masurile necesare pentru stoparea asa-ziselor operatiuni de lobby, care se apropie 
mai degraba de infractiunea de santaj, derulate de ARB si FMI. Consider ca Romania este un stat suveran caruia nu 
trebuie sa i se dicteze dinafara legislatia pe care trebuie sa o adopte. 
Astfel consider ca este inadmisibil ca un stat de drept, membru al Uniunii Europene, sa amane intrarea in vigoare a 
modificarilor la Legea nr. 193/2000, respectiv dorinta de a modifica aceste noi reglementari in sensul elimnarii 
posibilitatii asociatiilor de protectia consumatorilor sa sesizeze instanta de judecata cu o cerere a carei admitere ar 
avea drept efect obligarea institutiei bancare sa modifice toate contractele care contin acea clauza. Trebuie precizat ca 
aceasta obligatie de modificare a legislatiei privind protectia consumatorilor a fost impusa prin Directiva 
2008/48/CE. 
Alaturi de mine sunt alti 326 de cetateni romani care au luat credite bancare in perioada 2006 – 2009 de la cea mai 
importanta banca din sistem, BCR. Toate aceste persoane, alaturi de mine, au luat aceste credite pentru a-si construi 
un viitor mai bun pentru familiile lor. Majoritatea creditelor sunt credite ipotecare, garantate cu o proprietate. 
Valoarea acestor credite este de 20 milioane Euro, bani care s-au intors in economie, sub diverse forme: achizitii 
materiale constructii, achizitie apartamente, tarife notariale, taxe si impozite platite statului pentru aceste imobile.  
Sunt un client cu rating AAA, adica client bun platnic. Am ales sa inchei un contract cu BCR stiind ca este cea mai 
mare banca din sistem si crezind sincer ca este o banca de buna credinta, care respecta legislatia romaneasca si care 
este supravegheata de BNR. Am fost informat verbal de catre vinzatorul de credite ca dobinda variaza in functie de 
Euribor sau Robor, in functie de valuta creditului luat.  
Din cauza faptului ca in 2010, in urma aparitiei OUG 50/2010, de transparentizare a contractelor de credit, nu am 
putut avea o discutie de la egal la egal cu partenerul din contractul de credit, banca, am ales sa actionez in instanta 
BCR pentru eliminarea clauzelor abuzive din contractul/contractele semnate si pentru a plati pretul corect al 
contractului, nu un pret abuziv, stabilit unilateral de catre banca.  
De doi ani si jumatate am ales sa las instanta sa isi faca treaba, fara a fi influentata de articole in media. Acest lucru 
se opreste aici, ca urmare a deciziei luate de Curtea de Apel Bucuresti in cazul meu si a altor consumatori ce sunt 
parti a doua grupuri, prin care s-a respins atit apelul facut de noi, cit si apelul formulat de BCR, fapt ce a rezultat in 
respingerea cererii de chemare in judecata, apreciind-o ca neintemeiata. Aceasta decizie a Curtii de Apel a fost 
pronuntata in februarie 2013. Dar in noiembrie 2012, un singur reclamant, reprezentat de aceeasi casa de avocatura ca 
si noi, cu cerere de chemare in judecata identica, cu aceeasi argumentatie a cazului, pe acelasi tip de contract, a 
cistigat toate capetele din cererea de chemare in judecata, la aeeasi Curte de Apel, la aceeasi sectie. Este inacceptabil 
ca forta executiva, sa exercite asemenea presiuni asupra sistemului judiciar pentru a determina pronuntarea unor 
hotarari contradictorii (diametral opuse) de catre aceeasi instanta, mai mult aceeasi sectie.  
Aceasta decizie a Curtii de Apel a venit la citeva zile dupa ce prim ministrul Ponta a declarat public „ am citit si eu 
acele clauze si nu sint chiar atit de abuzive”. 
Solicit guvernantilor sa puna pe prim plan dreptul cetatenilor romani, cetateni care i-au votat pentru a ne reprezenta si 
a ne respecta, cetateni care prin taxe si impozite le platesc salariile. Cer ca drepturile noastre, atit ca cetateni romani, 
dar si europeni, sa fie recunoscute si respectate de guvern, institutiile statului, instante de judecata. Cer ca institutiile 
statului sa respecte si sa implementeze corect directivele europene si sa le aplice si atunci cind vine vorba de banci. 
Cer ca instantele de judecata sa judece echitabil, fara nicio influenta din partea politicului sau economicului. Cer ca 
guvernul sa nu mai cedeze in fata presiunilor facute de ARB si FMI pentru protectia nejusitificata a bancilor, in 
defavoarea clientilor acestora, cetateni ai acestei tari.  
Ca protest fata de de situatia actuala in care ma aflu, coi intra in GREVA BANCARA, prin achitarea ratelor cu o 
intirziere de 29 de zile. 
Va rog sa-mi comunicati raspunsul pe adresa electronica ............” 
Domnule ministru, având în vedere respectiva cerere, vă rog să îmi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere 
asupra subiectului în cauză. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Dan Coman Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine 
 
 Finalizarea lucrărilor de modernizare la DN 67C – Transalpina 
 
 

Motivarea intrebarii: 
 Transalpina (DN 67C), cunoscută şi sub numele de Drumul Regelui, traversează Munţii Parâng, prin 
Staţiunea Rânca, leagă Oltenia de Transilvania şi este cea mai înaltă şosea din România atingând în Pasul Urdele 
altitudinea de 2.145 m. Drumul, considerat de mulţi a fi mai spectaculos chiar şi decât Transfăgărăşanul a devenit o 
adevărată atracţie turistică. Deşi, oficial, este închis, are parte de un trafic destul de intens, respectiv 5.000 de 
vehicule într-un interval de 12 ore, după cum rezultă din datele furnizate de Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România (CNADNR). 
 Lucrările pentru modernizarea drumului Transalpina, tronsonul Bengeşti – Sebeş (148 km), au demarat în 
anul 2008, fiind realizate de compania Romstrade SRL. Cu o valoare de 1.34 miliarde de lei, este cel mai mare 
contract atribuit vreodată de CNADNR. Termenul iniţial de finalizare a lucrărilor, aprilie 2011, a fost prelungit până 
în octombrie 2012, însă nici până acum nu au fost încheiate. DN 67C reprezintă un adevărat pericol pentru cei care se 
încumetă să îl străbată deoarece parapeţii de protecţie nu există decât în anumite zone, iar marcajele rutiere de 
delimitare a benzilor şi indicatoarele lipsesc cu desăvârşire. În plus, fiind o zonă montană, pot oricând să apară 
fenomene meteorologice neprevăzute care să micşoreze vizibilitatea şi, în acelaşi timp, să crească riscul producerii 
unor accidente. 

Conform CNADNR, la  data de 14 septembrie 2012, pe întreaga lungime a Transalpinei, constructorii mai 
aveau de montat 6.000 de metri de parapeţi metalici, 20.000 de parapeţi rigizi din piatră şi 5000 de metri pătraţi de 
plase metalice de protecţie, lucrări la care se adaugau 185.000 de metri pătraţi de asfalt şi 75.000 de metri liniari de 
şanţuri şi rigole. 

 Între timp, situaţia lucrărilor la Transalpina a devenit incertă deoarece firma executantă, Romstrade SRL, a 
intrat în procedură de insolvenţă, fapt ce a determinat rezilierea altor şase contracte pe care firma le avea în 
desfăşurare cu CNADR. 

Vă solicit, domnule Ministru, să ne comunicaţi în ce stadiu se află în momentul de faţă lucrările de 
modernizare la DN 67C? 
     Când vor putea fi reluate şi data la care preconizaţi că vor fi finalizate în totalitate. 

Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat, 
Weber Mihai 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Nicolaescu, ministrul Sănătăţii 
 

Domnul Ministru,  
         Multe dintre alimentele existente pe piaţă respectă normele care ţin de gust şi aspect, dar nu respectă normele 
care ţin de calitatea nutritivă a unui produs, fapt esenţial când vine vorba de produse alimentare. Datele Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorului  arată că în 2012 au fost prelevate 367 de probe alimentare şi s-a constatat 
că la 39,8% din probele examinate nu s-au respectat prevederile legale în vigoare. 
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            În cursul anului 2012 au fost controlaţi 15.700 de operatori economici din care au fost sancţionaţi peste 
11.300, valoarea amenzilor ridicându-se la 23,7 milioane lei. Valoarea produselor neconforme pentru care a fost 
dispusă măsura de oprire de la comercializare a fost de 3, 9 milioane lei, din care: 3, 6 milioane lei reprezintă 
valoarea produselor oprite temporar de la comercializare, iar 0,3 milioane reprezintă valoarea produselor oprite 
definitiv de la comercializare. 
 
          Conţinutul întrebării:  

Având în vedere cele prezentate mai sus, va întreb domnule Ministru: 
Ce măsuri intenţionează să ia ministerul pe care îl conduceţi în vederea rezolvării acestei probleme? 

Deputat,  
Angel Tîlvăr 

 
*** 

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

Doamnă Ministru,  
Având în vedere noile realităţi economice şi sociale, scăderea nivelului de trai, şomajul, incertitudinea şi 

stresul, rata natalităţii a scăzut dramatic în ultima perioadă. Factorii de scădere a natalităţii sunt multiplii şi 
evidenţiaţi, în parte, de numeroşi analişti în domeniu: emanciparea femeii şi participarea ridicată a acesteia la 
activităţi economice în afara gospodăriei, creşterea duratei şcolarizării şi a nivelului educaţiei, slăbirea influenţei 
normelor culturale, mobilitate socială în creştere, costul ridicat al creşterii copilului, reducerea funcţiei economice a 
copilului şi îndeosebi a rolului său în securitatea economică a persoanelor vârstnice, apariţia mijloacelor 
contraceptive moderne etc. 
 
Conţinutul întrebării:  
       Având în vedere cele prezentate mai sus, vă întreb doamnă Ministru: 
- Ce strategii are ministerul pe care îl coordonaţi pentru stimularea natalităţii? 

 
 

Deputat, 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri si Turism  
      
 

Promovarea zonelor turistice şi a zonelor naturale din Munţii Apuseni 
 

Doamna Ministru, 
 În calitate de deputat al colegiului Apuseni-Teiuş din judeţul Alba, vă atrag atenţia asupra zonelor turistice şi 
zonelor naturale din această regiune. Această zonă are resursele naturale pentru a deveni o arie extrem de atractivă 
pentru turismul românesc dacă este sprijinită în acest sens prin programe şi fonduri special dedicate Munţilor 
Apuseni. 
 Din păcate absenţa resurselor financiare locale conduc la o subfinanţare a promovării turistice şi la crearea 
unui cerc vicios care nu ajută la dezvoltarea turistică a zonei. Situaţia accentuează un şomaj ridicat generat de 
reducerea capacităţii industriale şi miniere a României. Prin urmare doar turismul poate salva această zonă şi este 
nevoie de implicare directă a autorităţilor din domeniul turismului. 
 În acest, prin intermediul mecanismului parlamentar al întrebării vă adresez următoarele rugăminţi: 
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- În ce măsură Munţii Apuseni sunt incluşi în programele şi planurile de promovare ale României?  
- În ce măsură se pot dezvolta programe şcolare care să includă vizite la locaţii şi arii naturale, inclusiv din Munţii 

Apuseni? 
- Care sunt fondurile pe care le pot contracta localităţile şi agenţii economici din Munţii Apuseni pentru promovarea 

turistică? 
 
În speranţa că aceste întrebări să ne permită nouă, parlamentarii USL, să participăm la promovarea turistică a 

României, vă asigur de sprijinul meu pentru toate proiectele de vizează promovarea siturile naturale din România. 
 
 Solicit răspuns scris şi oral. 

  
Deputat, 

Ioan Dîrzu 
 

*** 
   

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

Doamnă Ministru,  
În anul 2012, în instituţii ale statului, erau câteva sute de copii abandonaţi, după ce asistenţii lor maternali au 

renunţat la ei din cauza tăierilor salariale de 25%. Peste 1000 de asistenţi maternali au părăsit în anii trecuţi sistemul 
de protecţie al copilului, iar numărul celor care renunţă la rolul de părinte social pentru copiii nimănui începe să 
crească. 
 
Conţinutul întrebării:  
       Având în vedere cele prezentate mai sus, vă întreb doamnă Ministru: 
- Ce măsuri intenţionează să ia ministerul pe care îl conduceţi în vederea rezolvării acestei probleme? 

 
Deputat, 

Angel Tîlvăr 
 

*** 
 
Adresată doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri si Turism  
 

Program de promovare a Municipiului Alba Iulia 
 

Doamna Ministru, 
 Alba Iulia reprezintă un reper de importanţă majoră în istoria României. Acest statut îi conferă dreptul acestei 
localităţi să beneficieze de o mai mare importanţă în programele de promovare turistică ale României şi includerea în 
programe speciale menite să îmbunătăţească educaţia istorică a românilor. 
 
 În acest, prin intermediul mecanismului parlamentar al întrebării vă adresez următoarele rugăminţi: 
- În ce măsură Municipiul Alba Iulia şi cetatea sunt incluse în programele şi planurile de promovare ale 
României?  
- În ce măsură se pot dezvolta programe şcolare care să includă vizite la principalele locaţii cu importanţă 
istorică pentru România? 
- Care sunt fondurile pe care le poate contracta Municipiul Alba Iulia pentru promovarea turistică? 
 
În speranţa că aceste întrebări să ne permită nouă, parlamentarii USL, să participăm la promovarea turistică a 
României, vă asigur de sprijinul meu pentru toate proiectele de vizează promovarea siturile de importanţă istorică 
pentru România. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 10 - 2013 săptămâna 8 – 12 aprilie 

2013  

 

61

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

 
Deputat, 

Ioan Dîrzu 
 

*** 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor climatice 
 
 

Oraşele din România care trec la energie solară 
 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Conform estimărilor făcute pe plan european pentru anul 2013 în privinţa ţărilor care derulează proiecte de accesarea 
a fondurilor eruopene acordate pentru implementarea sistemelor de energie regenerabilă, România ocupă locul 13 în 
topul care măsoară această activitate, dintr-un număr de alte 40 de ţări, păstrându-şi poziţia deţinută şi pe perioada 
anului 2012. 
În privinţa energiei solare, România se situează în a doua parte a clasamentului, pe locul 24, înaintea Poloniei şi 
Bulgariei. 
Astfel, în acest moment, mai multe localităţi de pe teritoriul ţării au întocmit proiecte pentru accesarea de fonduri 
europene care să vină în sprijinul finanţării pentru asigurarea surselor de energie regenerabilă, în cazul de faţă, 
energia solară, energie care să devină baza utilităţilor publice necesară instituţiilor de pe raza respectivelor localităţi. 
Localitatea Mizil devine, astfel, primul oraş din România care va folosi soarele pentru  a furniza energia necesară 
iluminatului public, în şcoli, spitale şi în toate instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local, prin instalarea unei 
centrale fotovoltaice ce va produce până la 1,735 MWh prin conversia energiei solare, obţinând în acest fel 
diminuarea într-un mod simţitor a cheltuielilor şi a facturilor la energie. 
Proiecte similare sunt în curs de derulare în localităţi precum Topoloveni din judeţul Argeş, Arad, Piatra Neamţ,  
Bumbeşti Pitic din judeţul Gorj, „Spitalul de Pneumoftiziologie”- Dobriţa (comuna Runcu) judeţul Gorj, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă din Târgu-Jiu, „Spitalul de Urgenţă”- Târgu-Jiu, dar şi şapte complexe de îngrijire a copiilor şi a 
bătrânilor din acest judeţ. 
Ţinând cont de toate aceste aspecte şi de faptul că există semnale pozitive care arătă că, în anul 2013, se pot înregistra 
creşteri semnificative pe piaţa energiei regenerabile, vă rog, doamnă ministru, să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care sunt demersurile pe care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice le face pentru a susţine şi crea cadrele 
optime de implementare şi finanţare a proiectelor pentru utilizarea energiei solare în România? 
2. În ce stadiu se află discuţiile referitoare la modificarea schemei de susţinere a proiectelor de energie regenerabilă, 
în măsura în care există semnale că dezvoltarea proiectelor a fost, într-o anumită măsură, încetinită? 
3. Când estimaţi că aceste proiecte vor putea găsi susţinerea, primind fondurile necesare pentru demararea lucrărilor 
în domeniu? 
4. Care sunt strategiile pe care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice le are în vedere pentru îmbunătăţirea 
măsurilor de implementare a energiei regenerabile şi, în special, a celei solare în cât mai mult sectoare de viaţă şi 
activitate ale societăţii? 
5. Care este termenul limită la care estimaţi că se vor aloca primele tranşe din fondurile europene destinate României 
în vederea implementării proiectelor pentru energie solară? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat,  
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor climatice 
 

Situaţia iazului de decantare Valea Seşii din Muntii Apuseni 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
În urma sesizărilor primite, ţin să ţin să vă aduc la cunoştinţă situaţia deosebit de gravă cu care se confruntă locuitorii 
de pe Valea Seşii, până nu demult, un adevărat paradis ecologic al Munţilor Apuseni, în prezent, o zonă calamitată, 
devastată şi aproape ştearsă de pe harta ţării, din cauza iazului de decantare al companiei Cupru Min. 
Începând cu anul 1978, compania Cupru Min a dezvoltat în zona Roşia Poeni o exploatare de cupru al cărei iaz de 
decantare a sterilului se află pe suprafaţa zonei mai-sus menţionată, suprafaţă în care intră şi satul Geamăna. 
Iazul de decantare de la Valea Seşii ar trebui să fie amenajat şi construit după anumite reguli care prevăd standarde 
de explotare şi deversare a sterilului în condiţii cât se poate de sigure şi stricte. 
Apele limpezi, cele care ar trebui să rămână neafectate în urmă deversării şi drenării sterilului, ar trebui să ajungă 
într-un sistem de colectare şi evacuare şi, mai departe, să fie descărcate spre o staţie de epurare chimică sau spre un 
sistem de recirculare sau spre un emisar (de obicei, un râu curat), variantă care ar implica o metodă simplă şi scutită 
de costuri. 
Din constatările celor care au făcut cercetări şi controale în acea zonă, nu a reieşit că ar exista un asemenea sistem de 
colectare şi evacuare care să asigure securitatea apelor zonei şi izolarea apelor curate de cele infestate cu steril. 
În anul 2011, s-a produs un adevărat dezastru natural în acea zonă în urma căruia satul Geamăna a fost acoperit 
aproape în totalitate de către apele acestui iaz de decantare. 
Sterilul a acoperit, rând pe rând, casele oamenilor, dealul pe care era construită biserica, cimitirul.  
Singurul martor al acestui uriaş dezastru ecologic a rămas biserica satului din a cărei construcţie a mai rămas doar 
acoperişul, restul fiind acopert cu nămol. 
Compania Cupru Min a răscumpărat gospodăriile oamenilor, însă pagubele morale şi cele aduse mediului natural al 
acestor locuri nu se pot răscumpăra. 
Mai grav este că există semnale că această nenorocire pare să nu se oprească aici, ci urmează să crească şi să acopere 
şi alte părţi ale acestor zone cum este Valea Corna. 
Menţionez că în Munţii Apuseni se găsesc 24 de iazuri de decantare. 
Dată fiind această situaţie a cărei gravitate nu lasă nicio urmă de îndoială, vă rog, doamnă ministru, să îmi comunicaţi 
următoarele: 
1. Cum aveţi de gând să reglementaţi această problemă şi să rezolvaţi cât mai urgent situaţia acestui dezastru ecologic 
care a lovit Valea Seşii? 
2. Care sunt măsurile de reabilitare a iazului de decantare de pe Valea Seşii pe care Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice le are în vedere cât mai repede posibil în perioada acestui an? 
3. Ce fonduri alocă Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice proiectelor de reecologizare a zonelor din Munţii 
Apuseni pe teritoriul cărora există aceste iazuri de decantare a sterilului? 
4. Ce proiecte are în vedere ministerul pe care-l conduceţi în domeniul retehnologizării şi modernizării exploatărilor 
de orice fel de pe teritoriul României şi, în acest caz, al exploatării de cupru a iazului de decantare şi haldei de steril 
de pe Valea Seşii? 
5. Când aveţi de gând să ordonaţi încetarea acestor tipuri de exploatare în vederea creării cadrelor propice pentru 
demararea lucrărilor de reabilitare, care nu sunt posibile decât în această condiţie? 
6. Cum aveţi de gând să rezolvaţi problema daunelor morale pe care statul român şi, în special Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, le datorează locuitorilor din această zonă, precum şi în cazurile similare din alte zone unde 
astfel de situaţii, din păcate, se regăsesc? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat , 
Ovidiu Cristian Iane 
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*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Un învăţământ de „bun-simţ” sau o guvernare de „bun-simţ”? 
   
   
 Stimate domnule ministru,  
   
În urmă cu o săptămână, aţi participat la sărbătorirea Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, una dintre 
instituţiile de învăţământ româneşti cu o tradiţie incontestabilă în domeniul formării real-umaniste a unei întregi 
pleiade intelectuale a ţării.  
 În discursul dedicat acestui eveniment, aţi afirmat că „cea mai bună reforma a educaţiei este reforma bunului-simţ” 
care ar trebui să guverneze orice decizie pe care Ministerul Educaţiei Naţionale o are în privinţa perfectării şi 
stabilizării sistemului de învăţământ românesc.  
 După cum bine se ştie, de 23 de ani, sistemul educaţional din România a trecut, de-a lungul a mai multor guvernări 
şi sub directa intervenţie a mai multor miniştri care s-au aflat la conducerea acestui important minister al 
executivului român, printr-o serie de reforme care au schimbat fundamental cursul educaţiei româneşti.  
 Având în vedere toate aceste aspecte importante care privesc educaţia şi formarea tinerilor noştri şi viitorul 
intelectual, de muncă şi de viaţă al României, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi următoarele:  
 1. Ce înseamnă în viziunea dumneavoastră, ca ministru al educaţiei româneşti, „o reformă de bun-simţ” pentru 
actuala situaţia a învăţământului?  
 2. La ce va raportaţi atunci când afirmaţi că o evaluare a actualei situaţii a învăţământului românesc trebuie făcută 
printr-o privire atentă asupra a ceea ce „nu am făcut bine şi am uitat să facem şi la ce am făcut mai puţin bine”?  
 3. Care sunt programele de evaluare ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru implementarea unor proiecte şi 
programe extrem de viabile şi performante care să asigure corectarea erorilor apărute de-a lungul timpului în sistemul 
educaţional românesc şi pentru creşterea performanţelor şi stabilităţii acestuia în prezent, dar, mai ales, în viitor? 
 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie 
 

Exploatarea gazelor de şist 
  
Stimate domnule ministru, 
 
Recent, aţi afirmat faptul că s-ar putea introduce redevenţe diferite pentru exploatarea gazelor de şist faţă de cele 
pentru extracţia convenţională, odată cu încheierea operaţiunilor de explorare care sa ateste existenţa sau nu a acestor 
zăcăminte în ţara noastră. 
”Trebuie o lege privind redevenţele şi transportul gazelor din Marea Neagră, lucrurile vor evolua foarte rapid 
acolo. La fel şi la gazele de şist”. 
Totodată, domnule ministru, aţi făcut referire la verificarea marjelor de profit ale companiilor de distribuţie a 
energiei, după  privatizarea acestora, la necesitatea ca Romgaz să fie mai activă în exploatarea zăcămintelor din 
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Marea Neagră, odată cu opţiunea din februarie ca aceasta să exploateze 10% dintr-un perimetru marin de operaţiuni 
petroliere ce a fost concesionat de Exxon şi OMV. 
(”Romgaz trebuie să participe la licitaţii pentru concesiuni în Marea Neagră. Nu are voie să nu fie jucător mare în 
Marea Neagră. Sunt alţii de care ne rugăm să ne ia în barcă, nu aşa trebuie să facem. Trebuie o altă abordare, care 
trebuie făcută spre piaţă şi spre un alt mod de management, mult mai agresiv şi eficient”.)  
De asemenea, aţi mai afirmat că reforma sistemului energetic are nevoie să înceapă cu modernizarea şi 
retehnologizarea producătorilor de electricitate scumpi şi că sunteţi de acord cu disponibilizările de personal din 
companiile energetice. 
(“O primă direcţie este obţinerea unei producţii eficiente, adaptate la cerinţele pieţei. Asta înseamnă 
retehnologizarea şi modernizarea multor unităţi de producţie. (…) Avem unităţi care produc peste preţul pieţei. 
Foarte puţini s-au gândit la ce se întâmplă în piaţă, toţi s-au gândit cum să nu dea oameni afară. Deschidem 
unităţile către capitalul privat şi către regionalizarea şi internaţionalizarea acestor societăţi”.) 
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte şi declaraţii, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la exploatarea gazelor de şist şi consecinţele acestui 
proces asupra mediului din ţara noastră? 
2. Ce presupun redevenţele diferite pe care le propuneţi pentru exploatarea gazelor de şist? 
3. Care este termenul de finalizare a operaţiunilor de explorare care sa ateste existenţa sau nu a gazelor de şist? 
4. Ce înţelegeţi prin “jucător mare în Marea Neagră” privitor la Romgaz? 
5. Care sunt punctele centrale ale reformei sistemului energetic pe care o propuneţi? 
6. Care este schema de disponibilizare pe cate dumneavoastră aţi avea-o în vedere şi cum veţi proceda pentru 
ca aceasta să aibă consecinţe minime asupra celor vizaţi? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Bani din România către paradisurile fiscale 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Cu câteva zile în urmă, în cadrul unei emisiuni televizate, aţi declarat că banii care pleacă, an de an, din ţara noastră, 
în paradisurile fiscale se ridică la sume de circa 3-4 miliarde de euro. 
“Eu cred că undeva la 2-3 puncte procentuale din PIB, adică 3-4 miliarde de euro. Marea problemă a României este 
că banii respectivi merg afară, în paradisuri fiscale”, apreciind, totodată, faptul că economia subterană, greu de 
cuantificat, oricum, ar fi între 3,5 şi 8 procente din Produsul Intern Brut al României. 
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, uşor de constatat, dar mai greu de înlăturat, vă rog să îmi 
comunicaţi următoarele: 
1. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cauzele producerii acestor două fenomene mai-sus citate? 
2. Care sunt măsurile legislative (şi nu numai) pe care intenţionaţi să le aplicaţi cât mai repede posibil în 
calitate de ministru al Finanţelor Publice în vederea eradicării acestor fenomene atât de păguboase pentru statul 
român? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat , 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Susţinem un nou Cod Silvic, care să combată eficient, 
întâi cauzele şi apoi efectele 

 
 Stimaţi colegi, 

PNL, aşa cum a promis încă de la intrarea sa la guvernare, a supus săptămâna trecută dezbaterii şi aprobării 
Guvernului USL, prin ministrul său liberal, Lucia Varga, un act normativ care va aduce modificări importante, 
esenţiale aş putea spune, dar şi deosebit de pertinente, Codului Silvic aflat în prezent în vigoare. 

Având în vedere jaful masiv din fondul forestier al României, practicat în ultimii ani, fără a putea fi în vreun 
fel diminuat măcar, cred că se impunea de urgenţă adoptarea unei legislaţii care să aibă, în primul rând, efectul de 
combatere şi descurajare a acestui fenomen deosebit de grav pentru calitatea mediului. 

În acest sens, modificările Codului Silvic şi al Legii contravenţiilor silvice pe care PNL le propune prin 
ministrul liberal, Lucia Varga, au în vedere, în special, înăsprirea pedepselor, deci, implicit, şi creşterea numărului de 
dosare penale privind neregulile constatate în domeniul silvic, precum şi o mai bună gestionare a micilor proprietăţi 
silvice, dar şi o gestionare durabilă a pădurilor din România. 

Noi, liberalii, considerăm că a sosit vremea ca legislaţia din domeniul silvic să fie temeinic şi eficient up-
gradată. Adică, aceasta trebuie să contracareze, în primul rând, cauzele dezastrelor constatate de-a lungul ultimilor 20 
de ani şi nu numai efectele! Mai bine zis,  prin tot ceea ce s-a întreprins până în acest moment, au fost tratate, cel 
mult, unele efecte ale acestora, prin lucrări de apărare împotriva  inundaţiilor, prin decolmatări sau îndiguiri, deci, în 
general, doar prin lucrări cu costuri foarte mari pentru statul nostru şi pentru cetăţenii din România. 

Într-adevăr, cred că sunt foarte necesare aici importante modificări legislative, care să aibă rolul, mai ales, de 
a stopa tăierile ilegale şi defrişările masive ale pădurilor din România!  

Eu consider că acestea reprezintă probleme deosebit de grave, care s-au tot perpetuat în timp, agravându-se 
nepermis de mult! Acest lucru a fost posibil deoarece nu a existat nicio preocupare serioasă până acum pentru 
implementarea unor reglementări legale clare şi actualizate! De asemenea, o altă cauză a acestor deficienţe este dată 
de complicitatea şi iresponsabilitatea celor care ar fi trebuit să protejeze pădurea şi să aplice legea. 
  Toate acestea au avut nu numai asupra mediului un efect negativ foarte puternic, dar au avut şi un impact 
financiar extrem de păgubos asupra bugetului public al României. Astfel, potrivit Curţii de Conturi, valoarea tăierilor 
ilegale raportate în urma controalelor se ridică la 5 miliarde de euro - cifră care în realitate este şi mai mare, dacă 
ţinem seama de faptul că şi capacitatea de control din acest sector este totuşi destul de limitată. 
  Dacă ne gândim doar la datele statistice făcute publice din domeniul defrişărilor, şi anume că în România 
numai  în ultimii 8 ani s-a tăiat ilegal de două ori mai mult decât s-a putut regenera sau împăduri, cred că demersul 
nostru de urgentare a acestor modificări substanţiale ale Codului Silvic este unul mai mult decât justificat şi absolut 
necesar! 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Donţu 

 
*** 
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Aceeaşi Codruţa, cu altă pălărie: şefia DNA 

 
 

Săptămâna trecută am avut parte cu toţii de un nou scandal mediatic provocat, de data aceasta, de 
nominalizarea de către premierul Victor Ponta, în calitatea sa de ministru interimar al Justiţiei, a Laurei Codruţa 
Kovesi la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, nimeni alta decât cea care a condus, vreme de şase ani, Parchetul 
General cu acordul şi binecuvântarea lui Traian Băsescu. 

Desemnarea fostului procuror general Laura Codruţa Kovesi ca procuror al DNA a fost făcută de premier în 
urma unei înţelegeri cu preşedintele Traian Băsescu, dar cu eludarea procedurilor standard de selecţie a procurorilor 
şefi. Marţi, premierul afirmase, după o întâlnire cu membrii secţiei de procurori a CSM, că va urma procedura 
standard de selecţie care, a spus el, va fi de durată. Asta ar fi însemnat că desemnările urmau să fie făcute de viitorul 
ministru al Justiţiei, care ar fi trebuit să fie propus de PNL. Din păcate, premierul Ponta nu a mai aşteptat un nou 
ministru şi i-a propus chiar el pe şefii procurorilor, în calitate de ministru al Justiţiei, poziţie pe care o deţine 
interimar.  
Gestul premierului Victor Ponta a iscat numeroase reacţii, care de care mai tensionate, conducerea Partidului 
Naţional Liberal declarându-şi dezacordul faţă de înţelegerile politice încheiate cu Traian Băsescu.  

Decizia PNL este firească având în vedere faptul că, în momentul de faţă, nu putem accepta un troc politic în 
care procurorii se împart şi în care preşedintele impune din nou un om al său, pentru că nu este în spiritul 
Constituţiei, pentru că nu acestea sunt cerinţele şi standardele europene şi, mai ales, nu acesta a fost angajamentul 
nostru, al liberalilor, în faţa alegătorilor. Reamintesc faptul că USL s-a angajat în faţa românilor ca, în baza 
Constituţiei, să ia toate acele decizii care să scoată justiţia de sub dominaţia politică a lui Traian Băsescu. 

Dacă persoanele desemnate ar fi avut o conduită şi o pregătire profesională indiscutabile, probate prin ani de 
experienţă şi reuşite, sunt convins că nu am fi avut nimic împotriva nominalizării lor la şefia instituţiilor respective. 
Dar când ele sunt susceptibile de a deservi interesele adversarilor politici, care, implicit, sunt şi adversarii USL, 
atunci nu putem să rămânem indiferenţi şi să închidem ochii. Consider că, în nominalizarea procurorilor şefi la DNA 
şi Parchetul General ar fi trebuit să se respecte criteriul important al independenţei acestora din punct de vedere 
politic. Dar ce am putea spune despre Laura Codruţa Kovesi, care, la doar treizeci şi ceva de ani a reuşit, fiind în 
zodia portocalie a PDL şi avându-l ca propulsor pe nimeni altul decât Traian Băsescu, ceea ce alţii nu au reuşit în 
întreaga viaţă? Doar că obedienţa sa notorie faţă de Traian Băsescu şi unii dintre apropiaţii săi, precum Elena Udrea, 
s-a manifestat cu numeroase ocazii sau NUP-uri. 
Mai mult decât atât, credibilitatea justiţiei nu este o marfă de export, ci o necesitate pentru toţi cetăţenii acestei ţări, 
dar şi pentru existenţa reală şi funcţionarea performantă a unui stat de drept. În acelaşi timp, sunt convins că toate 
aceste aspecte trebuie discutate cu calm, cu maturitate şi cu limitarea la prerogativele date de lege.  

Şi tot în această linie… personal nu ştiu câtă încredere să am într-o instituţie care va fi condusă de un 
procuror care în conştiinţa publică poartă eticheta Traian Băsescu… Spun acest lucru având în vedere şi studiul 
prezentat la finele lunii martie de către Comisia Europeană, conform căruia România se plasează pe penultimul loc în 
Uniunea Europeană în ceea ce priveşte percepţia asupra independenţei sistemului judiciar, potrivit tabloului de bord 
pe 2013 privind analiza sistemelor de justiţie din statele membre ale UE. Documentul CE prezintă date dintr-un 
studiu realizat de World Economic Forum pe 144 de state din întreaga lume şi care arată că România se plasează pe 
poziţia 114 în clasamentul percepţiei asupra independenţei sistemului judiciar, pe poziţia 115 situându-se Slovacia. 
Toate celelalte 25 de state membre UE sunt plasate între poziţiile 2 şi 102 (loc ocupat de Bulgaria) din cele 144 de 
ţări din întreaga lume analizate de WEF.  
 

Deputat, 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 
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Consolidarea fiscală şi relansarea economiei – obiective imediate ale PNL 
 
 
Stimaţi colegi, 
Încă din anii săi de opoziţie, PNL a militat pentru o simplificare şi, în acelaşi timp, pentru o consolidare 

temeinică a Codului fiscal, precum şi a celui de Procedură fiscală, dar şi pentru susţinerea şi implementarea unor 
politici fiscale liberale, politici care să aibă un impact pozitiv imediat atât asupra mediului privat, cât şi asupra 
veniturilor fiecărui român. 

Noi, liberalii, ne menţinem în continuare aceste principii şi acest lucru este demonstrat de faptul că Guvernul 
USL din care facem parte, are în vedere în următoarele săptămâni, la propunerea Ministrului nostru de Finanţe, 
domnul Daniel Chiţoiu, o rescriere a acestora, demers care va avea rolul de a asigura atât coerenţa, cât şi transparenţa 
sistemului.  

PNL şi-a dovedit de-a lungul timpului preocuparea sa preponderentă pentru aplicarea unor politici fiscale 
liberale - şi aş menţiona aici implementarea încă din 2005 a cotei unice de 16%, inclusiv pe dividende -,  dar şi pentru 
o combatere cât mai activă şi mai eficientă a evaziunii fiscale şi o reducere drastică a acesteia. 

Primii paşi pe care-i avem în vedere în acest sens, se vor materializa deja în săptămânile care urmează, printr-
o reformă pe care PNL a gândit-o în privinţa structurilor din cadrul ANAF, urmând modelul statelor performante din 
UE, reformă care credem noi că va contribui substanţial la diminuarea corupţiei din sistem. 

Astfel, toate structurile de control operativ se vor reuni într-o singura structură pe zona de evaziune şi anti-
fraudă. Această nouă structură va fi organizată la nivel naţional şi regional.  

În cadrul programului de reformă a administraţiei fiscale, agreat şi cu FMI şi în baza împrumutului de 77 de 
milioane de dolari de la Banca Mondială, până în 2015, din 217 administraţii fiscale va rămâne câte una pentru 
fiecare judeţ, iar în oraşe şi comune vor rămâne doar puncte de lucru.  

De asemenea, Ministerul Finanţelor va face demersurile necesare pentru informatizarea întregului sistem al 
administraţiei din domeniu, dorindu-se astfel, eliminarea contactul direct între contribuabil şi funcţionarul din 
administraţia fiscală. 

Este demonstrat de istorie faptul că politicile liberale au contribuit în mod covârşitor la modernizarea statului 
român şi la dezvoltarea economiei. De aceea, cred că, pe termen mediu şi lung, prosperitatea românilor reclamă tot o 
viziune fiscal-bugetară liberală, adică măsuri hotărâte de simplificare fiscală şi, totodată, de stimulare fiscală a 
mediului de afaceri, a clasei de mijloc şi a întreprinzătorilor care creează locuri de muncă şi, în acelaşi timp, 
generează prosperitate şi dezvoltare. 

  În acest sens, pentru a sprijini IMM-urile şi a stimula investitorii, Ministrul liberal al Finanţelor, 
domnul Daniel Chiţoiu, mai are în vedere implementarea, în perioada imediat următoare, a unei noi măsuri fiscale: 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. Sperăm să creăm peste 15 000 de locuri de muncă în acest mod. 

Noi, liberalii, am intrat la guvernare nu numai pentru a înlătura regimul Băsescu şi pentru a repara greşelile 
flagrante ale guvernelor sale de buzunar, ci şi pentru a susţine şi consolida dezvoltarea durabilă a României, cu alte 
cuvinte, pentru a implementa acele politici liberale care să aibă un impact decisiv în privinţa regenerării economiei şi, 
bineînţeles, a mediului privat românesc.  

 
Vă mulţumesc! 
 
 

Deputat, 
Andrei Gerea 

 
*** 
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Simplificarea procedurilor fiscale, dar şi 
reducerea fiscalităţii, obiective importante pentru Guvernul USL 

 
Stimaţi colegi, 
 

După anii sumbri de guvernare ai PDL, când austeritatea a reprezentat principalul ingredient aplicat 
economiei, indiferent de promisiunile făcute de către faimoasa echipă Băsescu-Boc, noi, cei din USL, credem că 
economia românească are nevoie de o reală gură de oxigen, care să poată impulsiona în mod sustenabil relansarea 
acesteia!  
Cred că este deja foarte limpede pentru toată lumea că o piaţă economică atractivă este dată, în primul rând, de un 
mediu fiscal predictibil şi, bineînţeles, de unul cu adevărat prietenos. 
Primii paşi pe care îi avem în vedere referitor la cele menţionate mai sus, sunt cei prin care vom simplifica şi 
moderniza sistemul fiscal din România şi vom reorganiza administraţia din domeniu. 

Obiectivul imediat al Guvernului USL legat de simplificarea şi modernizarea sistemului fiscal din România - 
şi care este unul prioritar pentru acest an -, îl reprezintă rescrierea Codului Fiscal şi cel de Procedură Fiscală, măsură 
necesară pentru a putea asigura astfel atât coerenţa şi transparenţa sistemului, cât şi o interpretare facilă a Codului 
Fiscal. 

O altă măsură care va fi luată în perioada următoare de către Ministrul Finanţelor, domnul Daniel Chiţoiu, 
este cea legată de reformarea structurilor din cadrul ANAF, reformare prin care dorim eficientizarea sistemului, dar şi 
o reducere substanţială a evaziunii fiscale şi o combatere activă a corupţiei. 

Un alt obiectiv pe care l-am susţinut încă din programul nostru de guvernare şi pe care sperăm să-l putem 
aplica de la începutul anului 2014, în funcţie de evoluţia economică, îl reprezintă reducerea considerabilă a 
fiscalităţii. Ştim foarte bine faptul că decizia domnului Băsescu şi a Guvenului Boc de a mări TVA dintr-o dată de la 
19 la 24% a reprezentat atât pentru cetăţeni, cât şi pentru întrerpinzătorii privaţi, o povară imensă care nu a avut în 
niciun caz rezultatele scontate de dumnealor, de creştere a colectărilor bugetare, ci doar de sufocare excesivă a 
economiei! 

De aceea, noi avem în vedere ca de la 1 ianuarie 2014, dacă nu vom avea probleme economice majore, să 
punem în aplicare reducerea nivelului contribuţiilor sociale cu 5 puncte procentuale sau a TVA de la 24% la 19%. 

Ne-am propus ca până la sfârşitul acestui mandat, adică până în anul 2016, să luăm toate măsurile necesare 
pentru a putea creşte nivelul veniturilor bugetare până la 38-40% din PIB, de la 32% în prezent. Bineînţeles că acest 
deziderat poate fi realizat, în primul rând prin reducerea taxelor, diminuându-se în acest mod povara fiscală pusă de 
fostele guverne ale PDL asupra mediului privat. De asemenea, credem că vom putea avea şi o mai bună colectare 
rezultată din restructurarea Fiscului.   

În acest sens, Guvernul USL consideră că trebuie implementate cât mai curând acele măsuri care să aibă 
impactul necesar relansării şi dezvoltării economiei, dar şi rezolvării acelor complicate probleme, care au avut 
nefastul rol de a bulversa şi alunga potenţialii investitori, precum şi întreprinzătorii existenţi. 
        Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
 

Noi, liberalii, am promis un Cod Silvic care să protejeze  
realmente pădurile din România şi-l avem gata pentru legiferare 

 
 
Stimaţi colegi, 

Tema defrişărilor necontrolate şi nepermise din România este de foarte mult timp una dintre cele mai grave 
probleme nerezolvate până acum. Ştim cu toţii, foarte bine, fie că facem sau nu politică, faptul că în acest moment, 
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situaţia defrişărilor ilegale din România, precum şi statisticile oficiale legate de fondul forestier autohton, sunt reale  
şi intense semnale de alarmă, care nu mai pot fi trecute la nesfârşit cu vederea! 

Până în prezent, timp de foarte mulţi ani, toate modificările legislaţiei din domeniul silvic, nu au avut 
impactul scontat şi nu au făcut altceva decât să trateze, cel mult, o parte din efectele defrişărilor asupra mediului şi, 
nicidecum să trateze cauzele! 

În acest context, noi, liberalii, am promis încă de la intrarea la guvernare, că unul dintre obiectivele prioritare 
pentru acest an va fi şi cel legat de modificare actualului Cod Silvic.  

Eu, în calitate de parlamentar de Suceava, am mai abordat acest subiect într-o declaraţie politică anterioară, 
când precizam faptul că, la nivelul PNL a fost dezbătut acest subiect referitor la modificările necesare Codului Silvic 
şi că noi, prin ministrul Liberal de resort, doamna Lucia Varga, vom face şi demersurile legislative necesare pentru a 
proteja cu adevărat mediul din România de acest gen de dezastre ecologice, cum sunt defrişările abuzive şi nu numai! 

În acest context, prin implicarea noastră, a liberalilor şi, bineînţeles, prin demersurile ministrului liberal, 
doamna Lucia Varga, s-a hotărât, zilele trecute, în Guvernul USL, ca actualul Cod Silvic să fie modificat, şi anume, 
viitorul act normativ va avea rolul de a înăspri pedepsele pentru tăieri ilegale de păduri şi de a reglementa mai bine 
micile proprietăţi. Credem că aceste modificări sunt absolut necesare în condiţiile în care, în foarte multe judeţe, 
printre care şi judeţul Suceava, se constată o amploare fără precedent a fenomenului de defrişări necontrolate. 

Modificările principale privesc împiedicarea exploatărilor abuzive şi tăierilor ilegale prin scoaterea 
comercianţilor din pădure şi înăsprirea regimului sancţiunilor. 

Astfel, prin noul act normativ, se va interzice vânzarea masei lemnoase "pe picior". Cu alte cuvinte, agenţii 
economici şi populaţia vor putea achiziţiona lemnul necesar doar la drumul  forestier fără a mai avea acces în pădure. 
De asemenea, serviciile de exploatare a masei lemnoase se vor face numai  prin licitaţie pentru pădurile proprietate 
publică de către agenţi economici atestaţi. O altă modificare avută în vedere se referă la interzicerea compensării cu 
lemn a serviciilor de exploatare. 

Mai susţinem şi comercializarea masei lemnoase doar în urma sortării pe platformele primare (drum 
forestier), precum şi vinderea lemnului provenit din pădurile proprietate publică doar prin licitaţie. 
  Alte modificări importante ale Codului Silvic pe care le vom susţine se referă la următoarele : personalul 
silvic va avea obligativitatea de a deţine autorizaţie de practică. În cazul unor abateri grave de la regimul silvic acestă 
autorizaţie se va suspenda sau retrage; transportul masei lemnoase se va face doar în timpul  zilei; reglementarea 
pedepselor  se va face în conformitate cu legea penală a faptelor de tăiere, furt şi distrugere, fără drept, a arborilor din 
păduri, indiferent de volum sau valoare.  

În prezent, prin Codul Silvic se reglementează sancţionarea faptelor care constituie infracţiuni, numai dacă 
valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă 
pe picior la data constatării faptei. Noi am introdus în proiectul de modificare prevederi speciale pentru regimul 
micilor proprietăţi forestiere, pornind de la nevoia de a apăra dreptul de proprietate. Micii proprietari pot opta pentru 
asocierea în vederea exploatării sau pentru compensaţii anuale.  

Prin aceste modificări ale Codului Silvic susţinute azi de către noi, liberalii, ne propunem de fapt, 
identificarea celei mai bune căi pentru a putea echilibra  balanţa între interesul general şi cel particular, între interesul 
public şi cel privat, dar şi pentru acordarea unei şanse substaţial sporite în privinţa calităţii mediului şi, implicit, a 
vieţii fiecărui cetăţean. 
  
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
Deficienţe privind transportul elevilor din mediul rural 

 
 Stimaţi colegi, 
Pe ordinea de zi a şedinţei Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor din data de 3 aprilie 2013, am primit din partea 
instituţiei Avocatului Poporului un raport cu privire la transportul elevilor din mediul rural, material realizat în 
îndeplinirea atribuţiilor constituţionale şi ale dispoziţiilor articolului 26, alineatul (2) din Legea numărul 35/1997 
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privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru a 
vă prezenta deficienţele semnalate în acest raport, şi să vă rog, ca fiecare pentru judeţele care le reprezentaţi în 
Parlamentul României, să întreprindeţi toate măsurile pentru a remedia aceste deficienţe. Vă anunţ pe această cale că 
am depus deja o interpelare Ministrului Educaţiei Naţionale prin care i-am solicitat remedierea acestor deficienţe, 
precum şi o prezentare a măsurilor ce le va dispune în această direcţie. 
Am ales această formă de prezentare a deficienţelor semnalate în acest raport deoarece consider că o parte din acestea 
se pot rezolva punctual, prin implicarea dumneavoastră, prin semnalarea acestora autorităţilor locale sau judeţene. 
Cele mai importante 10 probleme semnalate de către instituţia Avocatului Poporului sunt: 
1. Sub aspectul stării tehnice a mijloacelor de transport şcolar, acestea sunt mai vechi de 10 ani, astfel cum este 
cazul unor microbuze din judeţul Iaşi (comuna Cotnari, comuna Al.I. Cuza, comuna Dumeşti, comuna Trifeşti) şi 
judeţul Vâlcea; 
2. Inspectoratul General al Poliţiei Române a arătat într-un comunicat că, înainte de începerea anului şcolar 
2012-2013, peste 1.979 de autovechile  din cele 2.238 destinate transportului şcolar au fost verificate de poliţie. 
Dintre acestea, 77 aveau inspecţia tehnică periodică expirată, pentru 65 de autovehicule nu se deţinea asigurare de 
răspundere civilă auto obligatorie, iar 74 de conducători de autovechicule nu aveau certificatul de competenţă 
profesională; 
3. Pentru un transport optim, în prezent, se impune achiziţionarea unui procent de microbuze de cca 40%, faţă 
de mijloacele de transport şcolar existente. Se estimează că achiziţionarea microbuzelor necesare se va face în 
următorii 4 ani (dintr-un număr de 100 de localităţi din judeţul Iaşi, 61 au solicitat microbuze; în judeţul Vaslui – 1 
oraş şi 30 de comune solicită un număr de 37 de microbuze, iar dintre acestea din urmă 9 comune nu au nici un 
microbuz); 
4. Costurile de întreţinere a mijloacelor de transport şcolar depăşesc de cele mai multe ori valoarea de piaţă a 
microbuzelor (peste 100.000 lei – microbuzele din judeţul Vaslui), iar costurile cu asigurările RCA, combustibil şi 
salarizarea şoferilor nu pot fi susţinute din bugetul local; 
5. Distanţele parcurse de un microbuz ajung şi la peste 200 km/zi – localitatea Aninoasa, jud. Dâmboviţa (peste 
180 km/zi), comuna Fălciu, jud. Vaslui (380 km/zi), fapt care determină pe de o parte, creşterea gradului de uzură şi 
costurile cu reparaţiile, iar pe de altă parte, decalaje în programul şcolar al elevilor; 
6. Lipsa microbuzelor şcolare obligă copii relocaţi la alte şcoli decât cea de domiciliu să parcurgă pe jos 
distanţe cuprinse între 4 km (judeţul Mehedinţi, Vaslui, Suceava) şi 80 de km (judeţul Argeş, comuna Budeasa 
Mare). 
7. Starea carosabilului şi a drumurilor pietruite conduc la deteriorarea mult mai rapidă a microbuzelor (DJ 207 J 
şi DJ 207 E – comuna Cozmeşti, jud. Vaslui); 
8. Nu există criterii reglementate de lege pentru prioritizarea/repartizarea mijloacelor de transport elevi, aspect 
care lasă la aprecierea inspectoratelor şcolare stabilirea beneficiarilor; 
9. Clarificarea statului personalului angajat să transporte elevi. Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru 
salarizarea şoferilor conduc la apariţia unor situaţii inedite, când primarii conduc personal microbuzele de transport 
şcolar, aşa cum se întâmplă în cazul comunei sibiene Râul Sadului ori comunei gorjene Glogova; 
10. Risc crescut de abandon şcolar care, potrivit estimărilor U.E., în România a ajuns la peste 16%. 
Vreau de asemenea să vă propun să adoptăm o poziţie comună a forului legislativ, prin care, să solicităm imperativ 
reprezentanţilor Ministerului Educaţiei Naţionale remedierea de urgenţă a acestor deficienţe, cu atât mai mult cu cât 
în programul de guvernare asumat şi de noi, se specifică foarte clar că educaţia reprezintă un domeniu prioritar. 
Multe din problemele semnalate în raport se pot rezolva destul de uşor, iar altele necesită o implicare mai mare, atât a 
Parlamentului prin anumite modificări legislative aduse, cât şi a părţii executive, prin implementarea lor şi urmărirea 
aplicării legii. 
Este inacceptabil, din punctul meu de vedere, să avem asemenea deficienţe în ceea ce priveşte transportul elevilor din 
mediul rural, cu atât mai mult cu cât o bună parte din acestea pun în pericol viaţa elevilor. De asemenea doresc să 
atrag atenţia şi asupra faptului că una din cele mai importante probleme semnalate în acest raport se referă la lipsa 
fondurilor administraţiilor publice locale în susţinerea acestui program, respectiv cele legate de întreţinerea 
microbuzelor, asigurări RCA, roviniete, pise de schimb, reparaţii capitale sau chiar combustibil. Acest semnal de 
alarmă tras în privinţa transportului elevilor din mediul rural relevă o disfuncţionalitate de sistem, aceea a 
descentralizării instituţiilor şi a programelor guvernamentale, fără asigurarea surselor de finanţare administraţiilor 
publice locale şi judeţene 
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Deputat, 
Cristian Buican 

 
*** 

 
 
Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, derulat în baza 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, îşi propune creşterea cu 20% a eficienţei energetice şi 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% faţă de nivelurile din 1990 sau cu 30% dacă există 
condiţii favorabile în acest sens. Obiectivul Programului este reducerea consumului anual specific pentru încălzire 
sub 100 kwh/mp, în condiţiile în care, în prezent, consumul de energie este cuprins între 180 kwh/mp şi 240 kwh/mp. 
Dincolo de cifre şi de date tehnice, Programul are un impact important pentru diferite paliere ale societăţii româneşti, 
mai ales pe fondul crizei economico-financiare din ultimii ani care nu şi-a spus încă ultimul cuvânt la nivel global. 
Vorbim despre un program de interes public, care îşi dovedeşte utilitatea prin efectele economice şi sociale pozitive 
pe care le generează, fiind o măsură eficientă anticriză. 

Programul are în primul rând un impact economic semnificativ pentru micii întreprinzători şi agenţii 
economici care operează în domeniul construcţiilor şi al reabilitării termice, care pot beneficia de lucrări în condiţiile 
legii, menţinând astfel locurile de muncă ale salariaţilor şi generând în continuare venituri la bugetul de stat şi cel al 
asigurărilor sociale. 

Impactul social derivă din faptul că, spre exemplu, un bloc reabilitat termic presupune un confort suplimentar 
de căldură, la acelaşi cost pe care proprietarul îl suportă cu întreţinerea. 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atât de importantă în mediul urban induce, de asemenea, un 
efect ecologic important. 

Nu în ultimul rând, acest program generează şi un aspect plăcut al blocurilor care au fost reabilitate, 
comparativ cu blocurile construite înainte de 1989, generând un efect estetic urban. 

Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe reprezintă un 
instrument financiar în sprijinul unităţilor administrativ-teritoriale din mediul urban, mai ales pentru cele din zonele 
defavorizate, puternic industrializate în trecut, afectate de schimbările economice nefavorabile de după 1989, care nu 
pot susţine doar din venituri proprii astfel de proiecte cu impact deosebit pentru locuitori. 
Consider că sunt foarte puţine oportunităţile de politică guvernamentală care să aibă atâtea valenţe pozitive şi atrag 
atenţia asupra faptului că o astfel de măsură poate răspunde unor nevoi acute ale populaţiei venind, din punct de 
vedere politic, în rezolvarea parţială a acestora, parte a orizontului de aşteptare al electoratului faţă de USL.  

Prezenta declaraţie se doreşte un apel respectuos la conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice să implementeze Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la 
blocurile de locuinţe şi mai mult, în măsura în care evoluţia economică va permite, să aloce resurse bugetare 
suplimentare care să permită extinderea şi aplicarea lui în cât mai multe zone urbane, pentru cât mai mulţi beneficiari,  
multiplicând astfel efectele pozitive economice şi sociale la nivel naţional. 

Totodată apelez la colegii parlamentari să depună diligenţe în susţinerea acestui program. 
 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
 
 Doresc să aduc în atenţia dumneavoastră încă o dată situaţia întreprinderilor mici şi mijlocii din România. 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor  Private  Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat o consultare, sub 
forma unui sondaj, în perioada 25 februarie – 5 martie 2013, consultare ce vizeaza aprecierea întreprinzătorilor 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 10 - 2013 săptămâna 8 – 12 aprilie 

2013  

 

72

privind domeniul formularelor fiscale, respondenţii acestui sondaj fiind în proporţie de 43% microîntreprinderi, 43% 
întreprinderi mici şi 14% întreprinderi mijlocii. Problemele vizate au fost, printre altele,  numărul de formulare 
fiscale existente în prezent şi modul în care aceste formulare sunt percepute de către agenţii economici. Răspunsurile 
obţinute în urma acestui sondaj nu fac altceva decât să confirme, o dată în plus, ineficacitatea evidentă a sistemului 
fiscal din România.  
 Toţi respondenţii apreciază că numărul formularelor fiscale, 276, este foarte mare. Mai mult decât atât, 71% 
dintre întreprinzătorii chestionaţi consideră completarea şi depunerea formularelor fiscale drept greoaie şi birocratică, 
iar 43% - consumatoare mare de timp. 

Stimaţi colegi, nu putem rămâne impasibili în faţa necesităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii din această 
ţară. Consider că este oportun să căutam soluţiile optime pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi, cu atât mai mult 
cu cât, ştim foarte bine că IMM-urile reprezintă pilonii de bază ai economiei româneşti, în momentul de faţă, 
generând clasa mijlocie, prin a cărei dezvoltare va fi eliminată diferenţa majoră creată în acest moment în societate: 
câţiva foarte bogaţi şi mult prea mulţi foarte săraci. 
 

Deputat, 
Paul Dumbrăvanu 

 
*** 

 
Pentru Traian Băsescu legea este un moft 

 
 

La ultima sa ieşire publică, de la Palatul Cotroceni, pe 4 aprilie 2013, preşedintele Traian Băsescu nu a mai 
apărut în faţa camerelor de luat vederi cu Constituţia în mână, ci cu o foaie de hârtie unde avea notat articolul 54, 
aliniatul 1 din Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor. “Cele 24 de funcţii (de procurori şefi – n.a.) se numesc 
conform legii, aşa cum v-am citit în Articolul 54, Aliniatul 1, la propunerea ministrului Justiţiei, cu aviz CSM şi cu 
decizie a preşedintelui, cu numirea de către preşedinte” a declarat Traian Băsescu. Deci, în chestiunea numirii 
procurorilor şefi, preşedintele României a făcut apel strict la litera legii. Teoretic, este de aplaudat un astfel de gest. 
Spun teoretic, pentru că practic este imposibil. Şi nu mă refer la disputa politică legată de numirile făcute de primul 
ministru Victor Ponta din postura de ministru interimar al justiţiei. Alta este problema de fond.  

Pe 4 ianuarie 2013, acelaşi preşedinte al României, făcea următoparea declaraţie: “Aş vrea să ştiu punctul de 
vedere al CSM-ului cu privire la cei doi procurori (cei desemnaţi după un concurs de ministrul Mona Pivniceru – 
n.a.). Până acum nu au reacţionat alte structuri sau chiar procurorii pe acest subiect. (...) Eu nu am în Constituţie o 
prevedere expresă ca ministrul Justiţiei face propunerea, prevederea este că CSM-ul o face”.  

De-a dreptul halucinant. Adică pe 4 ianuarie 2013 nu exista acel articol 54 din Legea 303/2004 pe care după 
exact 3 luni de zile preşedintele îl flutura în faţa ziairştilor şi telespectatorilor? Se pare că nu, dacă ne uităm prin ziare 
şi vedem ce a (mai) declarat pe 25 ianuarie 2013: „Soluţia pentru ieşirea din blocaj ar fi ca CSM să facă propunerile. 
Eu mă angajez să accept propunerile. CSM garantează neutralitatea procesului şi depolitizarea. Această variantă 
poate elimina orice suspiciune de politizare a numirilor”.  

Deci avem acelaşi subiect – numirea procurorilor şefi la Parchetul General, DNA etc – aceeaşi persoană, 
Traian Băsescu, preşedintele României, şi două tipuri de declaraţii. Două (cele din ianuarie) total în afara legii, şi 
una, pe linia legii. Ce se poate înţelege de aici. Că exact cum a procedat neîncetat din decembrie 2004 de când a 
preluat preşedinţia României, Traian Băsescu ţine cont de lege doar atunci când îi convine, iar atunci când litera legii 
îl dezavantajează, sau nu-i serveşte intereselor proprii, interpretează sau, mai rău, inventează prevederi legislative. 
Dar când apari în faţa a milioane de telespectatori şi inventezi – “Eu nu am în Constituţie o prevedere expresă ca 
ministrul Justiţiei face propunere” – lucrurile sunt extrem de grave şi denotă un dispreţ total faţă de exact ceea ce, 
făcându-şi un titlu de glorie, Traian Băsescu a afirmat mereu că apără: statul de drept. De fapt, Traian Băsescu nu 
apără statul de drept, ci îl distruge din temelii. Cărămidă cu cărămidă. Şi, ca să parafrazez un clasic în viaţă, pentru 
Traian Băsescu, legea este un moft.   
 

Deputat 
Ovidiu Silaghi 
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*** 
 

 
 

Obţinerea a 40 sau 50 sau 60% dintre şefii procurorilor reprezintă cântecul de lebădă al lui Traian Băsescu. 
Traian Băsescu face parte nu din categoria de preşedinţi jucători – el şi-a atribuit propagandisc acest „titlu” – ci din 
categoria preşedinţilor inconştienţi. Care cred că orice le este permis, care se cred deţinătorii adevărului absolut, când 
în realitate sunt foarte departe de realitatea elementară. 

Traian Băsescu a început să cadă de pe piedestal în 2010 când a plusat, cu de la sine putere, măsurile recesive 
cerute de FMI. În orice altă ţară – Grecia, Spania, Italia, Franţa etc – deciziile din 2010 ale lui Traian Băsescu ar fi 
produs un „incendiu imposibil de stins. Bunul simţ al românilor l-a salvat atunci pe Traian Băsescu.  

Nu l-a mai salvat în ianuarie 2012, când preşedintele a atentat la omul care prin prestaţia sa asigura o speranţă 
pentru cei aflaţi abrupt în suferinţă. Episodul „Arafat” a reprezentat începutul sfârşitului pentru Traian Băsescu. După 
acest episod, Traian Băsescu a intrat în degringoladă. L-a sacrificat, după principiul „capul lui Moţoc” pe Emil Boc, 
dar a numit un premier la fel de diletant şi de obedient, dar mult mai imatur decât „caporalul de pe Someş”. Şi-a 
pierdut aliaţii de conjunctură, UNPR, pentru care împreună cu Roberta Anastase a încălcat toate regulamentele 
Parlamentare şi chiar unele prevederi ale Constituţiei. Nu a putut evita căderea guvernului său prin moţiune de 
cenzură şi a fost obligat să numească l-a Palatul Victoria pe cel ce declarase că nu-l va numi niciodată. A „reuşit” în 
29 iulie, pe o căldură toridă şi în ciuda apelurilor disperate la boicot, să „scoată” din case 8,4 milioane de alegători, şi 
doar uriaşa malversaţiune a unui fost jurist-consult de la un BJATM, devenit incredibil, preşedinte de Curte 
Constituţională l-a salvat de demiterea decisă de 87,53% dintre cei care au votat. În decembrie, cu toate presiunile 
făcute încă din timpul verii de aliaţii săi aflaţi în funcţii cheie în organismele UE a pierdut categoric Parlamentul şi a 
fost nevoit să-l mai numească premier pe cel care din nou se jurase că nu-i va semna biletul pentru Palatul Victoria.  

A urmat pierderea partidului, a unor susţinători din zona civică şi, probabil şi a unei mase importante a 
procurorilor (pe judecători i-a pierdut exact la un an de la momentul Arafat, când a încercat să-şi amplifice influenţa 
în CSM). Acum, Traian Băsescu s-a agăţat de litera legii (legea care a fost pentru el literă moartă în ultimii 8 ani) 
pentru a negocia un procent din şefii parchetelor. Obţinerea numirii la DNA a Laurei Codruţa Kovesi este pentru 
Traian Băsescu ultima zvâcnire a sa. De acum înainte, Traian Băsescu nu mai există. Decât ca pensionar în fostul 
palat al copiilor din regimul comunist. 

Numirea Laurei Codruţa Kovesi la şefia DNA îmi produce un imens disconfort. Şi nu numai mie, ci şi multor 
români, de ordinul milioanelor. Nu pot uita anchetele tipic staliniste de după referendum. Ca şi NUP-ul dat Robertei 
Anastase pentru furtul secolului din Cameră. Ca şi pentru multe altele. Totuşi, dacă vrea să-şi mai spele din păcate, 
viitoarea şefă a DNA trebuie să rezolve cu celeritate cele (cel puţin) 21 de dosare venite de la diverse ministere şi 
unde sunt încriminate grozăviile fostei guvernări PDL.     
 

Deputat, 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
Stimaţi colegi, vreau să aduc în faţa dumneavoastră un fenomen care, din punctul meu de vedere, necesită 

mult mai multă atenţie din partea statului român atunci când vine vorba de prevenire şi conştientizare a riscurilor. În 
România anului 2013, acest fenomen social negatic - consumul de alcool este una dintre principalele cauze ale 
decesului, îmbolnăvirilor, violenţei casnice şi în societate, a accidentelor rutiere şi nu numai. Aproape 40 de procente 
din consum îl reprezintă, în momentul de faţă, băuturile spirtoase. Românii consumă anual 18,5 litri de alcool de 
persoană, depaşind cu nu mai puţin de 20% media Uniunii Europene. Acest simplu fapt ar trebui să tragă un semnal 
de alarmă serios şi să ne îndemne să ne aplecăm mai atent privirea către prevenţia în consumul de alcool , precum şi 
în ce priveste educaţia pe această temă, privind un consum echilibrat. 
  Din păcate, depăşirea mediei europene nu este singura problemă.Afecţiunile cardiovasculare, ciroza hepatică, 
leziunile neurologice şi ale creierului, deteriorarea cognitivă şi demenţa, diabetul zaharat tip II şi depresia sunt numai 
câteva dintre bolile şi afecţiunile de care suferă adulţii români din cauza consumului excesiv de alcool. Şi asta nu este 
tot. Acest viciu sau boală cronică, după caz, se asociază cu 40% din crime, 70% din cazurile de violenţă în familie, 
60% din cazurile de viol, 1 din 6 cazuri de suicid, 46% din arsurile accidentale cu consecinţe fatale sau cu 25% din 
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accidentele petrecute la locul de muncă. Toate acestea culminează cu un record nedorit, prezentat de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii: România deţine primul loc în Uniunea Europeană, cu 14,7%,  la capitolul celor mai multe 
decese cauzate de consumul de alcool în randul femeilor din categoria de vârstă 15 – 64 de ani. În ceea ce priveşte 
bărbaţii suntem imediat în urma nedoritului podium, pe locul patru, cu 23 de procente. 

După prezentarea parţială a acestor statistici sumbre, vreau să vă propun să găsim împreună soluţii pentru a 
conştientiza populaţia asupra efectelor devastatoare ale consumului de alcool fără măsură, mai ales în rândul celor 
tineri. Numai prin educaţie şi prin măsuri de prevenţie corespunzătoare, prin programe alcătuite atât cu producătorii 
din domeniu, cât şi împreună cu societatea civilă şi organizaţii nonguvernamentale, cu sprijinul Uniunii Europeane, 
consider că se poate vorbi despre o reducere a acestui flagel care, în momentul de faţă, ne situează între primele ţări 
la capitolul consum. 
 
 

Deputat, 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
 
 În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la o problemă majoră a societăţii româneşti 
privind piaţa muncii, locul tinerilor şi oferta edcuaţională, aşa cum arată ea astăzi.  
 Ministrul liberal al Muncii, dna Mariana Câmpeanu, a subliniat, în aceste zile, că una din cele mai grave 
chestiuni ale României o reprezintă rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor. Statisticile cele mai recente arată că 
şomajul în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 si 24 de ani a crescut in ultimii patru ani de la 18,6% la 23%. 
Ce înseamnă acest lucru? Mai simplu, acest fapt demonstrează că rata şomajului în randul tinerilor este de patru ori 
mai mare decât şomajul populaţiei adulte. De asemenea, doamna ministru a mai explicat că această situaţe a fost 
agravată de lipsa unor măsuri urgente, în anii guvernării PDL, care să stimuleze accesul tinerilor pe piaţa muncii şi 
care să încurajeze angajatorii să recruteze pe cei mai numeroşi din rândul persoanelor fără un loc de muncă. 
 Aceste declaraţii nu fac decât să confirme oficial ceea ce ştiam şi simţeam cu toţii de mult timp. În special 
noi, cei tineri, printre care mă număr, şi care luăm zilnic pulsul celor care ies de pe băncile şcolii – prieteni, 
cunoscuţi, colegi, amici – am observat o agravare a situaţiei lor economice atât timp cât numărul locurilor de muncă 
este foarte redus. Mai ales, în ultimii ani, pe fondul crizei economice şi a unei guvenări dezastruoase, tinerii au fost 
cei mai văduviţi de şanse.  
 După cum probabil ştiţi, reforma de la nivel european a scurtat ciclurile studiilor de licenţă şi doctorat; pe 
cale de consecinţă, numărul absolvenţilor nu a crescut, dar frecvenţa cu care aceştia intră abrupt pe piaţa muncii s-a 
mărit. În plus, lipsa unui sistem de practică pentru studenţi îi lasă de multe ori pe tineri fără o minimă experienţă la 
terminarea facultăţii, astfel încât cei dispuşi să angajeze persoane fără multe referinţe în CV sunt extrem de puţini. 
 Blocarea abuzivă şi iraţională a posturilor în sistemul public, începând cu 2009, a lăsat zeci de mii de 
absolvenţi de studii administrative, economice, juridice fără şansa de a accesa singurul sistem viabil. Acest lucru a 
produs o aglomerare extraordinară pe piaţa muncii a absolvenţilor, a coborât mult nivelul ofertei salariale, a generat 
foarte mulţi tineri „supracalificaţi” şi a transformat sistemul public în unul complet nefuncţional. Aşadar, ceea ce s-a 
întâmplat din 2009 a însemnat o adevărată crimă pentru aparatul bugetar. Prin blocarea posturilor şi reducerile 
salariale nu au fost afectaţi doar tinerii, sistemul a fost întors în urmă cu mulţi ani: el este azi îmbătrânit, greoi, 
neproductiv. 
 Însă una din cele mai mari probleme care a dus la numărul record de tineri şomeri în România a fost lipsa de 
concordanţă între oferta educaţională şi cerinţele de pe piaţa muncii. Un studiu recent demonstrează acest lucru. 
Astfel, mai bine de 80% dintre absolvenţii de studii superioare nu profesează în domeniul pentru care s-au pregătit 
deoarece nu exsită locurile de muncă pe care ei le-au visat în momentul intrării la facultate. Şi aceasta este nu numai 
o problemă pentru piaţa muncii, este o chestiune gravă care descurajează mult tinerele generaţii şi le reduce 
semnificativ performanţa. Dacă tinerii ajung în locuri de muncă pe care nu le-au dorit, înseamnă că vor fi necalificaţi 
pentru ceea ce lucrează şi, pe de altă parte, supracalificaţi la un loc de muncă ce nu solicită aşa ceva. 
 Ancheta realizată recent a mai evidenţiat că anual, în România, există peste 190.000 de absolvenţi de studii 
superioare, majoritatea fiind specializaţi în ştiinţe economice, juridice sau administrative. Aceste ponderi sunt  
complet nejustificate în raport cu ceea ce oferă piaţa muncii din România. În statele avansate, economia este formată 
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preponderent din piaţa serviciilor, care poate deţine până la 80% din angajaţi, urmată de industrie şi economie. 
România, însă, după cum bine ştim cum toţii, este o ţară cu un sector agricol care deţine mai bine de jumătate din 
economie. În acest sens, disciplinele umaniste nu au căutare foarte mare, ceea ce generează şi un dezacord major 
între ceea ce caută angajatorii şi oferta celor care vor un loc de muncă.  
 Mai mult, în ţara noastră, printre tineri, studiile în ştiinţe sociale, drept şi bussiness reprezintă 53,4% în 
facultăţile din România, comparativ cu 35,6% cât este valoarea medie în ţările europene. Studiile în inginerie, 
construcţii şi industrie reprezintă 17,3%, faţă de 12,9% - cât este media europeană. Aşadar, iarăşi o discrepanţă 
semnificativă.  
 O vină mare o au, desigur, universităţile, care nu se adaptează la trendul european, la specificul românesc şi 
la proiecţiile pe care le arată cercetările pentru piaţa muncii. Multe astfel de centre academice introduc locuri noi sau 
specializări noi nu în funcţie de oferta locurilor de muncă după absolvire, ci in funcţie de dorinţele viitorilor studenţi 
care, fără o consiliere în carieră şi fără date exacte, aleg de obicei ceea ce este mai facil, mai puţin dificil şi mai lipsit 
de pragmatism pentru ei.  
 Nu numai eu, dar şi guvernul USL vom lua măsuri pentru remedierea urgentă a acestor lucruri. În primul 
rând, pentru a stimula angajarea tinerilor, este necesar eleborarea unui pachet legislativ care să includă acordarea 
unor prime de mobilitate pentru tineri sau recunoaşterea stagiilor de practică ori volunatariat efectuate de studenţi ca 
vechime în câmpul muncii. Totodată, cred că este urgentă nevoie de o măsură legislativă care, la nivel de universităţi, 
să creeze obligaţii în vederea responsabilizării acestora. Este evident că nimeni nu vrea să ne întoarcem în 1989, când 
imediat după absolvire se oferea o repartizare, dar nici universităţile nu mai pot funcţiona cu specializări care nu au 
căutare pe piaţa muncii, mai ales în condiţiile în care învăţământul superior primeşte o subvenţie consistentă per 
număr de studenţi. 
 În Statele Unite ale Amercii, dacă se constată că o anumită specializare are un grad de eficienţă redus pe 
piaţa muncii (adică dacă mai mult de 25% din absolvenţi nu-şi găsesc loc de muncă în profesia pentru care s-au 
pregătit în primii 3 ani de la absolvire), atunci acea specializare este automat desfiinţată. Este o măsură corectă şi 
firească, menită să corecteze raporturile dintre piaţa studiilor şi oferta locurilor de muncă. Cred că o astfel de 
prevedere ar trebui introdusă şi în legislaţia noastră, în legea educaţiei naţionale! 
 Aşadar, rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor trebuie urgent corectată cu astfel de măsuri care să ajute 
angajatorii să primească în companiile lor tineri absolvenţi, dar în acelaşi timp să responsabilizeze şi universităţile în 
alegerea celor mai bune specializări. Să nu uităm că o ţară fără tineri este un loc fără viitor! 
 

Deputat, 
Costel  Alexe 

 
*** 

 

Neamţul este „neguvernabil” din cauza alianţei Ştefan-Culiţă Tărâţă 

 
Judeţul Neamţ se confruntă poate mai mult decât alte judeţe, cu probleme deosebite, în special de natură 

economică. Şi acest lucru are o cauză. O cauză care poartă numele de „alianţa” Culiţă Tărâţă – Gheorghe Ştefan. Se 
ştie, în vara anului 2012, după ultimele acorduri de pe scena politică, blocul USL, compus din PSD, PNL şi PC a fost 
completat cu UNPR. Aşa s-a întâmplat în întreaga ţară, unde la alegerile parlamentare toate cele patru partide au 
candidat sub„cupola” USL, mai mult, candidaţii UNPR fiind asimilaţi candidaţilor PSD. (Faptul că la alegerile locale 
au funcţionat alte înţelegeri (mai precis, APEL- Alianţa Populară Ecologistă Liberală, la care au achiesat UNPR şi 
PD-L), a reprezentat respectarea unor protocoale care au devenit caduce odată cu stabilirea modului de acţiune al 
USL la parlamentare). 

Am avut încă din campania electorală pentru parlamentare, semnale mai mult decât clare privind un sprijin 
acordat de dl Culiţă Tărâţă candidatului preferat al lui Gheorghe Ştefan, Elena Udrea. D-na Udrea nu s-ar fi calificat 
niciodată pentru Camera Deputaţilor, nici de pe locul 2, fără existenţa unei colaborări mai mult sau mai puţin 
subterane între Culiţă Tătâţă şi Gheorghe Ştefan.  

Numai că dacă această colaborare de la parlamentare a fost în favoarea unei singure persoane, colaborarea 
actuală (UNPR-PD-L) este în defavoarea cetăţenilor judeţului, pentru care aleşii locali ai întregului USL au foarte 
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multe obligaţii de îndeplinit (căruia conform protocolului semnat vara trecută, a aderat scriptic şi Culiţă Tărâţă la 
respectarea regulilor USL)  

Atât Gheorghe Ştefan, cât şi Culiţă Tărâţă au dosare în cercetare penală, ceea ce îi face vulnerabili şi 
şantajabili. Adversarii USL şi, în special, Traian Băsescu, în misiunea sa de distrugere a USL, au în Gheorghe Ştefan 
şi Culiţă Tărâţă oamenii potriviţi.  

Nu în ultimă instanţă, primarul de Piatra Neamţ şi preşedintele Consiliului Judeţean îşi urmăresc propriile 
interese, nefiind deloc preocupaţi de interesele cetăţenilor judeţului Neamţ. În urmă cu două luni, atât Gheorghe 
Ştefan, cât şi Culiţă Tărâţă îşi anunţau deja intenţiile de a conduce împreună regiunea de Nord-Est, în situaţia în 
care Piatra Neamţ ar fi aleasă drept capitală de regiune. Acesta este unul dintre obiectivele majore al celor doi 
demnitari din Neamţ – probabil că domnii Ştefan şi Tărâţă nu au fost informaţi că pentru stabilirea conducerilor 
viitoarelor regiuni există un proces electiv – obiectivele economice ale judeţului şi ale capitalei de judeţ nefiind 
prioritare pentru domniile lor. Blocaje în primărie, blocaje în Consiliul judeţean, atacuri murdare şi intrigi lansate în 
presă, la aceste capitole cei doi sunt de neîntrecut.  

Aştept ca la nivelul conducerii centrale a UNPR şi ulterior a PSD, dacă prima grupare va fuziona cu social-
democraţii, să existe disponibilitatea de a-l chema „la ordine” pe Culiţă Tărâţă. Şi nu pentru că USL riscă să piardă 
puncte din cauza „alianţei”,  prin Culiţă Tarâţă cu Gheorghe Ştefan, ci pentru că există riscul major ca problemele 
nemţenilor, problemele economice locale să aibă mult de suferit.  

 
Deputat, 

Dorin Ursărescu 
 

*** 
 

 
Domnule Preşedinte de şedinţă, 
Doamnelor şi domnilor parlamentari, 
 

Regionalizarea României este un proiect extrem de important, prin care trebuie urmărit cu prioritate felul în 
care va răspunde intereselor pe termen mediu şi lung ale cetăţenilor. Suntem aici, datorită faptului că cetăţenii acestei 
ţări ne-au încredinţat, prin vot, încrederea lor, speranţele şi aşteptările lor, pe care nu avem dreptul să le 
desconsiderăm sub nicio formă. 

Am încredere că fiecare dintre noi este conştient de faptul că datoria primordială a factorilor de decizie este 
aceea de a pune interesul românilor înaintea celui personal şi mai presus de orice orgolii subiective. Suntem  cu toţii 
responsabili de soarta celor care ne-au ales şi de felul în care, acum, prin deciziile noastre, scriem istoria care trasează 
viitorul României.   

Regionalizarea rămâne încă un proiect, nedefinit, pe care şi-l asumă mai mulţi autori. Nu există încă date 
prea concrete, criterii foarte clare, nici măsuri şi etape bine stabilite de urmat. Deocamdată, regionalizarea este doar 
un subiect, asupra căruia mulţi îşi exprimă punctul personal de vedere şi enunţă judecăţi de valoare care însă nu pot 
înlocui criteriile obiective, cuantificabile.  

L-am urmărit, zilele trecute, pe domnul ministru Liviu Dragnea, în cadrul unei emisiuni televizate, în care 
domnia sa ne asigura pe toţi românii că, în varianta sa de proiect, actuala compoziţie a regiunilor nu va fi schimbată. 
Până aici, nimic de obiectat cu privire la raţiunea domnului ministru Dragnea. Nu există niciun motiv care să justifice 
modificarea configuraţiei actuale a celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.   

Odată ce ideea domnului ministru Dragnea a evoluat în explicaţiile pe care le-a oferit cu privire la proiectul 
regionalizării, logica din retorica domniei sale s-a pierdut undeva pe parcurs. Spun asta, pentru că, vorbind despre 
Regiunea Centru, domnul ministru Dragnea a precizat că bătălia pentru capitala de regiune se dă între Braşov şi 
Sibiu. A fost invocat şi un sondaj de opinie, potrivit căruia cetăţenii ar plasa, în această competiţie, Braşovul pe 
primul loc. În acest context, Alba Iulia este marginală, fără importanţă, scoasă din ecuaţie, fără să existe în acest sens 
cea mai mică explicaţie plauzibilă. 

Domnule ministru Liviu Dragnea, Alba Iulia nu poate fi pusă pe tuşa unui proiect atât de important, care, 
indiferent ce spuneţi dumneavoastră, nu poate fi asumat pur şi simplu de către Guvern. Regionalizarea trebuie să fie 
rezultatul dezbaterii publice, expresie a voinţei cetăţenilor şi a celei parlamentare, pentru că noi, cei trimişi în 
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Parlamentul României prin votul cetăţenilor, avem în primul rând datoria de a fi corecţi şi obiectivi pe teme de o 
asemenea însemnătate.  

În competiţia pentru titulatura de capitală a Regiunii Centru, Alba Iulia are tot dreptul de a primi şansa unei 
competiţii corecte, bazată pe criterii clare, acele criterii despre care dumneavoastră nu aţi pomenit încă nimic. Nimeni 
nu poate exclude  Alba Iulia din ecuaţie în mod arbitrar, pentru că procesul regionalizării nu trebuie bazat pe impresii  
sau emoţii personale, ci pe argumente, în primul rând istorice. 

Istoria, domnule ministru, nu e doar trecutul înscris în cărţi despre care ni se vorbeşte la şcoală, ea este cea 
mai importantă sursă de inspiraţie pe care o putem avea în deciziile pe care le luăm, ea ne ajută să reiterăm ceea ce a 
fost bun şi să evităm gravele erori. Iar Alba Iulia, domnule ministru, a fost dintotdeauna o capitală, un simbol 
veritabil, încă de pe timpurile geto-dacilor. Şi-a păstrat statutul şi după cucerirea romanilor, când a devenit cea mai 
puternică cetate militară şi sediul Legiunii a XIII- a Gemina. Atât de impunătoare a rămas Alba Iulia, încât, în vremea 
popoarelor migratoare, a fost capitala Voievodatului lui Gyula. Centru de voievodat, Alba Iulia a fost şi centru 
episcopal, politic şi cultural al principatului, dar şi loc de întâlnire a dietelor. Alba Iulia a fost prima capitală a Ţărilor 
Române, după Unirea de la 1600 a lui Mihai Viteazu, iar după cucerirea de către austrieci, la Alba Iulia s-a construit 
cea mai puternică şi mai impozantă cetate de tip Vauban din Europa. La Alba Iulia, stimate domnule ministru, a avut 
loc Încoronarea Regelului Ferdinand şi a Reginei Maria, un loc ales deloc întâmplător. Şi, mai presus de toate, Alba 
Iulia este capitala Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, un loc, iată, pe care cei care au scris istoria pe parcursul a două 
milenii l-au ales întotdeauna drept capitală, simbol şi punct de reper.  

Nimeni nu are dreptul să ignore istoria, nici să sfideze cetăţenii. Înaintaşii noştri, de la principii transilvăneni, 
la Mihai Viteazu şi-au ales capitala la Alba–Iulia, acum există voci ministeriale care  încearcă să arunce în derizoriu 
un act istoric important care a consacrat acest oraş drept simbol al unităţii românilor de pretutindeni. Washington-ul 
este capitala Statelor Unite ale Americii, chiar dacă New York-ul este un oraş mai mare şi mai puternic. Acest 
exemplu ar trebui  să vă dea de gândit. 

Această lege a regionalizării nu poate şi nu trebuie schimbată la fiecare ciclu electoral, pentru că România nu 
este o bucată de lut pe care o remodelăm când şi cum ne dorim noi, cei care, vremelnic, contribuim la scrierea istoriei 
şi totodată a viitorului acestei ţări. 

Iar dacă cele două mari oraşe, Braşov şi Sibiu, îşi dispută supremaţia pentru titulatura de capitală a Regiunii 
Centru, Alba Iulia trebuie să câştige fără drept de apel, pentru că istoria este cea care o susţine. Nu în ultimul rând, 
domnule ministru şi stimaţi colegi parlamentari, ca să nu se supere nici braşovenii, nici sibienii, este bine ca Alba 
Iulia să rămână în joc, pentru că această capitală de suflet a tuturor românilor, instituită, împreună cu zona 
înconjurătoare, prin Legea nr. 344/2001 a Parlamentului României ca obiectiv de interes naţional în vederea 
implementării proiectului Alba Iulia – Milenium, prin care se recunoştea încă o dată valoarea ei inestimabilă, are de 
partea ei argumentul imbatabil al istoriei care nu poate fi vreodată şters cu buretele, de nimeni şi sub nicio formă! 
Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat, 
Dan Coriolan Simedru 

 
*** 

 
Referitoare la sprijinul tinerilor agricultori 

 
 

           Dragi colegi, 
Problema pe care doresc să v-o aduc la cunostinţă astăzi, având în vedere poziţia pe care o am în cadrul 

Comisiei de Agricultură, Sivicultură, Industrie alimentară şi Servicii specifice, este cea a tinerilor agricultori. Tinerii 
antreprenori au nevoie de programe complete de susţinere, însă măsurile fiscale sporadice nu sunt suficiente. Tinerii 
agricultori joacă un rol esenţial în asigurarea beneficiilor pe care le oferă o regiune rurală sănătoasă. Din păcate, 
numărul tinerilor agricultori din Europa, nu numai la noi, este tot mai mic şi acest lucru poate ameninţa durabilitatea 
zonelor rurale. 

Asistenţa financiară pentru tinerii agricultori a devenit disponibilă prin măsurile Programului de dezvoltare 
rurală al UE din fiecare stat membru. PDR conţin suport financiar pentru tinerii sub 40 de ani pentru cheltuielile 
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necesare lansării unei noi afaceri în agricultură. Asistenţa din partea FEADR ajută la acoperirea cheltuielilor realizate 
pentru cumpărarea terenului, achiziţionarea de clădiri, de echipament şi marfă. Susţinerea FEADR pentru tinerii 
agricultori este destinată pentru îmbunătăţirea competenţelor în agricultură şi încurajarea diversităţii afacerilor. 

Vorbind tinerilor agricultori despre pachetele de susţinere a FEADR, Dacian Cioloş, membru al Comisiei 
Europene responsabile cu agricultura şi dezvoltarea rurală, a afirmat: „Mai mult de două treimi din agricultorii 
europeni au peste 55 de ani. Trebuie să ne întrebăm deci cine va trăi la sat şi cine va garanta viitorul agriculturii 
europene? Ceea ce trebuie să întreprindem cu ajutorul viitoarei Politici Agricole Comune este să ajutăm tinerii să se 
stabilească în zonele rurale şi să-i încurajăm să investească în agricultură. De aceea, în capul listei măsurilor care 
există deja în susţinerea investiţiilor, trebuie să existe o susţinere mai puternică a tinerilor agricultori în primii cinci 
ani de la începutul afacerii lor.” 

Agricultura ar urma să aibă în anul 2013 un efect de bază favorabil asupra economiei, după impactul negativ 
din 2012, ar trebui să devină, în realitate, un sector accesibil pentru tineri, dar şi un pilon de susţinere pentru 
economia ţării noastre. Sprijinirea tinerilor antreprenori ar trebui să înceapă cu îmbunătăţirea climatului economic 
general şi  comportamentul acestui climat, în primul rând al statului. Având în vedere faptul că măsurile fiscale 
sporadice nu se consideră un sprijin real pentru tinerii antreprenori, statul ar trebui să gândească ajutoarele pentru 
aceştia într-o manieră mult mai complexă. Ştim foarte bine că statul a venit în ajutorul acestor tineri prin programele 
START, SRL-D sau Programul pentru tineri debutanţi. 

Însă problema tinerilor care vor să acceseze aceste programe de finanţare o reprezintă lipsa fondurilor 
proprii. În sprijinul acestora ar trebui să vină statul care ar trebui să le ofere acestora ajutor financiar făcând posibilă 
absorbţia garantată a fondurilor. Una dintre cele şase priorităţi ale finanţări din partea U.E în noua perioadă de 
programare va fi acea de a “creşte competitivitatea tuturor tipurilor de agricultură ş creşerea viabilităţii fermelor”, 
inclusiv acordarea de sprijin pentru noile generaţi de fermieri. Tinerii fermieri sunt cei care garantează viitorul 
agriculturii şi tot ei sunt cei care aduc un aport esenţial de energie şi idei proaspete în acest sector de activitate. 
 

Deputat, 
Marin Anton 

 
*** 

 
Drumuri botoşănene „pavate“ cu prea mulţi morţi 

 
Încep acest demers şi fac un apel nu neaparat la calitatea dumneavostră de politicieni şi aleşi în Parlamentul  

României, ci la calitatea dumneavoastră umană. Mulţi dintre noi ştiu ce înseamnă să pierzi pe cineva drag într-un 
eveniment rutier. Vorbim de părinţi, fii şi fiice, nepoti şi rude apropiate care au sfârşit pe şoselele ţării, pentru că 
administratorii drumurilor noastre au dat de fiecare dată vina pe lipsa banilor. S-au destrămat familii, parinţii şi-au 
înmormântat copiii şi viitorul atâtor oameni s-a schimbat dramatic.  

Şi vă întreb: De ce, domnilor? Pentru că de fiecare dată puterea momentului a lăsat drumurile noastre, fie ele 
naţionale, fie europene, in voia destinului? Ei bine, da, doamnelor si domnilor, am auzit de fiecare data ca nu ne 
ajung banii, dar nu ne ajung oare mortii si crucile alineate la marginea şoselelor noastre?  

Vă reamintesc că acesta nu e doar demersul unui parlamentar al României. Este demersul unui om care nu vrea 
sa aibă pe constiinţă, în anii mandatului său, zecile şi chiar sutele de victime omeneşti care se vor adăuga celor deja 
prinse în statistici. Avem cu toţii acasă, soţii, copii şi nepoţi, nu ne putem asuma vina de a-i trimite la moarte pe cei 
dragi şi alţii asemeni lor, pentru ca dacă tot nu sunt bani, nu ne pasă.  

Iar ca să întelegeţi că demersul meu de astăzi nu este unul emoţional, ci pleacă de la fapte concrete, vă propun o 
foarte rapidă trecere în revistă.         
- 2009: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale scoate judeţul Botoşani de pe lista priorităţilor la 
repararea drumurilor naţionale. Aceasta, în condiţiile în care demersurile şi presiunile durau deja de 10 ani de zile, cu 
o medie de 300 de accidente pe an numai pe şoseaua morţii, E 58, tronsonul Botoşani – Suceava.  
- 2010: Botoşaniul a fost scos, din nou, de pe harta investiţiilor. Cu toate că drumul Botoşani-Suceava era prevăzut 
pentru reabilitare într-un plan multianual al Ministerului Transporturilor.  
- 2011: Modernizarea la Botoşani- Suceava, respectiv Botoşani- Tg.Frumos, nu a fost inclusă nici în bugetul pe 2011. 
Şi asta în condiţiile în care, din nou, promisiuni au existat, inclusiv din partea Ministerului Transporturilor.  
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- 2012: 31 de morţi pe şoselele din judetul Botoşani, 105 accidente grave, 272 de accidente uşoare, 31 de morţi, 90 de 
răniţi grav. În 2012, numai pe DE 58 s-au petrecut 15 accidente grave, soldate cu moartea a opt persoane şi rănirea 
gravă a altor 16.  

Şi ajungem în 2013, când Botoşani – Suceava şi Botoşani- Tg. Frumos sunt din nou tăiate de pe lista de 
investiţii. Iar întreaga presă arată în direcţia noastră şi a Guvernului Victor Ponta că dăm dovadă de ignoranţă în ceea 
ce priveşte alocarea banilor pentru modernizarea drumurilor. Şi rămânem cu „Drumul căruţelor”, adică drumul 
Botoşani-Tg. Frumos, o ruşine pentru judeţul Botoşani şi pentru noii aleşi din această legislatură, adică…noi.  

Ce spun însă oamenii din teritoriu, dincolo de menţiunile tehnice legate de drumul Botoşani- Tg. Frumos? 
Spun, doamnelor şi domnilor parlamentari, că de fapt drumul spre Iaşi va râmâne şi în următorii ani la fel de îngust şi 
plin de gropi pentru că statul nu are niciun interes să-l modernizeze. Asta e, din păcate, percepţia oamenilor care ne-
au votat şi ne-au trimis aici.  

Reamintesc aici şi faptul că DN 28B Botoşani-Târgu Frumos a fost modernizat doar în perioada 1964–1969 
şi asta la nivelul cerinţelor de atunci. Iar între anii 1983-1986 s-au executat doar 14,74 km de îmbrăcăminte din beton 
de ciment. După aproape 40 de ani de la primele lucrări şi respectiv, 30 de ani de la ultima intervenţie, imbrăcămintea 
rutieră alcătuită din beton asfaltic pe 17,3 km şi beton de ciment pe 14,74 km, prezintă numeroase degradări datorate 
depăşirii perioadelor de exploatare, uzurii în timp, a influenţei traficului greu şi insuficienţei lucrărilor de întreţinere 
periodică. Iar în ultimii zece ani au fost executate numai lucrări de întreţinere curentă şi din nou, numai în limita 
fondurilor alocate. Aşa se face că drumul naţional este afectat pe şase sectoare, cu probleme de stabilitate a 
terasamentelor  

Iar lipsa banilor pentru investiţii sau lipsa de implicare a celor ce au promis drumuri mai bune pentru 
botoşăneni nu sunt singurele cauze pentru care de ani buni, Drumul European 58 (ambele tronsoane, atât spre Iasi cât 
şi spre Suceava) nu este reparat, fiind vorba şi de o scăpare legislativă. Potrivit legii, politiştii Serviciului Rutier pot 
sancţiona administratorul drumului dacă acesta nu îşi face treaba şi nu ia măsurile necesare pentru a permite 
desfăşurarea traficului. Printre măsurile prevăzute de lege sunt semnalizarea corespunzătoare, reparaţiile la carosabil 
atunci cand este cazul, dar si deszapezirea sau imprastierea de material antiderapant. Până aici nimic ieşit din comun, 
numai că sancţiunile care pot fi date de politişti sunt efectiv în bătaie de joc, (1.500 de lei, minimul prevăzut de lege), 
în condiţiile în care CNADNR dispune în 2013 de un buget de trei miliarde de euro.  

În 2012, Serviciul Poliţiei Rutiere Botoşani au făcut un memoriu oficial la CNADNR,  în care a prezentat 
situaţia, cu numărul de accidente mortale, dar şi o expertiză realizată în anul 2008 de angajaţii unui laborator din 
Bucureşti care au stabilit clar că suprafaţa carosabilului, când este umedă, prezintă o rugozitate mediocră. Şi au primit 
doar un răspuns în care erau anuntaţi ca s-a luat la cunostinţă, dar că din cauza problemelor bugetare nu se poate 
interveni.  

În concluzie, vreau să ştiu cine răspunde de fapt pentru morţii de pe acest drum? Cine semnează pentru 
morţii noştri? Dacă nu ştiaţi, din Botoşani şi până la limita cu Suceava, se circulă cu 40 de kilometri la oră, adică cu o 
viteză mai mică chiar decât în oraş. Şi absolut nimeni nu a amendat administratorul drumului pentru care şoferii 
plătesc taxe peste taxe.  

Ca să nu mai spun că principala condiţie pentru a crea locuri de muncă în orice zonă a ţării este 
infrastructura. Iar în judeţul Botoşani, infrastructura e ZERO, nu există! Cum ne putem imagina că vor veni 
investitorii în judeţ când drumurile noastre sunt de fapt aşa cum sunt? Adică, ca dupa bombardament? Sunt la rândul 
meu, plătitor de taxe şi impozite şi astept şi eu, de mai bine de 20 de ani, să circul pe drumurile din judeţ în siguranţă, 
să nu am limitare de viteză între localităţi, alta decât cea prevazută de lege şi să nu-mi mai fie frică pentru familia 
mea că merge la Suceava atunci când plouă.  

Circa un an în urmă, într-o dimineaţă, la ieşirea din Hutani, pe E58 Botoşani- Suceava, trei tineri erau scoşi 
din mormânul de fier în care se transformase Opelul în care circulau. Doi erau deja morţi la sosirea echipajului de 
poliţie, iar unul se află în comă. Loredana avea 16 ani, iar Gabriel 23 de ani şi erau doar pasageri în maşina ajunsă de 
nerecunoscut după accident. După descarcerare, amândoi au fost întinşi pe jos şi acoperiţi cu pături, chiar la marginea 
şoselei unde muriseră. Peste exact o lună, se va împlini un an de când Loredana, un “copil bun” cum şi-l amintesc 
colegii şi profesorii săi, s-a stins pe “drumul morţii”, chiar în scaunul maşinii în care era doar… pasager. 

Nu am fost în stare în 20 de ani să reabilităm din temelii 20 km de drum pentru că toată lumea ştie că de fapt 
componenta asfaltului de pe acest drum este cauza tuturor accidentelor, dar nimeni nu a luat nicio masură. Familiile 
victimelor acestui drum ar trebui să facă o asociaţie şi să deschidă procese tuturor responsabililor acestui drum, iar 
daunele să le suporte cei care au fost în funcţii de conducere prin toate instituţiile responsabile, conform legii 
răspunderii manageriale. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 10 - 2013 săptămâna 8 – 12 aprilie 

2013  

 

80

 
Deputat, 

Dumitru Verginel Gireadă 
 

*** 
 

Preşedintele Traian Băsescu, “preşesintele –jucător” continuă să fie omul-orchestră.El ar vrea să fie şi 
preşedinte, şi Guvern, şi Parlament, în acelaşi timp.  

Recent, Traian Băsescu s-a adresat Camerei Deputaţilor cu pretenţia de a fi pusă în dezbatere o iniţiativă 
legislativă privind revizuirea Constituţiei, revedicându-şiaceastă propunere. Prin acest demers, traian Băsescu a făcut 
dovada proprie-i incompetenţe. 

Potrivit Constituţiei României, iniţiativa legislativă aparţine doar Guvernului, deputaţilor şi senatorilor, şi 
cetăţenilor, în număr de cel puţin 100. 000. Preşedintele României nu are drept de iniţiere legislativă. 

Îi sugerez lui Traian Băsescu să aibă iniţiative legislative, să strîngă 99. 999 de cetăţeni şi, să purceadă la a 
scrie legi. 

Traian Băsescu are o idee fixă: referendumul pe care l-a iniţiat, şmechereşte, cu scopul de a-l ajuta pe el în 
campania electorală pentru preşedinţie. 

Referendumul acela a fost unul consultativ, cu titlul general, fără nicio pregătire a populaţiei pentru a 
răspunde la întrebarea cu Parlament unicameral şi reducerea numărului de parlamentari. 

E absurd să vii, acum, să pretinzi să se revizuiască Constituţia, pornind de la acel referendum, invocând 
respectarea voinţei poporului, care după cum zice Traian Băsescu îşi manifestă suveranitatea prin referendum. Repet, 
a fost un referendum consultativ, nicidecum unul obligatoriu. 

Îi aduc, în plus, aminte lui Traian Băsescu că suveranitatea poporului se exercită şi prin organele sale 
reprezentative alese, respectiv prin Parlament, organul reprezentativ suprem al poporului. 

În cazul revizuirii Constituţiei, voinţa şi suveranitatea poporului se manifestă prin referendumul privind 
aprobarea legii de modificare a Constituţiei, care este un referendum cu rezultat imperativ, nu unul consultativ. 
Printre altele, un preşedinte al României ar trebui să ştie că numărul de parlamentari se stabileşte prin legea electorală 
în funcţie de populaţie, nu prin Constituţie. 

 
Deputat, 

Octavian Bot 
 

*** 
 

O veche zicală spune: “Cine se scuză se acuză” 
Traian Băsescu s-a încurcat în explicaţii, încercând să dreagă busuiocul în legătură cu propunerile lui Victor 

Ponta pentru funcţiile de procurori şefi . 
Ascultându-l pe Traian Băsescu, ai senzaţia că-i crede proşti pe toţi românii. 
Dacă Băsescu a ajuns la o înţelegere cu Victor Ponta, în sensul că acesta a făcut propuneri convenabile 

dumnealui, totul este în ordine. Vine şi ne spune că a respins propunerileanterioare ale Monei Pivniceru, pentru că nu 
s-a respectat o procedură transparentă şi acele propuneri nu erau asumate. 

Fără a ne spune ce înţelege prin sintagma “procedură transparentă”, Traian Băsescu a debitat un şir lung de 
prostii, oferite ca explicaţii “proştilor”. 

Traian Băsescu uită că rolul său, conferit de lege, este acela de a numi procurorii în discuţie, putînd respinge 
propunerile motivate. Rolul său nu este acela de a stabili proceduri pe care Ministerul Justiţiei să le explice. Prostia 
cu nesumarea de către ministrul justiţiei este perla gândirii lui Traian Băsescu. 

E clar că Mona Pivniceru, şi nu mama sa, a făcut propunerile, ceea ce înseamnă că şi le-a asumat. Ce trebuie să 
facă Mona Pivniceru, să strige în gura mare: “Îmi asum propunerile?” 

Orice om cu scaun la cap se întreabă cu ce sunt mai transparente, sau mai asumate, propunerile lui Ponta decît ale 
lui Pivniceru. 

Este de neînţeles uşurinţa cu care Victor Ponta a căzut în capcana lui Traian Băsescu. 
Preşedintele nu are dreptul să sugereze ministrului pe cine să propună. El doar îl numeşte sau nu pe cel propus, 

dar nu trebuie să-l ştie dinainte. 
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Analizând “explicaţiile“ lui Băsescu şi Ponta, ai impresia că “o mână spală pe alta” 
 

Deputat, 
Octavian Bot 

 
*** 

 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi  Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
 
 

Măsuri pentru promovarea obiectivelor turistice de pe plan local 
 
 Stimată doamnă ministru, 
 
Valorificarea potenţialului oferit de turismul românesc reprezintă una dintre măsurile care poate aduce mai mulţi bani 
la buget şi, totodată, una dintre provocările majore ale actualului Guvern. Mai mult, promovarea obiectivelor turistice 
este binevenită pentru comunităţile locale, confruntate cu mari probleme pe fondul crizei economico-financiare din 
ultimii ani, reprezentând o şansă reală de dezvoltare a acestora şi o oportunitate pentru locuitorii zonelor turistice.  
 În acest context, vă rog respectuos să precizaţi: 
1. Care sunt măsurile şi strategia pe care le aveţi în vedere pentru promovarea şi valorificarea turismului din 
ţara noastră? 
2. Cum pot fi integrate obiectivele locale, spre exemplu cele din judeţul Buzău - Sărata Monteoru, Drumul 
Vinului, Vulcanii Noroioşi etc – în cadrul traseelor turistice naţionale, astfel încât să putem aduce mai mulţi turişti pe 
plan local şi să încurajăm dezvoltarea serviciilor turistice oferite de localnici? 
3. Care este strategia pe care doriţi să o implementaţi în domeniul turismului balnear? 
 
Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Titi Holban 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Liviu Dragnea, Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Situaţia fondurilor europene accesate în judeţul Hunedoara pe baza programelor derulate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

  
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, modernizarea spaţiului rural, dezvoltarea 
regiunilor economice ale României sunt obiective asumate de actualul Guvern şi pot fi îndeplinite pe termen mediu şi 
lung prin creşterea capacităţii noastre de a absorbi fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană. Mai mult, 
fondurile europene reprezintă principalul instrument financiar de dezvoltare a României, în condiţiile în care efectele 
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crizei economice sunt încă resimţite de mediul de afaceri şi se resimt în nivelul mai scăzut al veniturilor bugetului de 
stat din ultimii ani. 

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 Liviu Dragnea, Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Stadiul aplicării Programului naţional multianual  
privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe 

  
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 Am primit la cabinetul meu parlamentar mai multe memorii privind necesitatea continuării finanţării pentru 
Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe. Mai mult, fiind 
vorba despre un program anticriză eficient, am prezentat, în cadrul unei declaraţii politice susţinute de la tribuna 
Parlamentului, efectele politice, economice, sociale şi estetic-urbanistice pe cale le generează acest program, mai ales 
pe fondul crizei financiare internaţionale care a afectat şi ţara noastră şi care nu şi-a spus încă ultimul cuvânt. 

În acest context, vă rog respectuos să precizaţi: 
1. Care este stadiul aplicării acestui Program, precum şi care sunt beneficiarii şi fondurile alocate în acest an? 
2. Consideraţi că, în cazul în care economia va permite ajustări favorabile ale bugetului, acest Program poate fi 
tratat ca o prioritate, astfel încât să beneficieze de suplimentarea fondurilor? 
  
Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 

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

Măsuri şi strategie pentru combaterea inundaţiilor 
 
 
 Stimată doamnă ministru, 
 
 Aţi declarat recent că „tăierile masive de păduri din România sunt cauza inundaţiilor, alunecărilor de teren şi 
a perioadelor de secetă prelungită”. Mai mult, România se confruntă în aceste zile cu un nou val de inundaţii, 
fenomen care a devenit o obişnuiţă în ultimii ani şi care a afectat în ansamblu toate regiunile ţării. 
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 De fiecare dată, răspunsul autorităţilor s-a tradus prin înfiinţarea de comandamente de urgenţă şi de criză, cu 
implicarea responsabililor din diferite ministere şi autorităţi, care au avut sarcina de a înlătura efectele inundaţiilor, de 
a salva vieţi omeneşti, gospodăriile oamenilor şi animalele acestora.  

Cred că a sosit momentul ca răspunsul autorităţilor să fie atât anterior producerii de inundaţii, cât şi post-
inundaţii, prin elaborarea unei strategii pe termen mediu şi lung care să prevadă măsuri eficiente de prevenire a 
acestor fenomene şi mai ales resurse financiare alocate în acest sens. 

În acest context, vă rog respectuos să precizaţi care sunt măsurile legislative şi strategia pe care le aveţi în 
vedere pentru combaterea inundaţiilor şi a altor calamităţi naturale, precum şi ce modificări pot fi aduse Codului 
Silvic pentru a stopa tăierile masive de păduri şi implicit efectele dezastruoase ale acestui fenomen. 
 
Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Erland Cocei 

 
*** 

 
Adresată domnului  Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice 
 
 

Punct de vedere ref. înştiinţările privind stingerea creanţelor fiscale 
  
Domnule Viceprim- Ministru, 

 
Persoanele juridice primesc, periodic, înştiinţări privind stingerea creanţelor fiscale, transmise, prin poştă, de 

catre Administraţiile Fiscale din localităţile pe raza cărora sunt înregistrate. 
Nefiind vorba despre înştiinţări în situaţia plăţii cu întârziere a creanţelor, cel puţin la prima vedere, acestea 

par inutile şi generatoare de risipă. 
Mă întreb şi vă întreb ce rost are ca Fiscul să îl anunţe pe contribuabilul corect, bun- platnic, doar că... nu are 

nicio datorie? 
Gîndiţi-vă câţi bani şi cîte energii se cheltuiesc zadarnic: plicurile, scrisorile propriu-zise, salariile celor care 

le scriu, le tipăresc, le transmit etc.! 
Dacă, cel puţin!, aceste misive ar fi putut fi utilizate ca şi certificate fiscale în raport cu terţii, atunci da, ar 

mai fi avut un sens, căci ar fi venit în întâmpinarea contribuabilului corect, care, astfel, nu ar mai fi fost nevoit ca, la 
nevoie, să stea la cozi şi să plătească taxe pentru obţinerea unui astfel de certificat! 

Dar, din păcate, nici măcar la aşa ceva nu folosesc! 
În consecinţă, domnule Ministru, vă rog să dispuneţi analiza oportunităţii acestui gen de ”corespondenţă” şi, 

fie prin ordin, să îi atribuiţi un sens, fie să o stopaţi, recomandând-eventual- transmiterea acestor mesaje, automat, 
prin e-mail. 

Vă rog să aveţi amabilitatea de a mă informa în scris în legătură cu rezultatul analizei şi măsurile pe care le 
veţi dispune. 

 
Deputat, 

Graţiela Gavrilescu 
 

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

Programul 10000 km drumuri judeţene şi de interes local -„Modernizare străzi în municipiul Câmpina” 
     
Domnule Viceprim-Ministru, 
Vă rog să îmi comunicaţi dacă prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii se va mai desfăşura în cursul 
acestui an obiectivul de investiţii ”Modernizare străzi în municipiul Câmpina” (din Programul 10.000 km drumuri 
judeţene şi de interes local).  
În cazul în care acest program NU se va mai desfăşura, vă rog să îmi comunicaţi poziţia dvs. privind posibilitatea ca 
finanţarea obiectului de investiţii să se realizeze cu finanţare de la bugetul local. 
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Radu Stroe,  ministrul Afacerilor Interne 
 

 
Buna desfăşurare a activităţii prefecturilor 

 
Domnule Ministru, 
Pentru operativitate şi o bună desfăşurare a activităţii prefecturilor, vă rugăm să ne comunicaţi punctul 
dumneavoastră de vedere faţă de următoarele măsuri care se pot lua de către Guvern: 
1. Revenirea la statutul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, existent înaintea modificării Legii nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, prin Legea nr. 286/2006, respectiv acela de funcţionar public în subordinea 
prefectului, mai exact, ca secretarul să fie numit, evaluat şi sancţionat de către prefect. 
2. Aprobarea Listei serviciilor publice deconcentrate şi transpunerea art. 1, alineatul 1 din H.G. nr. 460/2006 în actele 
normative ce reglementează organizarea ministerelor, astfel încât prefectul să îşi poată îndeplini atribuţiile şi 
prerogativele de a conduce serviciile publice deconcentrate. 
3. Înfiinţarea a două funcţii publice de conducere în cadrul prefecturilor, respectiv: 
- şef serviciu pentru activitatea privind aplicarea actelor reparatorii, contencios administrativ, verificarea legalităţii 
actelor, proces electoral şi relaţia cu autorităţile locale 
- şef serviciu pentru activitatea privind monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi de utilităţi publice. 
4. Înfiinţarea în cadrul prefecturilor a funcţiei publice de secretar general - funcţie cu caracter permanent, care să 
asigure continuitatea activităţii de conducere a instituţiei, coordonarea aparatului propriu şi îndrumarea secretarilor 
unităţilor administrativ-teritoriale.  
Menţionez că doresc răspuns scris. 
 

Deputat 
Virgil Guran 

 
*** 
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Adresată domnului Dan-Coman Şova,  ministrul delegat pentru Proiecte de infrastructură de interes naţional 
şi investiţii străine 
 
 
Situaţia DN1 intersecţia cu drumul de acces în localitatea Cornu şi DN1 intersecţia cu drumul judeţtan 100D 

la intrarea în comuna Băneşti, judeţul Prahova 
 
Domnule Ministru, 
Vă rog să îmi comunicaţi poziţia instituţiei pe care o reprezentaţi privind următoarele întrebări de interes naţional:  
1. Pe porţiunea de drum situată la intersecţia DN1 cu drumul de acces în localitatea Cornu, jud. Prahova, DN1 
se află într-o stare care afectează în mod grav siguranţa circulaţiei prin existenţa unor mari denivelări. În cursul 
anului trecut, două tinere şi-au pierdut viaţa în zona respectivă într-un accident de ciculaţie datorită acestei situaţii. 
Vă rog să îmi comunicaţi dacă sunteţi la curent cu aceste aspecte şi măsurile pe care le-aţi luat sau urmează să le luaţi 
privind remedierea acestei situaţii. Totodată, vă rog să precizaţi care este opinia dvs. privind stabilirea răspunderii ce 
trebuie asumate în cazul producerii de accidente care pot fi soldate nu numai cu pagube materiale, dar şi cu pierderea 
de vieţi omeneşti.  
2. Vă rog să îmi comunicaţi dacă CNADNR are în plan realizarea unui sens giratoriu la intersecţia DN1 cu 
drumul judeţean 100D, la intrarea în comuna Băneşti, jud. Prahova, pe direcţia Ploieşti-Braşov. În caz afirmativ, vă 
rog să îmi comunicaţi care este data estimată de începere a lucrărilor.  
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice 
 

Situaţia proiectului de reabilitare a drumurilor E 58,  
tronsonul Botoşani – Suceava si DN 28 B Botoşani- Tg. Frumos. 

 
Domnule Ministru, 

Vă rog să îmi comunicaţi poziţia instituţiei pe care o reprezentaţi privind următoarele întrebări de interes 
judeţean:  
- 2009: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale scoate judeţul Botoşani de pe lista priorităţilor la 
repararea drumurilor naţionale. Aceasta, în condiţiile în care demersurile şi presiunile durau deja de 10 ani de zile, cu 
o medie de 300 de accidente pe an numai pe şoseaua morţii, E 58, tronsonul Botoşani – Suceava.  
- 2010: Botoşaniul a fost scos, din nou, de pe harta investiţiilor. Cu toate că drumul Botoşani-Suceava era prevăzut 
pentru reabilitare într-un plan multianual al Ministerului Transporturilor.  
- 2011: Modernizarea drumurilor Botoşani- Suceava, respectiv Botoşani- Tg.Frumos, nu a fost inclusă nici în bugetul 
pe 2011. Şi asta în condiţiile în care, din nou, promisiuni au existat, inclusiv din partea Ministerului Transporturilor.  
- 2012: 31 de morţi pe şoselele din judetul Botoşani, 105 accidente grave, 272 de accidente uşoare, 31 de morţi, 90 de 
răniţi grav. În 2012, numai pe DE 58 s-au petrecut 15 accidente grave, soldate cu moartea a opt persoane şi rănirea 
gravă a altor 16.  
- 2013, drumurile Botoşani – Suceava şi Botoşani- Tg. Frumos sunt din nou tăiate de pe lista de investiţii. Întreaga 
presă arată în direcţia noastră şi a Guvernului Victor Ponta că dăm dovadă de ignoranţă în ceea ce priveşte alocarea 
banilor pentru modernizarea drumurilor. Şi rămânem cu „Drumul căruţelor”, adică drumul Botoşani-Tg. Frumos, o 
ruşine pentru judeţul Botoşani.  
Vă rog să îmi comunicaţi dacă Ministerul Transporturilor are în plan reabilitarea  drumurilor E 58, tronsonul 
Botoşani – Suceava si DN 28 B Botoşani- Tg. Frumos. 

 În caz afirmativ, vă rog să îmi comunicaţi care este data estimată de începere a lucrărilor.  
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
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Deputat, 

Dumitru Verginel Gireadă 
 

*** 
 

 
Adresată domnului Vasile Pintilie, directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române” 
 

Numirea directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt 
 

Vă rog să-mi răspundeţi de ce nu este numit până la acest moment directorul  Sistemului de Gospodărire a 
Apelor Olt. Se ştie că în fiecare primăvară, România se confruntă cu inundaţii. Autorităţile au emis şi pentru această 
perioadă din an, un Cod Portocaliu de inundaţii pe Dunăre, mai multe judeţe din ţară fiind în pericol să fie afectate de 
ape. Localităţile limitrofe cu fluviul Dunărea se confruntă cu cele mai mari pagube, iar locuitorii acestora sunt 
alarmaţi şi îngrijoraţi. Cu torenţi creşteri de debite şi niveluri, cu depăşiri ale cotelor de apărare sunt ameninţate şi 
localităţile vecine ale râului Olteţ şi alte pâraie din judeţul Olt. 

Dacă nu se rezolvă această problemă majoră în ceea ce priveşte numirea directorului SGA Olt, sunt dispus să 
acţionez în judecată pe reprezentanţii  instituţiile competente şi să cer demisia celor care nu conştientizează cu ce 
probleme grave se confruntă locuitorii judeţului Olt. 

Aştept răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
Adresată domnului Dan Şova, ministru delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi 
investiţii străine  
 

Probleme legate de modernizarea Drumului Naţional DN 15 
 

Pe adresa cabinetelor parlamentare au venit memorii din partea cetăţenilor, dar am constatat şi în deplasările 
noastre prin colegii, de problemele legate de modernizarea Drumului Naţional DN 15, şi anume pe tronsoanele 
Reghin - Tîrgu Mureş şi apoi Reghin - Lunca Tecii spre Bistriţa. A devenit o aventură deplasarea pe aceste porţiuni 
de drum, în sensul că mureşenii şi toţi cei care utilizează aceste tronsoane îşi rup efectiv maşinile. Sunt porţiuni 
întregi unde solicitările la care sunt supuse vehiculele sunt foarte mari, fie datorită starii drumului, fie datorilor 
modului cum se lucrează, fie din cauza faptului că s-au făcut lucrări de suprafaţă care s-au degradat imediat, în numai 
două, trei luni. 
 Lucrările sunt executate de firma Strabag, care avea ca termen de finalizare luna martie a acestui an, iar 
contractul vizează reabilitarea DN 15 Târgu Mureş – Reghin de la km 69+500 – km 109 + 940 şi DN 15A Reghin – 
Sărăţel de la km 0+000 la km 46+597.  

De curând, am înţeles că firma care execută aceste lucrări, ne-a asigurat prin vocea consultantului firmei, că 
lucrările merg bine, că se lucrează la structura de rezistenţă a drumului, că prin vară drumul va fi o adevărată mândrie 
naţională şi judeţeană, dar faptele sunt cu totul altele: întârzierile şi durata de execuţie sunt nepermis de lungi şi nu 
cred că termenele de finalizare comunicate de către firmă sunt reale. 

Vă întreb ce măsuri puteţi lua, conform prevederilor legale în vigoare, de a rezolva situaţia gravă care face ca 
DN 15 Reghin - Tîrgu Mureş  şi Reghin - Sărăţel să arate ca o arteră destinată transportoarelor blindate, iar nu unui 
trafic auto civilizat.  

Aşteptăm răspunsul în scris. 
 

Deputat,   Deputat, 
Ioan Chirteş   Stelian Nechita Dolha 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 
 

 Activitatea parlamentară 
 

 
Iniţiative legislative deputat Adrian Gurzău, Ionescu George şi GheorgheFlorin 
 
 
 

 
Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 74 alin (4) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată  
 
 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                             SENATUL 
 

LEGE 
pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată  

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
1. La articolul 44, la alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, e) cu următorul conţinut: 
Art. 44 
(2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează: 
a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi primirea actului administrativ fiscal de către 
acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; 
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b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, 
potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; 
c) prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi 
prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi 
confirmarea primirii acestuia; 
d) prin publicitate; 
e) prin afişarea actului de executare la domiciliul fiscal al contribuabilului. 
 
2. La Capitolul VIII, se modifică titlul acestuia şi va avea următorul conţinut 
″Stingerea creanţelor bugetare prin executare silită″. 
 
3. La articolul 136, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
Art. 136 
(1) În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile bugetare datorate, organele fiscale competente, 
pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silită, potrivit prezentului cod. 
(2) Organele fiscale ale administraţiei publice locale care administrează creanţe bugetare, prin organele proprii 
de executare, sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită. 
(3) Creanţele bugetare care se încasează, se administrează, se contabilizează şi se utilizează de instituţiile publice, 
provenite din venituri proprii şi cele  rezultate din raporturi juridice contractuale încheiate de unităţile 
administrativ teritoriale prin autorităţile administraţiei publice locale,  precum şi creanţele care se încasează, se 
administrează, se contabilizează şi se utilizează de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., 
provenite din fondurile alocate de la bugetul de stat, se execută prin organe proprii, acestea fiind abilitate să ducă la 
îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit prevederilor prezentului cod. 
 
4. La articolul 136, alineatul (3) se introduce un indice (31) care va avea următorul conţinut: 
Art. 136  
(31) Raporturile juridice contractuale încheiate de unităţile administrativ teritoriale prin autorităţile 
administraţiei publice locale cu orice entitateb -persoană fizică sau juridică-nerespectate de acestea din urmă 
prin neachitarea la termen a obligaţiilor izvorâte din aceste raporturi, constituie titlu executoriu de drept, fără 
investire cu formulă executorie, după 30 de zile de la data expirării termenului de plată a acestora. 
 
 
5. La articolul 145, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
Art. 145 
(1) Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se 
stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. 
 
 
 

Expunere de motive 
 

Prezentul proiect de lege are ca scop simplificarea procedurii de comunicare a somaţiei de plată, reducerea 
unor costuri, clarificarea unor situaţii de ambiguitate în interpretarea textului legii şi o mai bună gestionare şi 
colectare a veniturilor proprii bugetului local. 

Potrivit articolului 44, alineatul (2) din O.G. 92/2003, comunicarea actului administrativ fiscal se realizează 
prin 4 modalităţii, iar necesitatea introducerii a unei a cincea modalităţi este dictată în primul rând de cazurile 
numeroase în care corespondenţa nu este ridicată de la oficiile poştale. În astfel de situaţii se îngreunează procedura 
de comunicare a somaţiei de plată. 
 Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Cluj-Napoca a reclamat faptul că însoţirea somaţiei de un exemplar al 
titlului executoriu implică costuri foarte mari şi este inutilă deoarece titlul executoriu este comunicat agentului 
economic şi de către organele constatatoare. De aceea, acest proiect de lege propune eliminarea însoţirii somaţiei de 
către un exemplar al titlului executoriu. 
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Această iniţiativă legislativă îşi propune să elimine posibilele ambiguităţi în interpretarea legii ca urmare a 
nemenţionării în cadrul articolului 227, alineatul (10) şi a autorităţilor administraţiei publice locale. Această 
completare a legii are ca scop clarificarea statutului autorităţilor publice locale cu privire la posibilitatea acestora de a 
finanţa anumite cheltuieli din fondurile primite de la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de la unităţile 
administrativ-teritoriale pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei şi 
Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi din unităţile subordonate, respectiv compartimentelor 
de specialitate cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale. Prin urmare, autorităţile publice locale pot să 
folosească aceste fonduri pentru cheltuieli materiale, cheltuieli cu prestări servicii şi pentru dotării independente. 

Pentru îmbunătăţirea gestionării şi colectării veniturilor proprii bugetului local se impune înlocuirea 
termenului ″fiscal″ cu termenul ″bugetar″ atât în titlul Capitolului VIII, cât şi în articolul 136, alineatele (1) şi (2). 
Prezenta iniţiativă legislativă consideră necesară introducerea la articolul 136, alineatul (3), a indicelui (3^1), 
deoarece astfel se pot clarifica raporturile juridice dintre unităţile administrativ teritoriale şi orice persoană fizică sau 
juridică. În cazul nerespectării obligaţiilor de către acestea, prezentul proiect de lege reglementează măsurile legale 
care se impun pentru rezolvarea situaţiei respective. 
 
 

 
Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 În conformitate cu prevederile art. 74 alin (4) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de Guvern  nr. 99/29.08.2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, republicată 
 
 
 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
 

 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                      SENATUL 
 
            LEGE 

 pentru completarea Ordonanţei de Guvern  
Nr. 99/29.08.2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată 

 
 
1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 5  
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(1) Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai pe baza autorizării prealabile de către autorităţile 
administraţiei publice, în condiţiile legii. 

 
2. Articolul 9, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 9 - Orarul de funcţionare aprobat de către autoritatea administraţiei publice locale sau de către sectoarele 
municipiului Bucureşti, după caz, se afişează la intrarea în unitate în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind 
obligat să asigure respectarea acestuia. 

 
3. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3) cu următorul cuprins:  
Art. 33 
(3) Mărfurile ce fac obiectul reducerilor de preţuri vor fi depozitate separat de celelalte produse şi 
vor fi comercializate fie în raioane/spaţii special amenajate pentru această operaţiune, fie în cadrul 
aceloraşi raioane, caz în care vor fi bine individualizate. 

 
4. La articolul 73, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 73 
1. Constituie contravenţie desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial fără deţinerea tuturor autorizaţiilor 
prevăzute de lege, inclusiv a autorizaţiei de funcţionare emisă de către autoritatea administraţiei publice locale 
sau de către sectoarele municipiului Bucureşti. 

 
5. La articolul 73, punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 73 
 23. Desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu amenda prevăzută la 
pct. 1 lit. a) – e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre 
data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării contravenţiei se confiscă şi se fac venit la 
Administraţia Financiară sau Garda Financiară de pe raza administrativ teritorială. 
 
6. Articolul 76, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 76 - Contravenţiile prevăzute la art. 73 se constată şi se sancţionează de către: 
a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru toate situaţiile prevăzute la articolul 73; 

 
7. Articolul 78, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 78 - În cazul săvârşirii celei de a treia abateri după ce în prealabil s-a suspendat de 2 ori activitatea aceluiaşi 
agent economic, autoritatea publică locală emitentă a autorizaţiei şi orarului de funcţionare, va proceda la retragerea 
acesteia şi închiderea structurii de vânzare în cadrul căreia agentul economic îşi desfăşura activitatea cu încălcarea 
prevederilor legale. Autorizaţia va fi retrasă de către emitent iar închiderea structurii de vânzare se va realiza prin 
dispoziţia primarului. Încălcarea prevederilor dispoziţiei se va constata prin proces-verbal, încheiat de către organele 
de control abilitate, care constituie titlu executoriu şi care va fi pus în executare de către executorii judecătoreşti. 

 
La anexa Ordonanţei Guvernamentale Nr. 99/29.08.2000 care cuprinde 77 de coduri CAEN, 

se completează anexa cu activitatea corespunzătoare codului CAEN 9311- “activităţi ale bazelor 
sportive”- cod (nou) conform Ordinului Nr. 337/ 20.04.2007 privind actualizarea Clasificării 
Activităţilor din Economia Naţională- CAEN 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

 
 Prezenta modificare a Ordonanţei Guvernamentale nr. 99/29.08.2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă vine în sprijinul autorităţilor locale prin propunerea de măsuri prin care se evită situaţii în care 
avocaţi şi reprezentanţii legali ai agenţilor economici, datorită experienţei practice, au motivat că nu se specifică 
destul de clar în O.G 99/2000 - republicată, că autoritatea publică locală emite autorizaţii şi orare de funcţionare. De 
asemenea, în cadrul Ordonanţei era impetuos necesară precizarea explicită a instituţiilor de pe raza administrativ-
teritorială, care să fie abilitate în confiscarea veniturilor realizate ilicit, având în vedere că se face referire la bugetul 
de stat.  
 S-a constatat în repetate rânduri că simpla măsură de sancţionare şi suspendare a activităţii nu conduce la 
înlăturarea fenomenului contravenţional, tocmai de aceea, noile modificări propuse stabilesc şi delimitează măsuri 
mai stricte în ceea ce priveşte suspendarea activităţii, retragerea şi închiderea structurii de vânzare, retragerea 
autorizaţiei etc.  
 De asemenea, prin introducerea în cadrul Ordonanţei a unui articol nou referitor la mărfurile care fac obiectul 
reducerilor de preţuri, se diminuează posibilitatea efectuării de publicitate înşelătoare, atât de frecventă în ziua de 
astăzi. 
 În consecinţă, având în vedere cele menţionat, se impune modificarea şi completarea  Ordonanţei 
Guvernamentale nr. 99/29.08.2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în vederea unei mai bune 
eficienţe şi coerenţe legislative.    
 

*** 
     
 
 
 
 
 
 

 
Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
Către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 74 alin (4) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările 
ulterioare 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                   SENATUL                                                      
 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
1. La articolul 137, după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4) cu următorul conţinut: 
Art. 137 
„(4) La închiderea procedurii falimentului şi radierea firmei de la O.R.C., bunurile rămase înregistrate în 
evidenţele fiscale motivat de neprezentarea de către reprezentanţii debitoarei a documentelor contabile pe 
durata derulării procedurii insolvenţei, care nu au putut fi identificate şi valorificate de către lichidatorul 
judiciar pe durata derulării procedurii insolvenţei, se vor radia din evidenţele fiscale la data sentinţei de 
radiere a debitoarei din evidenţele O.R.C.” 
 
 

 
 

Expunere de motive 
 

Această iniţiativă legislativă îşi propune să reglementeze statutul bunurilor rămase în evidenţele fiscale ale 
agenţilor economici care au intrat în faliment şi care urmează să fie radiate de la O.R.C. Deoarece nu există un temei 
legal ca un agent economic radiat de la O.R.C. să mai deţină bunuri în evidenţele fiscale ale unităţilor administrative-
teritoriale, la articolul 137, după alineatul (3), prezentul proiect de lege consideră necesară introducerea unui nou 
alineat (4). Acesta stabileşte că ″bunurile rămase în evidenţele fiscale motivat de neprezentarea de către 
reprezentanţii debitoarei a documentelor contabile pe durata derulării procedurii insolvenţei, care nu au putut fi 
identificate şi valorificate de către lichidatorul judiciar pe durata derulării procedurii insolvenţei″, vor fi radiate din 
evidenţele fiscale o dată cu sentinţa de radiere a agentului economic respectiv din evidenţele O.R.C. 

 
 

*** 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
Către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 74 alin (4) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare propunerea legislativă privind Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii farmaciştilor nr. 266/2008, republicată 
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR                   SENATUL                                                      
 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
1. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
Art. 17 
(3) Afişarea emblemei şi a firmei farmaciei comunitare este scutită de plata oricărei taxe, cu excepţia taxelor 
prevăzute la titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 
 

Expunere de motive 
 

Iniţiativa legislativă propune o clarificare a scutirilor farmaciilor comunitare de la taxe şi impozite pentru 
afişaj în scop de reclamă şi publicitate. Potrivit articolului 271, alineatul (1) din legea 571/2003 privind Codul fiscal, 
″orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public 
datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al autorităţii administraţiei publice 
locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.″ Astfel, prezenta iniţiativă 
legislativă se motivează prin faptul că dispoziţia referitoare la impozite şi taxe locale primează asupra prevederilor 
din alte acte normative, în caz de conflict, aplicându-se prevederile titlului IX din Codul fiscal.  

Această completare este necesară pentru a reglementa statutul farmaciilor comunitare în privinţa taxelor pe 
care trebuie să le plătească la bugetul local. 
 

*** 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 74 alin (4) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
 
 
Iniţiatori: Adrian Gurzău deputat PDL 
 
 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
 

 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                      SENATUL 
 
 
          LEGE 
 

 pentru completarea Ordonanţei de Guvern  
nr. 2/12.07.2001, privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare 

 
  
1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (31) cu următorul cuprins:  
ART. 2 
(31) Consiliile Locale vor stabili procedura de constatare a contravenţiei printr-un act prealabil 
(proces-verbal, notă de constatare, act de constatare) în cazul în care identificarea contravenientului 
nu se poate realiza la faţa locului. 
 
2. La articolul 3, alineatul (2) se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 3  
(2) Persoana juridică răspunde contravenţional în toate cazurile şi condişiile prevăute de actele normative prin care se 
stabilesc şi se sancţionează contravenţii. 
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3. La articolul 5, alineatul (3), litera g se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 5 
(3) lit. g Desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială sau încadrarea lucărilor în 
prevederile autorizaţiei, după caz. 

 
4. La articolul 5, alineatul (4), se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 5 
(4) Prin legi speciale, Hotărâri de Guvern, Hotărâri de Consiliu Judeţean, Hotărâri ale Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti şi Hotărâri de Consiliu Local se pot stabili şi alte sancţiuni 
complementare. 

 
5. La articolul 5, alineatul (7), se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 5 
(7) Pentru una şi acceşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală, cu 
excepţia contravenţiilor continue, şi una sau mai multe sancţiuni complementare. 

 
6. La articolul 6, alineatul (1), se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 6 
(1) Avertismentul, amenda contravenţională şi prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se pot 
aplica oricărui contravenient persoană fizică sau juridică. 
 
7. La articolul 7, alineatul (3), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 7 
(3) Avertismentul se poate aplica dacă prin actul normativ nu se interzice în mod expres. 
8. La articolul 8, alineatul (2), lit. a, b, c, d, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 8 
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 50 lei, iar limita maximă nu poate depăşi: 
a) 300.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă de Guvern; 
b) 100.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului; 
c) 30.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Consiliilor Judeţene ori ale Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, hotărâri ale Consiliilor Locale ale comunelor, oreşelor, municipiilor şi 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
 
9. La articolul 8, alineatul (3), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 8 
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se 
fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei 
publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se frac venit integral la bugetele 
locale de pe raza teritorială unde s-a săvârşit contravenţia. 
 
10. La articolul 8, alineatul (4), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 8 
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac 
venit integral la bugetele locale de pe raza teritorială unde s-a săvârşit contravenţia. 
 
11. La articolul 9, alineatul (1), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 9 
(1) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită prin Legi, Hotărâri de Guvern, 
Hotărâri de Consiliu Judetean, Hotărâri de Consiliu General al Municipiului Bucureşti, Hotărâri de 
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Consiliu Local, până la recuperarea integrală a debitului, stabilită prin rapoarte la salariul minim pe 
economie. 
 
12. La articolul 9, alineatul (2), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 9 
(2) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica şi dacă nu e prevăzută 
expres ăn actul normativ. 
 
13. La articolul 9, alineatul (3), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 9 
(3) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a 
sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, stabilită de către organul de executare silită 
competent prin întocmirea dosarului de insolvabilitate sau deschiderea procedurii de insolvenţă, 
acesta sau organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei 
rază teritorială îşi are domiciliul contravenientul, sau pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit 
contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei 
activităţi, în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată. 
 
14. La articolul 9, alineatul (5), se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 9 
(5) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. (4), instanţa 
procedează în înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, 
fie pe raza teritorială unde s-a săvârşit contravenţia, fie pe raza teritorială unde domiciliază 
persoana sancţionată contravenţional. 
 
15. La articolul 14, alineatul (1), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 14 
(1) Executrarea sancţiunii contravenţionale se prescrie dacă procesul- verbal de constatare a contravenţiei 
nu a fost comunicat contravenientului în termen de 45 de zile lucrătoare de la data întocmirii 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei. 
 
16. La articolul 15, alineatul (3), se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 15 
(3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenţii privind: apărarea ordinii 
publice; circulaţia pe drumurile publice; reguli generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul 
produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite 
prin lege, prin hotărâre a Guvernului, prin Hotărâri de Consiliu Judetean, Hotărâri ale Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau Hotărâri de Consiliu Local. 
 
17. La articolul 16, alineatul (1), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 16 
(1) Procesul-verbal de cosntatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este 
încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale 
din actul de identitate inclusiv codul numeric personal; descrierea faptei contravenşionale cu indicarea 
datei, orei şi locului în care a fost săvârţită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la 
aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin 
care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări în care fapta a avut ca 
urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din 
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minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de 
exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea. 
 
18. La articolul 16, după alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (8) cu următorul cuprins:  
ART. 16 
(8) Procesul-verbal poate fi încheiat şi în format electronic, cu respectarea menţiunilor prevăzute la 
art. 16, alin. (1). 
 
 
19. Articolul 17, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 17 – Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele, 
prenumele şi codul numeric personal al contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii, 
a sediului şi a codului unic de înregistrare al acesteia, a faptei săvărşite şi a datei comiterii acesteia sau a 
semnăturii agentului constatator, atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata la cerere sau din 
oficiu de către instanţa de judecată. 
 
20. Articolul 18, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 18 – Contravenientul este obligată să prezinte agentului constatator, le cerere, actul de identitate ori 
documentele în baza cărora se fac menţiunile, prevăzute la art. 16, alin. (3). În caz de refuz, pentru 
legitimarea contravenitnului, agentul constatator poate apela la ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, jandarmi, 
gardieni publici sau la Politia Comunitară. 
21. Articolul 19, alineatul (3) se abrogă.  
 
22. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 20 
(1) Dacă o persoană săvărşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constataor, 
se poate încheia un singur proces-verbal. 
 
23. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) şi alineatul (5) cu 
următorele conţinuturi:  
ART. 21 
(4) Actul de constatare şi înştiinţare a limitelor amenzii se poate întocmi doar în cazul contravenţiilor 
rutiere statice şi este adus la cunoştinţa persoanei sancţionate contravenţional la momentul 
constatării, prin afişare pe autovehicul. 
(5) În cazul în care persoana sancţionată contravenţional achită actul de constatare şi înştiinţare a 
limitelor amenzii şi nu îl contestă, nu mai este necesară întocmirea procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei. 

 
24. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 25 
(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult 45 de zile 
lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal. 
 
25. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 26 
(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, 
comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel 
mult 45 de zile lucrătoare de la data încheierii. 
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26. Articolul 27, se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 27 – Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu confirmare de 
primire, prin afişare la domiciliul, la sediul sau la punctul de lucru al contravenientului, şi de asemenea 
pe site-ul instituţiei, în acest caz, cuprinzând doar elementele de identificare: număr proce-verbal, 
nume, prenume, adresă. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, care reprezintă 
dovada comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi a înştiinţăriide plată, semnat 
de un martor asistent sau însoţit de probă sau video. 

 
27. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 28 
(1) Contravenintul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal sau a actului de constatare ori, după caz, de la data comunicării acestora, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această 
posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor, această posibilitate trebuie 
menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, 
iar termenul care se sfârşeşte ântr-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, se va prelungi 
până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. 
 
28. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ART. 28 
(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la unităţile Trezoreriei Statului sau la 
persoanele juridice abilitate să încaseze veniturile care revin la bugetul de stat, iar amenzile cuvenite 
bugetelor locale se achită la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor persoane 
juridice abilitate să încaseze veniturile care revin la bugetul local, indiferent de localitatea pe a cărei 
rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii 
contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de 
pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care 
acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1). 
 
29. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4) cu următorul 
conţinut:  
ART. 28 
(4) Baza de date cu toate plăţile efectuate la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale, la 
agentul constatator precum şi cele efectuate prin ghişeul virtual vor fi procesate lunar într-o bază de 
date unică la nivel naţional la care se vor avea acces organele constatatoare şi cele de executare silită, 
începând cu intrarea în vigoare a acestei legi. 
 
30. La articolul 31, alineatul (1) se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 31 
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face 
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia fie la agentul constatator care 
a aplicat sancţiunea, fie la Judecătoria de pe raza teritorială unde s-a săvârşit contravenţia. 
 
31. La articolul 33, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatul (3) şi alineatul (4) cu 
următorele conţinuturi:  
ART. 33 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 10 - 2013 săptămâna 8 – 12 aprilie 

2013  

 

99

(3) Se citează în mod obligatoriu doar martorii care au cunoştinţă despre împrejurările concrete ale 
săvârşirii faptei, nu şi martorii asistenţi la încheierea procesului-verbal. 
(4) Mijloacele foto sau video utilizate de către agenţii constatatori cu ocazia constatării faptei 
constituie probe în proces. 

  
32. Articolul 37, se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 37 – Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească 
irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, ce 
urmează a fi pus în executare prin organele proprii sau cu sprijinul executorilor judecătoreşti. 

 
33. La articolul 39, alineatul (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
ART. 39 
(1) Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel: 
a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac 
împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori persoana sancţionată contravenţional nu a 
făcut dovada plăţii în termenul prevăzut de lege;  
b) de către instaţa judecătorească, în celelalte cazuri; 
(2) În vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal sau nu s-a făcut 
dovada plăţii în termenul prevăzut la art. 25, alin. 3, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui 
termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti, irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în 
termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă astfel: 
a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor 
administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, 
îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică; 
b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unităţilor 
subordonate Ministerului Finanţelor Publice- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază 
teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică. 
 
34. Articolul 391, alineatele (1), (2) şi (3) se abrogă.  
 
35. Articolul 40, se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 40 – Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face potrivit dispoziţiilor legale, 
prin organele proprii sau cu sprijinul executorilor judecătoreşti. 
 
36. La articolul 41, alineatul (1) se completează şi va avea următorul cuprins: 
ART. 41 
(1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, care poate cere sprijinul 
unităţilor specializate din cadrul Ministerului Finanţelor. 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 Prezenta modificare a Ordonanţei  nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare, vine în sprijinul autorităţiilor locale, care au posibilitatea de a stabili procedura de 
constatare a contravenţiei, ţinând cont de faptul că există situaţii în care constatarea contravenţiei presupune 
întocmirea de acte premergătoare iar identificarea contravenientului este posibilă doar ulterior momentului contatării 
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contravenţiei. Autorităţile administraţiei publice locale se confruntă cu dificultăţi în ceea ce priveşte diversitatea 
contravenţiilor şi soluţiile practice necesare în vederea înlăturării consecinţelor produse ca urmare a săvârşirii 
contravenţiilor. 
 Prin modificarea Ordonanţei se doreşte şi prevenirea începerii procesului de executare silită a 
contravenienţilor, deşi debitele acestora au fost achitate, şi eficientizarea corelării activităţii organelor de constatare şi 
executare la nivel naţional, prin procesarea unei baze de date virtuale şi unice, cu plăţile efectuate, la care vor avea 
acces organele constatatoare şi cele de executare silită. Soluţionarea proceselor sunt îngreunate deseori prin citarea 
obligatorie a martorilor semnatari ai proceselor-verbale, care, de cele mai multe ori, nu au cunoştinţă despre 
împrejurările concrete ale săvârşirii faptei, ci doar despre modalitatea de întocmire a proceselor-verbale.  

Noile propuneri de modificare  a Ordonanţei sprijină regimul juridic al contravenţiilor care se vor soluţiona 
mult mai rapid şi eficient. 

 
 
 

*** 
 
 
 

 
 

 
Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
Către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 74 alin (4) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit 
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au 
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
 

 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                      SENATUL 
 
 
          LEGE 
 

 pentru completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 

1987 
 
 
1. La articolul 1, litera (h) se modifică şi va avea următorul conţinut:  
ART. 5 
(h)  atribuirea în concesiune, fără plată, a locului de veci, în caz de deces;  
 
 
 
 
 

Expunere de motive 
 
 Prezenta modificare a Legii nr. 341/12.07.2004, lege a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau 
au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, actualizată, doreşte 
să vină în sprijinul administraţiilor locale din întreaga ţară. La nivelul administraţiilor locale, precum şi la nivel 
european se constată lipsa de spaţiu cu destinaţie de cimitir, iar numărul celor care solicită locuri de veci anticipat 
deceselor, în baza legilor speciale este foarte mare.  
 De aceea, consider oportună propunerea atribuirii în concesiune, fără plată, a locului de veci, în caz de deces, 
pentru a preîntâmpina lipsa de spaţiu cu destinaţie de cimitir la nivelul administraţiilor publice locale. 
 

*** 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 74 alin (4) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 44/1994, privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor  
de război, republicată  
 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
 

 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                      SENATUL 
 
          LEGE 
 

 pentru completarea Legii nr. 44/1994, privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor  de război, republicată   

 
 
1. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut:  
ART. 17 
(3)  Veteranilor şi văduvelor de război li se asigură în mod gratuit, după caz, incinerare, locuri de veci în 
cimitirele civile ori locuri de înhumare în cimitirele militare sau civile, în caz de deces. Veteranilor de 
război li se asigură funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform 
reglementărilor în vigoare pentru cadrele militare în activitate. Slujbele religioase se asigură gratuit de către 
capelani în garnizoanele militare. 
 

 
 

Expunere de motive 
 
 

 
Prezenta modificare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război vine în sprijinul administraţiilor publice locale. La nivelul României precum şi la nivelul Europei, 
administraţiile publice locale se confruntă cu lipsa spaţiilor cu destinaţia de cimitire, numărul solicitanţilor în ceea ce 
priveşte locurile de veci, anticipat deceselor, în baza legilor speciale, fiind foarte mare. 
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De aceea, consider oportună propunerea asigurării în mod gratuit şi în caz de deces a locurilor de 
veci în cimitirele civile ori locuri de veci de înhumare în cimitirele militare sau civile, în cazul veteranilor şi 
a văduvelor de război.  

 
 

*** 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Ziua Internaţională a Romilor – cum trecem de la stereotipuri şi cancanuri la politici publice pentru integrare 
 

Stimaţi colegi, 
Am decis să fac această declaraţie politică nu pentru a marca un moment festiv, Ziua Internaţională a 

Romilor, ci pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte excluderea politicilor pentru romi din priorităţile 
Guvernării USL. Programul de guvernare USL include nenumărate promisiuni de ”lapte şi miere” în ceea ce priveşte 
integrarea etnicilor romi şi creşterea nivelului de trai pentru aceste comunităţi. Realitatea arată, din nou, că pentru 
actualul Guvern romii rămân cetăţeni români de mâna a doua: plăţile pentru programele cu fonduri europene vin cu 
întârziere de luni de zile, nu există nicio prezentare a priorităţilor pentru finanţare în perioada 2014-2020, structura 
instituţională în ceea ce priveşte politicile pentru romi este în continuare neclară atâta timp cât avem o Agenţie 
Naţională, un consilier al primului-ministru, birouri judeţene la prefecturi. Mai mult, reprezentanţii Guvernului nu au 
mai întreprins niciun demers pentru identificarea unor soluţii la nivel european. Să nu uităm că minoritatea romă este 
cea mai mare din UE, cu peste 10 milioane de reprezentanţi, iar discriminarea istorică a acestora este vizibilă nu doar 
în România, ci în toate statele europene. Este o tematică pe care România trebuie să fie principala voce a Uniunii 
Europene, nu doar cea blamată de alte state pentru problemele cauzate de migraţia romilor. 

Problema comunităţii romă constituie un test pentru capacitatea Uniunii Europene de a integra grupuri cu risc 
mare de excluziune. Avem de-a face cu probleme structurale, de natură istorică şi socială, care cer un răspuns 
european. PDL, prin reprezentanţii săi în Guvern, Parlament şi Parlamentul European, a susţinut în permanenţă 
înfiinţarea unei Agenţii Europene pentru comunitatea romă, agenţie care ar trebui să preia inclusiv din punct de 
vedere financiar responsabilitatea politicilor afirmative care să conducă la ameliorarea situaţiei acestei etnii. Ce a 
făcut USL pentru promovarea acestei politici de interes naţional? 

Stimaţi colegi,  
Din păcate de cele mai multe ori când vorbim de situaţia romilor ne limităm la afirmaţii stereotipe despre rata 

infracţionalităţii sau despre cultura muzicală specifică. Este adevărat că rata infracţionalităţii în rândul celor de etnie 
romă este mare, dar nu putem extrapola că toţi romii sunt infractori şi ar trebui sa îi închidem în lagăre. Nu ştiu dacă 
are sens să vin cu experienţa personală şi să povestesc despre persoane extrem de inteligente, care au reuşit în viaţă, 
chiar fiind de etnie romă.  

Ce nu prea se face şi cred că am putea încerca noi aici este să ne uităm la cauze pentru care infracţionalitatea 
în rândul romilor este mai mare.  

Există anumite probleme care favorizează o rată mai mare a infracţionalităţii în rândul romilor (ex.: accesul 
la sistemul de învăţământ, accesul pe piaţa forţei de muncă, discriminarea din societate), dar soluţia acestor probleme 
trebuie să vină ca un efort comun al autorităţilor împreună cu comunităţile de romi. Doar 35,5% dintre persoanele de 
etnie romă aveau un loc de muncă în 2011 conform unui raport al  Fundaţiei Soros România. Dintre aceştia 38% din 
persoanele ocupate lucrează ca muncitori necalificaţi, 32% au ocupaţii calificate (muncitori, vânzători, comercianţi), 
9% sunt muncitori în agricultură, iar 13% au ocupaţii tradiţionale rome. Aproape un sfert din persoanele de etnie 
romă peste 16 ani declară că nu ştiu să scrie sau să citească, iar 2 din 10 copii romi nu merg la şcoală, din motive 
financiare, dar şi din cauza segregării la care sunt supuşi.  

Sunt cifre care arată o situaţie alarmantă, cifre care nu pot fi îmbunătăţite decât dacă trecem de la strategii pe 
hârtie la politici publice coerente. Ca Ministru al muncii şi protecţiei sociale, în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, 
am înfiinţat în cadrul ministerului un birou responsabil cu implementarea Strategiei Guvernului României de 
Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor.  
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Avem nevoie de responsabilităţi şi responsabili clare la nivelul fiecărei instituţii astfel încât Strategia adoptată în 
2011 să aibă rezultate concrete. Iar ceea ce cer, prin declaraţia mea, e ca actualul Guvern să ia în seamă ca soluţii 
pentru îmbunătăţirea condiţiei romilor şi următoarele soluţii: 

-să  încurajeze copii romi să meargă la şcoală printr-un sistem de bonuri; 
- să propună un plan efectiv către primarii pentru a soluţiona problema romilor care nu au nici un fel de act de 

identitate. 
O altă soluţie în care eu cred foarte mult este cea a stimulării spiritului antreprenorial, corelat şi cu meseriile 

tradiţionale ale romilor. Putem lua exemplul organizaţiilor non-guvernamentale precum Centrul pentru Diversitate 
Etnoculturală de la Cluj sau Asociaţia Împreună. O schemă de microcredite acordate unei comunităţi similare celei 
implementate de câştigătorul pe 2006 al premiului Nobel pentru pace Muhammad Yunus poate fi o soluţie. 

Responsabilitatea nu este însă doar a instituţiilor, ci şi a fiecăruia dintre noi. Sunt mândră că la Arad am sprijinit 
înfiinţarea primei ludoteci pentru copiii romi, un spaţiu unde se pot juca şi învăţa, fără prejudecăţi. Aş vrea să fac un 
apel către toţi colegii să demareze fiecare în colegiul unde au fost aleşi astfel de mici programe prin care să ajute 
copiii de etnie romă.  

Stimaţi colegi, 
Istoria ne-a demonstrat până acum că forţa unei naţiuni stă în unitatea acesteia. De Ziua Internaţională a Romilor 

a venit momentul să conştientizăm că nu putem segrega o minoritate atât de importantă, numeric şi cultural, precum 
cea a romilor.  

 Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
 

Reabilitarea drumurilor judeţene şi comunale – o necesitate stringentă pentru judeţul Iaşi 
 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 
 

Vin astăzi în faţa voastră să vă atrag atenţia asupra unei probleme cu care ne confruntăm cu toţii zi de zi şi care 
trebuie să-şi găsească rezolvare: lipsa unor drumuri moderne, reabilitate şi modernizate. 

Cu toate că infrastructura rutieră a cunoscut o modernizare permanentă, aceasta nu a reuşit să atingă parametrii 
de competitivitate aşteptaţi, resimţindu-se decalaje atât de la un judeţ la altul cât şi de la o regiune la alta, majoritatea 
drumurilor judeţene necesitând şi la acest moment lucrări de extindere, amenajare, reabilitare sau de modernizare.  

Un caz concret este cel al Regiunii Nord-Est, unde doar 16 la sută din numărul total de drumuri judeţene şi 
comunale sunt modernizate. Cu fonduri europene au fost reabilitaţi şi modernizaţi, în perioada 2007 - 2013, doar 
440,2 km drumuri judeţene şi 61,98 km străzi urbane dintr-un total de 17.239 kilometri. 

În aceste condiţii, Regiunea Nord – Est, şi nu numai, va trebui să beneficieze până în anul 2020 de o 
infrastructură modernă, capabilă să preia un trafic mereu în creştere, să asigure premizele pentru dezvoltarea 
economică şi socială a tuturor zonelor regiunii şi să contribuie la diminuarea efectelor negative ale transportului 
asupra mediului  înconjurător.  

Atingerea acestor obiective, stimaţi colegi, implică realizarea de investiţii financiare semnificative în 
infrastructura judeţeană şi comunală, atât în extinderea reţelei rutiere cât şi în reabilitarea şi modernizarea celei 
actuale, ceea ce este peste puterile autorităţilor locale care abia găsesc banii necesari să toarne piatra de drumurile din 
sate. 

De aceea, în perspectiva reorganizării administrativ – teritoriale, pentru cadrul financiar multianual 2014 – 
2020, este necesară susţinerea unei măsuri de finanţare pentru modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene. 
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Solicit Guvernului Ponta ca în negocierile de la nivelul Uniunii Europene privind cadrul financiar multianual 
2014 – 2020, să fie introdusă o măsură de finanţare distinctă pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
rutiere, cu prioritate majoră drumurile judeţene. 

Consider ca fiind necesară modernizarea arterelor care asigură conectarea localităţilor urbane la reţeaua 
drumurilor naţionale şi a celor ce permit accesul spre zonele turistice intens frecventate sau spre zonele cu un real 
potenţial turistic dar insuficient exploatat.  

Sper, stimaţi colegi, că propunerea pe care v-am prezentat-o astăzi va fi tratată corespunzător, pentru că, 
această măsură de finanţare europeană pentru drumurile judeţene este de o necesitate susţinută de realitatea din teren. 

Vă mulţumesc! 
 

 
Deputat, 

Petru Movilă 
 

*** 
 
 

7 Aprilie 2013 - Ziua Mondială a Sănătăţii  
O zi privată de urările Ministrului Nicolăescu pentru întreg corpul medical 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii urez colegilor mei, personalului medical, celor care lucrează în 
sectorul medical, precum şi tuturor pacienţilor sănătate, bucurii, împliniri şi reuşite! 

Din anul  1948, Organizaţia Mondială a Sănătăţii marchează în fiecare an pe 7 aprilie, Ziua mondială a 
sănătăţii, când întreaga populaţie este sensibilizată pentru a se implica activ în protejarea şi îmbunăţăţirea sănătăţii.  

Domeniul prioritar evidenţiat în acest an cu ocazia Zilei mondiale a sănătăţii este HIPERTENSIUNEA 
ARTERIALĂ, afecţiune care poate determina boli cardiace cronice, boli renale şi chiar decesul în urma accidentelor 
vasculare sau atacului de cord. Statisticile OMS relevă că, la nivel global, unul din trei adulţi cu vârsta peste 25 de ani 
are tensiunea arterială ridicată şi peste nouă milioane de decese apar anual în lume din cauza complicaţiilor 
hipertensiunii arteriale. Hipertensiunea arterială este considerat “ucigaşul lent nevăzut” al populaţiei deoarece nu are 
simptome specifice.   

Hipertensiunea arterială este o afecţiune care poate fi atât prevenită cât şi tratată, mai ales atunci când este 
depistată precoce. Prevenţia devine esenţială în acest tip de afecţiune. Dieta nesănătoasă, consumul de alcool şi tutun 
sau lipsa activităţii fizice sunt câţiva din factorii de risc care contribuie la hipertensiunea arterială. Pentru a îndepărta 
aceşti factori de risc, populaţia trebuie să fie conştientizată permanent cu privire la impactul nefast pe care îl au 
aceştia asupra sănătăţii lor. Populaţia trebuie de asemenea să înţeleagă importanţa prevenţiei prin controale periodice 
a stării de sănătate. Controlându-ţi presiunea arterială, îţi controlezi viaţa! 

De asemenea, în acest an se promovează o altă temă majoră şi anume, sănătatea la locul de muncă. 
Sănătatea la locul de muncă nu înseamnă doar respectarea cerinţelor legate de domeniul sănătăţii şi securităţii muncii, 
ci şi sprijinirea activă a personalului de către angajatori în vederea îmbunătăţirii stării generale de sănătate şi 
confortului angajaţilor. Măsurile avute în vedere sunt: asigurarea tuturor condiţiilor ce vizează sporirea confortului la 
locul de muncă, promovarea conceptului de alimentaţie sănătoasă la locul de muncă şi acasă, informarea privind 
efectele negative ale fumatului şi alcoolului, promovarea sănătăţii mentale, încurajarea activităţii fizice şi a practicării 
unui sport, monitorizarea stării de sănătate prin asigurarea de examene medicale periodice. Promovarea acestor 
măsuri contribuie fără îndoială şi la prevenirea hipertensiunii arteriale numai că, din păcate, în România sănătatea la 
locul de muncă este un domeniu insuficient promovat.  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-
OSHA) promovează sănătatea la locul de muncă pentru a încuraja îmbunătăţirea sănătaţii şi stării de bine la locul de 
muncă şi, prin urmare, pentru a reduce costurile cu îmbolnivirile în rândul forţei de muncă din Uniunea Europeană. 
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Promovarea sănătăţii la locul de muncă duce la reducerea concediilor medicale, stimularea motivaţiei şi creşterea 
productivităţii muncii. 

Poate domnul Ministru Nicolăescu va avea în vedere îmbunătăţirea acestui pilon important al prevenţiei  – 
sănătatea la locul de muncă, deoarece potrivit declaraţiilor domniei sale, prevenţia reprezintă o prioritate pentru 
mandatul său. Sperăm să nu transformaţi şi acest obiectiv în promisiune.  

Este regretabil, ca mesajul Ministrului Sănătăţii, postat în data de 7 aprilie a.c., pe site-ul oficial, cu ocazia 
Zilei Mondiale a Sănătăţii să nu conţină un gând încurajator şi pentru corpul medical. Prin omisiunea dumneavoastră, 
aţi neglijat un actor important al sistemului medical, fără de care, sistemul nu ar putea funcţiona. Dacă tot susţineţi că 
nu există fonduri pentru creşterea salariilor, de această dată, aţi ratat prilejul de a face o urare caldă şi mobilizatoare 
întregului personal din sistemul pe care îl păstoriţi! Credeam că la declaraţii vă pricepeţi mult mai bine decât la fapte! 

Vă mulţumesc.  
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
 USL – inamicul democraţiei directe! 

 
 

Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

Nu foarte departe de primul titlu al Constituţiei României se stipulează simplu şi clar faptul că 
„Suveranitatea aparţine poporului român”, care se poate exercita indirect, prin reprezentanţi sau direct, prin 
referendum. Tot în acelaşi articol al legii fundamentale constituantul a prevăzut pericolele care se pot manifesta la 
adresa suveranităţii şi a precizat expres că „Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume 
propriu”. 

  Cu toate că limbajul în care a fost redactată cea mai importantă lege a ţării nu este unul 
abstract, ci simplu şi comprehensibil, Uniunea Social Liberală încearcă, prin tertipuri de-a dreptul 
obscene, să ne convingă că în fapt nu ştim să citim Constituţia României şi că ei ştiu să interpreteze mai 
bine ceva ce este de domeniul evidenţei. Astfel, prin actele şi faptele USL, grupul de politicieni care au 
populat Parlamentul României în decembrie 2012, printr-o campanie electorală plină de promisiuni şi 
minciuni, consideră astăzi că voinţa poporului trebuie să se subsumeze voinţei unui grup vremelnic de 
aleşi. Când afirm acest lucru am în vedere, în primul rând, desconsiderarea totală a rezultatelor 
referendumului organizat în 22 noiembrie 2009 la care, din totalul de 18.293.277 de persoane înscrise în 
listele electorale permanente, au participat la vot 9.320.240 de persoane, număr suficient ca referendumul 
să fie declarat valabil în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000.  

  La data de 22 noiembrie 2009, cetăţenii care au participat la vot au optat pentru trecerea la 
un Parlament unicameral (72,31%) şi pentru reducerea numărului de parlamentari (83,31%). USL a tratat 
cu totală nonşalanţă aceste opţiuni şi a întreprins toate demersurile pentru a stopa atât Proiectul de 
revizuire înaintat de Preşedintele României, cât şi pe acela iniţiat de Partidul Democrat Liberal şi a dat 
românilor un parlament cu 588 de reprezentanţi. 

  Mai mult, zilele acestea, Uniunea Social Liberală se pregăteşte să le spună românilor că 
nu-i bine cum au votat şi se mobilizează să respingă orice iniţiativă care ar duce la îndeplinire rezultatele 
referendumului din anul 2009. 

Ipocrizia este în fapt deviza USL şi când spun aceasta am cunoştinţa termenilor. Dacă rezultatul 
referendumului din anul 2009 este neinteresant pentru USL şi liderii săi, în schimb, în anul 2012 referendumul pentru 
suspendarea Preşedintelui României era instrumentul suprem al democraţiei, iar rezultatul lui putea să fie confirmat şi 
de 20% dintre cetăţenii cu drept de vot! Altfel spus, USL a fost pregătită să accepte rezultatele unui referendum 
invalidat de populaţie şi uită total un referendum valid şi ale cărui rezultate sunt aşteptate de către români. 

Stimaţi colegi. 
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USL ori nu ştie, ori nu vrea să recunoască miniciunile zi de zi afirmate, pentru că, oricât de mult ar dori să 
croiască o Constituţie după chipul şi asemănarea lui Crin Antonescu şi după interesele lui Dan Voiculescu, noua lege 
fundamentală va încălca principiul democraţiei directe şi nu va fi legitimă pentru nici un cetăţean român.  

 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Florin-Mihail Secară 

 
 

*** 
 

 Bilanţul unei guvernări fără rezultate 
 
 

Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
Peste două săptămâni se împlineşte un an de când USL, profitând de migraţia parlamentară pe care o dezaproba 

toată ziua la televiziunile de partid, a aprobat moţiunea de cenzură care avea să-i aducă la guvernare.  
Un an de zile echivalează cu jumătate din Guvernarea PDL, guvernare care a lăsat în urma sa o ţară stabilă din 

punct de vedere macroeconomic, cu una dintre cele mai mari creşteri economice din Uniunea Europeană şi cu 
reforme cruciale asumate şi demarate de PDL: reforma din educaţie, reforma din sistemul public de salarizare, 
reforma din sistemul public de pensii, reforma sistemului judiciar, prin adoptarea noilor coduri (penal şi civil), 
precum şi a codurilor de procedură, reformele din domeniul muncii. 

Cei care au curajul să se uite în urmă şi să evalueze activitatea PDL la guvernare vor constata că toate 
reformele şi măsurile asumate de noi au fost corecte, pentru modernizarea societăţii româneşti şi pentru ameliorarea 
vieţii românilor. 

De asemenea, cei care au trâmbiţat ani de zile „România bunului simţ” sunt cei care, în fapt, au desconsiderat 
cel mai puternic acest principiu. 

Cel mai îngăduitor bilanţ al guvernării de un an al USL arată că domniile lor au demolat tot ceea ce se 
construise până în aprilie 2012. Mai mult, nimic, dar absolut nimic din ceea ce au promis în campania electorală nu 
se regăseşte în vreo realizare concretă. Au promis taxe mai mici, iar românii ştiu ce au primit. Au promis facturi mai 
mici şi fiecare dintre noi putem constata ce se plăteşte azi. Au promis „bun simţ” şi meritocraţie şi oferă exact pe 
invers. Au promis depolitizarea funcţiei publice şi au politizat toate instituţiile, până la portarul instituţiei. 

Cel mai trist, însă, este faptul că lipsa totală a performanţelor de guvernare este resimţită de întreg mediul de 
afaceri din România şi loveşte cu o forţă teribilă în apetitul investitorilor străini. Acest lucru este reflectat deja în 
creşterea economică anemică din anul 2012 şi perspectivele de stagnare pentru anul 2013.  

Locurile de muncă existente sunt din ce în ce mai ameninţate de lipsa investiţiilor publice, iar altele noi nu s-au 
creat decât în cadrul guvernului, prin creşterea numărului de portofolii.  

Stimaţi colegi. 
Un guvern care stă mai mult de jumătate din zi la televiziuni şi la talk-showri nu are cum să guverneze. 

Uniunea Social Liberală, aflată în continuare în campanie electorală, nu face altceva decât să aducă prejudicii pe 
scară largă economiei şi societăţii româneşti. Românii au înţeles deja acest lucru şi trag speranţa că „votul sancţiune” 
pe care-l vor da în anul 2014 va avea aceeaşi amplitudine ca cel de susţienere pe care l-au dat USL în 2012.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ioan Bălan 

 
*** 
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De Ziua Mondială a Sănătăţii pacienţii români trebuie să ţină piept haosului din sistemul public de sănătate 

       
 Stimaţi colegi, 
 Aş dori să iau astăzi cuvântul pentru a-mi exprima preocuparea faţă de situaţia sistemului de sănătate din 

România.  
 În această lună se implinesc 65 de ani de la prima aniversare a Zilei Mondiale a Sănătăţii, celebrată în fiecare 

an din 1948 încoace pe data de 7 aprilie. Cu această ocazie, Ministrul Sănătăţii Eugen Nicolăescu a ţinut să îi 
îndemne conştiincios pe români să fie responsabili de propria sănătate verificându-şi periodic tensiunea arterială 
pentru a preveni astfel riscurile de accident vascular sau infarct miocardic. Nimic mai corect din partea unui ministru 
al sănătăţii care doreşte să marcheze oficial o astfel de zi. Însă, în timp ce domnul Ministru ne îndeamnă să fim atenţi 
la propria sănătate, poate că ar fi fost mai util ca domnia sa să ne prezinte un plan concret şi viabil al redresării 
sistemului de sănătate din România, aflat astăzi la pământ.  

Dacă ar fi să punem o etichetă actualului sistem de sănătate din România, cu siguranţă că acest cuvânt ar fi 
haosul. Simptomele sunt date de lipsa de viziune şi de o coordonare eficientă la nivel ministerial, finanţare 
inadecvată, căpuşarea de către cei care iau toate aceste vulnerabilităţi ca pe o oportunitate- profitorii sistemului. Este 
un sistem care prin felul său de a funcţiona a permis contracte între casele de asigurări şi laboratoare-căpuşă care au 
făcut bani pe spatele bolnavilor. Este un sistem care ţine bolnavii de cancer în suspans de la o lună la alta, neştiind  
dacă se vor găsi citostatice pentru a-şi duce tratamentul la capăt sau îi obligă să vină cu tratamentul de acasă. Toate 
acestea se întâmplă pentru că Ministerul Sănătăţii nu a reuşit nici până acum, la aproape 3 luni de la criza 
citostaticelor, să creeze un registru funcţional al bolnavilor de cancer, al nevoii lor de tratament şi al stocurilor de 
citostatice existente. Nu în ultimul rând, este un sistem în care facultăţile de medicină au devenit locuri de pregătire a 
medicilor din afară, deoarece procentul de medici români care aleg să plece în străinătate sub constrângerea salariilor 
mici pe care le primesc în ţară este unul covârşitor. Acestui întreg sistem trebuie să îi ţină piept pacienţii.  

 Stimaţi colegi,  
 În condiţiile în care indicatorii socio-demografici ne arată că îmbătrânirea populaţiei este un fenomen din ce 

în ce mai acut, iar sporul natural al României rămâne unul negativ (-2.2% în anul 2010, conform ultimelor date 
publicate de INS), preocuparea pentru viabilitatea sistemului de sănătate din România este una crucială. 
Recomandările Institutului de Prognoza Economică arată că în condiţiile unei stări de sănătate a populaţiei din 
România la nivelul mediu al UE, producţia economică ar înregistra un surplus de 6,7 miliarde euro (aproape 5% din 
PIB), datorat creşterii participării la activitatea economică şi a productivităţii mucii. În acest context, studiul 
recomandă creşterea cheltuielilor cu sănătatea cu 5 puncte procentuale din PIB secvenţial în următorii 10 ani. 

 Ne ascundem tot timpul în spatele scuzei că nu putem vindeca acest sistem de pe o zi pe alta, însă această 
scuză o folosim deja de 20 de ani. Pentru pacientul român, însă, timpul nu mai are răbdare. Cred că este cazul să 
acţionăm serios în acest sens, fără să mai căutăm soluţii paliative care nu fac decât să ne îmbete cu apă rece, cum este 
actuala co-plată instituită de domnul Nicolăescu. Dacă ne uităm puţin la cifre, în urma unui calcul simplu, vom 
observa că suma încasată de la cele aproximativ 5 milioane de externări anual (conform anuarului statistic) poate 
ajunge la maxim 50 de milioane de lei pe an. În condiţiile în care veniturile pentru sectorul sanitar, inclusiv 
transferurile de la bugetul de stat, s-au ridicat la aproximativ 19 miliarde lei,  înseamnă că prin co-plată ar putea fi 
obţinute 2 procente în plus. Aşadar, o sumă mică pentru bugetul sănătăţii, dar semnificativă pentru buzunarele 
românilor, care contribuie deja financiar la finanţarea sistemului de sănătate prin plata CAS. Nu cred că asta e soluţia 
la problema lipsei de finanţare a sistemului de sănătate. La toate aceste soluţii neinspirate se mai adaugă şi planul 
descentralizării şi reorganizării caselor şi direcţiilor de sănătate anunţat de domnul Ministru, fără a putea vorbi de o 
sincronizare a acestuia cu reorganizarea teritorială a României pentru care nu avem încă o imagine clară.    

Stimaţi colegi, 
 Adoptarea legii sănătăţii trebuie accelerată, iar pentru acest lucru este nevoie de o deschidere reală la dialog 

şi de o implicare mai mare din partea autorităţilor şi a factorilor de decizie. Calendarul anunţat pentru această lege 
este unul nejustificat de relaxat, nu prevede termene clare, ci perioade de timp mult prea lejere. Această lejeritate 
trebuie înlocuită cu accelerarea,  cu urgentarea reformei! 

  Fac un apel pe această cale către toţi factorii de decizie care pot contribui la redresarea sistemului de 
sănătate, începând cu noi parlamentarii aleşi şi continuând cu Ministerul Sănătăţii, organizaţiile şi asociaţiile 
profesionale. Este nevoie să ne aşezăm grabnic cu toţii la masa dialogul şi împreună să creăm un cadru legisativ 
sustenabil financiar, dar adaptat nevoilor pacienţilor.  
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Vă mulţumesc. 
Deputat, 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Munca în PIB-ul nostru şi al altora 
 

Potrivit datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, salariul mediu brut a fost anul trecut de 1.937 
lei, ceea ce implică un cost salarial (cu tot cu impozitele ce revin firmei) de aproape 2.500 lei pe lună. Cu alte 
cuvinte, pentru un angajat se cheltuie cam 30.000 lei pe an. Statistica la nivelul Inspectoratelor teritoriale de muncă 
arată un număr de circa şase milioane de contracte de muncă. Diferenţa faţă de cei 4,2 milioane angajaţi din 
statistica naţională provine din firmele cu 0 -3 angajaţi, ce nu mai sunt urmărite din 2002, din pensionarii care 
lucrează şi din faptul că unele persoane au mai multe contracte de muncă. Cu toate cheltuielile adiacente, ce nu apar 
explicit sub formă de venituri salariale, partea care revine forţei de muncă din avuţia naţională se situează sub 
200 miliarde lei la un PIB estimat în jur de 550 miliarde lei. 

Potrivit Eurostat, singurele ţări UE ceva mai dezvoltate în care partea ce revine salariilor din surplusul 
realizat în urma proceselor de producţie nu trece de 40% sunt Polonia şi Slovacia, ceea ce le face optime pentru 
capitalurile internaţionale, având în vedere infrastructura, poziţia geografică şi nivelul de pregătire a forţei de muncă. 
La acestea, se adaugă  Grecia, urmată de Bulgaria şi România. Din perspective plăţilor salariale sub uzanţele din 
Europa Occidentală, mişcările sociale din Grecia (membră UE din 1981) capătă o explicaţie clară, statistică, şi nu 
doar o aplicare de clişee referitoare la un popor care ar fi mai puţin dispus să muncească. 

Prin contrast, ţările în care peste 50% parte  revine salariaţilor din PIB sunt Suedia, Danemarca, Franţa, 
Marea Britanie şi Olanda. Ceea ce explică atât nivelul de civilizaţie superior cât şi protecţia socială mai eficientă, 
concentrată pe cei care nu au slujbe şi nu dispersată spre cei care au slujbe prost plătite. În aceste ţări, solidaritatea 
socială se vede, mai degrabă, în cointeresarea şi tratamentul corect la locul de muncă, nu în pomeni generalizate, cu 
destinaţie electorală. 

Din moment ce salariaţii români beneficiază de circa 37% din PIB iar cei din Occident de peste 50% din PIB, 
rezultă că primesc doar trei sferturi din ce ar fi încasat pentru aceeaşi muncă dacă am fi avut atât patroni cu un 
comportament occidental, cât şi un mediu economic sănătos care să evolueze sustenabil. Diferenţa de un sfert rămasă 
pe post de “rentă locală” explică apariţia marilor averi într-o ţară cu multă sărăcie. Maximizarea profiturilor în est 
pentru a susţine politica socială în vest a devenit o realitate. De exemplu,  Renault şi-a salvat rezultatele 
financiare cu vânzările de autoturisme fabricate în România. În acelaşi context poate fi amintit şi Petrom-OMV, 
care a anunţat pe anul de criză 2010 că o treime din profitul său vine dintr-o ţară săracă, România. Creşterea 
ponderii salariilor în PIB este esenţială pentru susţinerea sistemelor publice de pensii şi de prestatii sociale. 

Prima variantă de compensare a acestui neajuns este alternativa taxării  progresive a firmelor, cu 
instituirea unei suprataxe sociale de avarie în perioadele de criză. Taxele diferenţiate plătite de companii în 
câteva ţări din UE sunt echivalente cu o impozitare progresivă.  

Cea de-a doua variantă: păstrarea cotei unice de taxare. O soluţie corectă social ar fi impozitarea 
suplimentară a dividendelor distribuite din profiturile care depăşesc o anumită proporţie faţă de fondul de salarii 
oferit, de care a cărui mărime depind contribuţiile sociale plătite. 

 Substituirea salarii mai mari ( implicit pensii mai mari din contribuţiile sociale sporite) în loc de profit “fără 
număr” ar permite dezvoltarea în România a modelului occidental de stat social, model  invocat  atât de frecvent  de 
politiceni, chiar dacă realitatea demonstrează  cu fiecare zi care trece că acest fapt este o promisiune fără acoperire în 
veniturile bugetare ale statului român. 

 
Deputat, 

Vasile Gudu 
 

*** 
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Ziua Mondială a Sănătăţii 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 

7 aprilie înseamnă pentru întreaga lume Ziua Mondială a Sănătăţii. Din 1950, aceasta este celebrată în 
fiecare  an şi reprezintă o oportunitate de a aduce în prim-plan câte o temă de reflecţie pentru cei care poate nu 
conştientizează anumite probleme majore de sănătate publică la nivel global, dar mai ales pentru factorii de decizie, 
cei ce pot „trata” un sistem încă „bolnav”.  

Tema lansată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru anul 2013 este prevenţia şi controlul tensiunii 
arteriale cu un accent special pe reducerea aportului de sare din dietă. Presiunea sanguină crescută suprasolicită 
arterele şi inima crescând probabilitatea de atac de cord, accident vascular cerebral şi boli de rinichi. Bolile 
cardiovasculare cauzează în Europa, anual, aproximativ 42% din totalul deceselor. De cele mai multe ori, această 
boală este asimptomatică şi de aceea este cunoscută sub numele de “ucigaş tăcut”. În aceste condiţii, devine vital să 
conştientizăm, deopotrivă tineri, bătrâni, autorităţi responsabile, că doar prin controale medicale periodice  ne putem 
proteja şi îmbunătăţi starea de sănătate. 

În România, sistemul de sănătate se identifică, în mintea celor mai mulţi, cu lipsa de fonduri pentru 
tratamente şi aparatură, cu închiderea spitalelor, cu plecările masive ale medicilor în străinătate, cu calitatea slabă a 
serviciilor. Este greu până să şi identifici priorităţile, totuşi prioritară rămâne viata, iar dreptul la viaţă, cu tristeţe, 
constat că este arbitrar acordat nou-născuţilor din România. Vorbesc aici de incidenţa ridicată a cazurilor de boală, de 
mortalitate infantilă în ţara noastră, în comparaţie cu alte ţări (potrivit celor mai recente date Eurostat, mortalitatea 
infantilă în România este de 9,8 la mie, aproape dublă faţă de media europeană). Educarea părinţilor şi sprijinirea 
medicilor în activitatea zilnică sunt doar două direcţii de urmat pentru a combate mortalitatea infantilă. Cifrele din 
statisticile europene şi mondiale ne pun la zid, iar concluzia generală a unor studii efectuate în acest domeniu este că  
majoritatea deceselor survenite la copiii sub cinci ani puteau fi evitate.  

Sunt iniţiator, alături de un număr mare dintre Dumneavoastră, al PL-x nr. 734/2011 privind reglementarea 
marketingului substituenţilor de lapte matern. Prin protecţia şi promovarea alăptării se asigură o nutriţie adecvată şi 
sănătoasă pentru sugari  şi copii mici, dar se garantează şi utilizarea corectă a substituenţilor de lapte matern atunci 
când aceştia sunt necesari. Propunerea legislativă protejează şi susţine alăptarea în conformitate  cu recomandările 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi previne înlocuirea laptelui matern acolo unde nu se impune din motive medicale 
bine documentate. 

Studiile de specialitate au demonstrat că alăptarea este metoda optimă de hrănire pentru marea majoritate a 
sugarilor şi a copiilor mici. Laptele matern este superior oricărui alt produs de hrănire a copilului, conţinând o 
combinaţie echilibrată de substanţe nutritive şi alţi factori care protejează împotriva bolilor. Sugarii care primesc şi 
alte fluide în afara laptelui matern, în primele şase luni de viaţă, sunt expuşi unor riscuri crescute de infecţii. Riscurile 
morţii neonatale cresc o dată cu creşterea intervalului scurs de la naştere până la prima alăptare. În acelaşi timp, şi 
mamele care nu alăptează sunt expuse unui risc mare de anemie, cancer mamar precoce, cancer ovarian, osteoporoză. 
Toate aceste aspecte reprezintă dezavantaje atât pentru individ cât şi pentru societate deoarece aceasta plăteşte 
suplimentar servicii de sănătate costisitoare. 

Acest Proiect de lege, pe care îl readuc în atenţia Dumneavoastră, stimaţi colegi, în preajma Zilei Mondiale a 
Sănătăţii, devine cu atât mai important cu cât, în momentul de faţă, ne confruntăm cu lipsa unui cadru legal în 
România în ceea ce priveşte marketingul substituenţilor de lapte matern care conduce la promovarea fără restricţii a 
acestora, în detrimentul alăptării, şi la informarea necorespunzătoare a publicului în ceea ce priveşte nutriţia sugarilor 
şi a copiilor mici. 
          Salut toate campaniile de informare, prevenţie şi control desfăşurate cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii în 
România şi îmi doresc ca alături de Dumneavoastră să luăm, în continuare atitudine în legătură cu problemele ce ţin 
de sănătatea noastră, căutând în continuare susţinere pentru proiecte legislative asemenea celui expus anterior. 
 

Deputat, 
Sanda Maria Ardeleanu 
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Să salvăm Gara Suceava Nord – monument istoric al României 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 

Astăzi vreau sa trag un semnal de alarmă cu privire la starea deplorabilă în care se găsesc multe din 
monumentele de patrimoniu ale României. Indiferenţa unora şi neputinţa altora au ca rezultat degradarea puternică şi 
constantă a unor clădiri cu care ne identificăm ca popor. Constat cu tristeţe ca din mărturiile istoriei noastre ca ţară 
cândva parte a Imperiului Austro-Ungar, au rămas doar ruine, geamuri sparte, pereţi fără tencuială, igrasie şi o 
adâncă uitare. 

Dacă acesta este un tablou general în România, vreau totuşi să mă opresc asupra Gării  Suceava Nord 
(Iţcani), clădire  inclusă în Lista monumentelor istorice din judeţul Suceava, elaborată în anul 2004, având codul SV-
II-m-B-05468, care aşteaptă cu disperare lucrări de reabilitare. Dintr-un complex feroviar  important, Gara Iţcani a 
devenit, după zeci de ani în care nu s-a făcut nimic pentru întreţinerea ei, o cladire pustie, insalubră, periculoasă.  

Acoperişul de tablă supulberat de vânt al edificiului, stâlpii de susţinere putreziţi, tencuiala prăbuşită, 
geamurile sparte, lipsa ceferiştilor care altădată roiau prin staţie şi a călătorilor nu mai amintesc nimic din clădirea în 
stil neogotic, cu două niveluri, după modelul gărilor feroviare din Europa Centrală, ce se caracterizează printr-un plan 
dreptunghiular, cu bolţi pe arce de ogivă, arce şi arcade frânte la cheie, creneluri şi turnuleţe de colţ, dată în 
exploatare la data de 28 octombrie 1869. 
 Până în 1960, Iţcani a fost un important nod de cale ferată. Aici se schimbau locomotivele şi personalul de 
drum, se detaşau sau se ataşau vagoane. Până de curând în Gara Iţcani lucrau 150 de ceferişti, câte 30 de lucrători pe 
tură. Astăzi, aceasta găzduieşte un singur birou de mişcare unde lucrează un lucrător pe schimb şi unul sau doi 
operatori de macaze, nu mai mult de patru – cinci oameni pe tură.  
 Dincolo de imaginea dezolantă nepermisă pentru o clădire de patrimoniu, situaţia Gării Suceava Nord 
reprezintă o dramă pentru cele 20 de familii de ceferişti care locuiesc la etajele superioare ale imobilului şi care au 
fost somaţi să îl părasească fără a li se oferi o alternativă. În acelaşi timp, au fost închise toate spaţiile comerciale din 
incinta gării, în momentul de faţă, funcţionând doar o casă de bilete. 

Presa suceveană prefigurează o gară destinată exclusiv transportului de mărfuri, privatizabilă. Pentru 
reparaţia capitală a gării din Iţcani au fost prevăzuţi bani în bugetul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române chiar 
în exerciţiul bugetar din acest an. Deşi termenul vehiculat de începere a lucrărilor de reabilitare era luna martie, încă 
nu s-a întâmplat nimic. 
 Stimaţi Colegi, ştiu că situaţia Gării Iţcani nu este unică în ţară, ştiu că efortul financiar pentru restaurarea 
acestui monument istoric este foarte mare în această perioadă grea pe care o traversăm, dar consider că nu ne putem 
sacrifica istoria, identitatea naţională, rădăcinile şi cu atât mai puţin siguranţa puţinilor călători care îl tranzitează şi 
de aceea Vă solicit sprijinul pentru salvarea lui şi a altora asemenea imobile. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Sanda Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
 

  
Mizele preluării Portului Constanţa 

 
Intenţia Primăriei Constanţa de a prelua controlul Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Constanţa” 

nu este una lipsită de interese ascunse, dar azi vin în faţa domniilor voastre să vă spun de ce materializarea acestei 
intenţii nu are niciun temei şi nu reprezintă sub nicio formă o soluţie pentru Constanţa sau România. 
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Simt nevoia să vă expun câteva dintre atuurile acestui important obiectiv strategic, alături de investiţiile urgente 
ce se impun a fi derulate, pentru a înţelege o dată, pentru totdeauna, de ce locul Portului Constanţa este sub 
administrarea Ministerului Transporturilor. 

Portul Constanţa este un atribut al siguranţei frontierei de est a ţării şi a Uniunii Europene şi prin aderarea 
României la NATO, o structură ce asigură spaţiul maritim şi aerian din zona de est şi sud est. Portul Constanţa este o 
entitate strategică în sine, care ţine de siguranţa naţională, fiind pusă în discuţie, practic,  aprovizionarea României, 
care trebuie să fie menţinută permanent  într-o stare de siguranţă avansată. Toate aceste atribute denotă o importanţă 
care nu poate fi lasată pe umerii unei autorităţi ale administraţiei publice locale sau regionale. 

Alături de însemnătatea acestui obiectiv, stă nevoia stringentă a remedierii defectelor existente: evaluarea 
structurii de rezistenţă şi efectuarea reparaţiilor necesare a digului, care este fisurat pe o lungime considerabilă; 
continuarea digului de sud pentru protecţia bazinului interior în caz de furtună; concepţia unei noi structuri de 
rezistenţă care presupune evaluarea construcţiilor hidrografice, a digurilor de larg şi a cheiurilor; necesitatea 
înfiinţării unei sume tampon pentru reparaţii urgente. Toate aceste urgenţe înseamnă câteva sute de de milioane de 
euro. Are Consiliul Local aceşti bani? Dacă cineva îşi închipuie că răspunsul este unul pozitiv sau că Primăria 
Municipiului Constanţa are capacitatea de a rezolva aceste investiţii, este naiv. 

Este foarte bine de ştiut că Portul Constanţa Nord este în totalitate concesionat sau privatizat pe perioade foarte 
mari de timp, ceea ce înseamnă că veniturile (şi aşa destul de mici) din taxe de cheiaj şi concesiune se vor menţine pe 
o durată foarte mare de timp, fapt pentru care nu putem vorbi despre venituri suplimentare . 

Investiţiile private în Portul Constanţa Sud,  care are un mare potenţial de dezvoltare, nu pot fi făcute în 
actualul context, deoarece prin taxele aplicate - taxele portuare în Constanţa sunt deja la limita superioară la nivel 
internaţional -  acestea ar putea fi recuperate în 50-70 de ani. Master Planul gândit de Administraţia Porturilor 
Constanţa pentru dezvoltarea acestei zone se ridică la o investiţie de peste 1,2 miliarde euro şi ea poate fi realizată din 
fonduri europene,  în sistemul co-finanţării, unde Administraţia Porturilor Constanţa  contribuie cu 2% şi Guvernul 
cu 28-38%. Cine îşi poate închipui că Primăria Constanţa poate dispune de aceste sume de bani, dacă ar lua locul  
Guvernului în administrarea portului? Se vorbeşte de o majorare a taxelor portuare. Nimic mai utopic. Taxele 
portuare sunt considerate deja mari, iar o mărire a lor ar face din portul Constanta unul inaccesibil. 

În condiţiile unor taxe mult reduse şi cu un venit aproape de 4 ori ori mare decât portul Constanţa, Portul 
Rotterdam a fost nevoit să cedeze  statului 30% din acţiuni, în condiţiile în care nu mai putea face faţă cheltuielilor.  

Nu este nevoie să fii specialist ca să înţelegi miza unei astfel de preluări, lucru care nu trebuie să se întâmple. 
Şi pentru a nu fi acuzat de subiectivism, vă rog pe fiecare dintre dumneavostră să analizaţi toate cele prezentate şi să 
realizaţi ce ar însemna SĂ LĂSĂM Portul Constanţa în mâinile Consiliului Local Constanţa. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 

 
Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii 

 
Ziua Mondialã a Aviaţiei şi a Cosmonauticii se sãrbãtoreşte în fiecare an pe 12 aprilie. Celebrarea acestei zile 

nu a fost aleasã întâmplãtor. La aceastã datã, în 1961 a avut loc primul zbor al unui om în spaţiu.  
Sovieticul Iuri Gagarin, la bordul navei Vostok, a fost primul cosmonaut care a pãrãsit atmosfera Pământului 

într-o rachetă. Capsula Vostok a decolat de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan şi a efectuat o rotaţie în orbită 
în jurul Terrei. După 108 minute de la lansare, racheta a aterizat în apropiere de oraşul Saratov. 

Iuri Gagarin a devenit unul din cei mai celebri oameni din istorie. El rãmâne un simbol al descoperirii 
spaţiului, primind numeroase medalii în diferite ţări pentru călătoria sa de pionierat în spaţiul cosmic.  

Cucerirea spaţiului reuşitã de cosmonautul sovietic i-a fãcut pe oameni sã viseze, iar URSS, în plin 
rãzboi rece, a demonstrat lumii întregi supremaţia tehnnologicã faţă de Statele Unite în acest domeniu. 
Aceasta, cu atât mai mult cu cât, tot sovieticii au fost aceia care, în 1957, au lansat pe orbită primul satelit, 
Sputnik 1, şi au trimis-o în spaţiu pe căţeluşa Laika care a a devenit primul animal care a ajuns vreodatã în spaţiu şi 
prima fiinţă decedată în afara Pãmântului.  
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Americanii nu s-au lasat mai prejos, şi la 5 mai 1961, lanseazã un prim zbor cu echipaj uman, un zbor 
suborbital de 15 minute, la o altitudine de 116 mile. Astfel, Alan Shepard devine primul american care a zburat în 
spaţiu, suborbitã, însă aceastã realizare nu se poate compara cu reuşita istoricã obţinutã de sovietici.  

Primul zbor american pe orbita terestrã a avut loc abia pe data de 20 februarie 1962, când John Glenn, la 
bordul vehiculului spatial Mercury, cãlãtoreşte de trei ori în jurul Pãmântului. 

Primul şi singurul român care a zburat în spaţiul cosmic este Dumitru Prunariu. El a participat, în 
1981, la misiunea Soyuz 40 din cadrul programului de exploatare spaţialã a Uniunii Sovietice “Intercosmos” şi 
a petrecut în spaţiu 7 zile, 20 de ore şi 42 de minute. "M-aş reîntoarce în spaţiul cosmic, mãcar pentru a mai 
admira o datã pãmântul de-acolo, de sus", declara Dumitru Prunariu. 
 

 
Deputat, 

George Ionescu 
 

*** 
1.  

 Doamnelor şi domnilor colegi, 
Vin astăzi în faţa dumneavoastră cu o problemă ce a fost discutată în spaţiul public numai la modul 

superficial. În plină campanie electorală a ultimelor alegeri parlamentare, municipiul Constanţa era împânzit cu 
bannere şi panouri cu chipul candidaţilor USL şi a celor doi baroni de Constanţa, Radu Mazăre şi Nicuşor 
Constantinescu, care clamau cu emfază: “Aducem portul acasă!”. Evident, portul tot timpul a fost acasă, atât din 
punct de vedere al locurilor de muncă (ocupate de constănţeni), cât şi al operatorilor portuari, care conform legii, au 
puncte de lucru deschise în municipiu şi înregistrate la Fiscul constănţean. 

În aceste zile, Radu Mazăre declara că are o înţelegere cu  primul ministru Victor Ponta, pentru preluarea 
acţiunilor de la Administraţia Porturilor Maritime Constanţa către primăria municipiului Constanţa . Totodată sunt 
luate în calcul şi celelalte localităţi care oferă servicii portuare şi anume: Mangalia, Agigea şi Năvodari.  

Luând în considerare faptul că Victor Ponta se mai gândeşte şi analizează situaţia, iar ministrul transporturilor, 
liberalul Relu Fenechiu, se opune acestei operaţiuni, tragem concluzia că avem două situaţii.  

În primul rând, în campania electorală unul din cei doi PSD-işti a minţit; ori Radu Mazăre a făcut promisiuni fără 
acoperire, cu bună ştiinţă, ori Victor Ponta nu a avut niciodată de gând să promoveze o astfel de lege. 

 În al doilea rând,  ideea în care cei doi PSD-işti doresc acest lucru, fiind convinşi de justeţea şi eficienţa 
demersului, este inexplicabil de ce ministrul Fenechiu se opune, având în vedere că USL conduce ţara după 
programul de guvernare aprobat în Parlament. O astfel de pretenţie a primului ministru şi a primarului, mediatizată la 
maxim în mass-media locală în timpul campaniei electorale, nu putea trece neobservată şi se poate considera parte a 
programului de guvernare. 

Concluzia este că ministrul Fenechiu trebuie să îşi dea demisia pentru nerespectarea programului . 
Argumentul principal al demersului este folosirea profitului în folosul constănţenilor. Acest argument este valabil 

atunci când prin managementul primăriei se realizează acest profit. Ştim cu toţii că un port de mărimea celui din 
Constanţa are nevoie de sume foarte mari pentru dezvoltare, dotare şi mentenanţă. Doar extinderea digului de larg 
necesită o investiţie de peste 100 milioane de euro. Având în vedere că bugetul municipiului Constanţa este de 
aproximativ 130 milioane de euro, bani necesari pentru funcţionarea şi întreţinerea oraşului, nu vedem de unde ar 
putea municipalitatea să asigure sumele necesare pentru investiţii. 

Nu credem că argumentaţia prin care, la profit încasează primăria, iar la marile proiecte de investiţii finanţează 
guvernul, poate sta în picioare. Consider că un astfel de obiectiv, cu cheltuielile lui aferente, este o pălărie prea mare 
pentru primăria Constanţa, iar Radu Mazăre ar deveni un fel de Dan Diaconescu la Oltchim. Ar vrea, dar nu are bani. 
Este clar că a fost numai populism şi demagogie. 

În ţară mai avem şi alte porturi, cum ar fi cele fluviale de la Dunăre. Dacă acestă lege ar face referire la toate 
aceste porturi şi primăriile aferente, vom ajunge în situaţia în care aceste oraşe şi aşa deficitare din punct de vedere al 
bugetelor locale, deoarece nu generează o ecuaţie economică favorabilă încasării taxelor şi impozitelor locale 
necesare pentru întreţinerea şi dezvoltarea unui port, aceste oraşe ar fi pur şi simplu „cocoşate” de această nouă 
cheltuială. 
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Avem deci o situaţie paradoxală: un buget local cu minus şi un bilanţ al companiei portuare tot cu minus. 
Probabil că numai în viziunea lui Mazăre şi a lui Ponta, adunarea lor dă cu plus. Pentru noi toţi ceilalţi rezultatul este 
un deficit mai mare. 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Dan Coman Şova, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine  
De către: deputat Alexandru Nazare 
Obiectul interpelării: Stadiul procedurilor de licitaţie şi a execuţiei autostrăzilor de pe Coridorul IV Pan 
European 
 

Stimate domnule Ministru, 
Atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru construcţia de autostrăzi în România reprezintă un pas 

semnificativ pentru creşterea economică, contribuind, astfel, la reducerea decalajelor faţă de economiile din restul 
Uniunii Europene prin realizarea de investiţii majore şi crearea de locuri de muncă.  

În plus, România are avantajul de a fi traversată de Coridorul IV Pan European, care leagă 
Dresda/Nuremberg de Istanbul, iar Autostrada A1 (Nădlac – Constanţa), parte a acestei rute,  oferă conectarea 
României şi a Mării Negre cu Uniunea Europeană. 

CNADNR, instituţie pe care o coordonaţi, are în derulare atât proceduri de licitaţie pentru atribuirea 
contractelor privind construcţia acestei autostrăzi, cât şi lucrări de construcţie care prezintă întârzieri semnificative, 
cu termene depăşite de finalizare a anumitor tronsoane, ceea ce va duce la imposibilitatea de a închide în întregime 
Coridorul IV până în 2016, după cum era estimat. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Care este stadiul procedurii de evaluare privind licitaţiile pe care le aveţi în derulare privind construcţia de 
autostrăzi de pe Coridorul IV şi când estimaţi că vor fi atribuite contractele? 
- Care este stadiul contractelor pe care le aveţi în derulare, care este procentul de execuţie a lucrărilor 
comparativ cu cât era asumat prin planurile de lucrări şi care sunt noile termene de finalizare pe care le estimaţi? 
- Ce penalităţi au fost aplicate constructorilor care au înregistrat întârzieri? Care au fost motivele invocate de 
contractori pentru acestea? 
- Care va fi modalitatea de finanţare a construcţiei tronsonului Sibiu – Piteşti, parte a Coridorului IV Pan 
European? Menţionez, în acest sens, faptul că în 2012 Comisia Europeană transmisese acceptul privind revizuirea 
studiului de fezabilitate în vederea asigurării finanţării acestui proiect din fonduri europene nerambursabile din 
perspectiva financiară 2014-2020. În acest context, în martie 2012 a fost lansată licitaţia, ulterior procedura fiind 
anulată de către CNADNR în noiembrie fără nicio explicaţie. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
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Adresată: domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor  
De către: deputat Alexandru Nazare 
Obiectul interpelării: Stadiul aprobării finanţării pentru proiectul major privind construcţia autostrăzii 
Dumbrava – Deva şi acţiunile desfăşurate pentru deblocarea Programului Operaţional Sectorial Transporturi 
 

 
Stimate domnule Ministru, 

Economiile realizate în cadrul licitaţiilor pentru construirea tronsoanelor de autostrăzi din Fondul de 
Coeziune şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională, cele realizate ca urmare a aplicării prevederilor noii legi 
a exproprierilor, precum şi realocarea resurselor financiare prevăzute pentru construcţia de loturi de autostrăzi care nu 
erau contractate, au permis, în 2012, cu acordul Comisiei Europene, asigurarea, din acestea, a resurselor financiare 
necesare construcţiei secţiunii Dumbrava – Deva din tronsonul Lugoj - Dumbrava, parte a Coridorului IV Pan-
European.  

Construcţia secţiunii Dumbrava – Deva reprezintă, în accepţiunea Regulamentului CE 1083/2006 de stabilire 
a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul 
de Coeziune, un proiect major, dat fiind faptul că prezintă importanţă naţională, are caracter economic şi tehnic precis 
şi un cost total care depăşeşte 50 de milioane de euro, cu surse de finanţare din Fondul de Coeziune şi Fondul 
European de Dezvoltare Regională. În lipsa aprobării finanţării de către Comisia Europeană, lucrările pentru 
construcţia acestei secţiuni ar trebui suportate de la bugetul de stat. 

În acelaşi timp, în august 2012, Comisia Europeană a decis blocarea plăţilor prin Programul Operaţional 
Sectorial Transporturi, Ministerul anunţând iniţial că la sfârşitul lunii septembrie urma să prezinte lista cu măsurile 
adoptate în sensul deblocării POS-T. 

Recent aţi declarat că până la mijlocul lunii aprilie Ministerul Transporturilor va finaliza procedurile cerute 
de Comisie privind Programul Operaţional Sectorial Transporturi, urmând ca până la finele lunii iunie să fie primită o 
decizie în sensul deblocării programului.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Care este stadiul şi ce demersuri au fost efectuate pentru aprobarea finanţării de către Comisia Europeană 
privind proiectul major pentru construcţia autostrăzii Dumbrava – Deva? 
- Care este motivul pentru care ministerul nu a luat nicio măsură pentru deblocarea Programului Operaţional 
Sectorial Transporturi în septembrie 2012, cum se stabilise iniţial? Care sunt acţiunile pe care le va desfăşura MTI în 
acest sens în lunile următoare? Care este calendarul agreat cu Comisia Europeană pentru deblocarea POST? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 

 
Adresată: domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării:  Situaţia acordării cetăţeniei ungare, cetăţenilor români 
 

Stimate domnule Ministru, în anul 2010 Guvernul Ungariei a anunţat  că va simplifica procedura de acordare 
a cetăţeniei ungare, cetăţenilor altor state, în special cetăţenilor  de etnie maghiara. 

În România o parte din  cetăţenii români  de etnie maghiara, în frunte cu conducerea UDMR, s-au grăbit să 
aplice pentru obţinerea celei de a doua cetăţenii, invitând în acest sens şi pe alţi cetăţeni. 

Spre deosebire de alte state europene, România nu a avut nici un fel de  reacţie şi nici un răspuns la 
întrebările apărute în spatiul public, venite din partea societăţii civile. 
Domnule Ministru, vă rog să precizati: 
1. Care este poziţia Ministerului Afacerilor Externe faţă de acordarea cetăţeniei ungare, cetăţenilor români? 
2. Câţi cetăţeni români au aplicat pentru obţinerea cetăţeniei ungare, din anul 2011 până în prezent? 
3. Dintre cetăţenii care au aplicat , câţi sunt cetăţeni români de altă etnie decât cea maghiară? 
Solicit răspuns în scris. 
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*** 

 
 
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Exploatarea gazelor de şist 
 

Stimată doamnă Ministru, în ultimele zile se discută tot mai mult despre problema exploatarii gazelor de şist.  
Aceasta problemă interesează o mare parte din populaţia ţării, din acest motiv înmulţindu-se şi mitingurile împotriva 
acestei idei de exploatare a gazelor de şist.  

Unele administraţii locale au organizat referendumuri locale pe aceasta temă, rezultatul lor fiind împotriva 
exploatarii gazelor de şist. 

Guvernul României nu prezintă foarte clar riscurile sau avantajele acestor exploatări, nu răspunde precis şi 
concis la întrebările pe care cetăţenii sau diverse ONG-uri le au în legătură cu aceasta problemă. 

Doamnă Ministru, vă rog să precizaţi daca ministerul pe care îl conduceţi are o strategie clară în acest 
domeniu şi dacă credeţi că riscurile unor astfel de exploatări sunt de natură să afecteze mediul înconjurator şi implicit 
viaţa oamenilor. 

Solicit raspuns în scris. 
 

*** 
 
 
 
Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării:  Constanţa cel mai mare preţ la gigacalorie ! 
 

Stimate domnule Ministru, Constanta are cel mai mare preţ la gigacalorie din România, aproape dublu faţă de 
Bucureşti, iar acum primăria Constanţa a anunţat scumpirea din nou a gigacaloriei. 

 Pe lângă faptul că vor trebui să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru plata facturilor, constănţenii vor 
trebui să plătească şi retroactive, în condiţiile în care conducerea primăriei Constanţa încearcă să “arunce pisica” în 
curtea Ministerului Economiei, acuzând ANRE de creşterea preţului cu 9% . 

Domnule Ministru, vă rog să precizaţi care a fost motivul pentru creşterea de preţ aprobată de ANRE? 
De ce ministerul economiei nu caută soluţii alternative mai ieftine, în avantajul cetăţenilor şi în dezavantajul 

“băieţilor deştepţi”? 
Solicit raspuns în scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Dan Şova,  ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
De către: deputat Petru Movilă 
Obiectul interpelării: Autostrada Iaşi – Tg. Mureş 
 
Domnule Ministru,  
 

În răspunsul primit la interpelarea 52B din data de 04.03.2013 aţi menţionat faptul că valoarea totală a 
proiectului Autostrăzii Iaşi – Tg. Mureş este de 6,4 miliarde Euro. În acelaşi timp, Relu Fenechiu, ministrul 
Transporturilor, care şi-a asumat acest proiect în mod public, a declarat în nenumărate rânduri faptul că investiţia 
estimată este de 4 miliarde de Euro, în timp ce în studiile de fezabilitate din 2009 era estimat un cost de 8,9 miliarde 
de Euro. 
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În aceste condiţii, vă adresez o serie de întrebări: 
1. În studiile de fezabilitate făcute la acel moment, valoarea autostrăzii este estimată la 8,9 miliarde Euro. În 
schimb, dumneavoastră aţi susţinut faptul că Autostrada Iaşi – Tg. Mureş va avea un preţ de 6,4 miliarde de Euro. 
Cum s-a ajuns la această estimare si care sunt studiile care stau la baza acestei afirmaţii? 
2. Este la acest moment, Ministerul Transporturilor mandatat de către Guvernul României să se ocupe de 
proiectul Autostrăzii Iaşi – Tg. Mureş ? 
3. Este proiectul autostrăzii prins în reţeaua de transport european în aşa fel încât să fie finanţat şi din fonduri 
europene, şi dacă da în ce procent? 
4. Sunt valabile studiile făcute în 2009 pentru acest proiect? 
Solicit răspuns scris şi verbal. 
 

*** 
 
 

Adresată: domnului Relu Fenechiu,  ministrul Transporturilor 
De către: deputat Petru Movilă 
Obiectul interpelării: Autostrada Iaşi – Tg. Mureş 
 

Aţi afirmat în nenumărate rânduri faptul că Autostrada Iaşi – Tg. Mureş va fi proiectul de care vă veţi ocupa 
personal, deşi este în atribuţiile Ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional. 

În aceste condiţii, vă adresez o serie de întrebări: 
5. Este la acest moment, Ministerul Transporturilor mandatat de către Guvernul României să se ocupe de 
proiectul Autostrăzii Iaşi – Tg. Mureş ? 
6. Care este valoarea acestui proiect şi care este varianta de finanţare? 
7. Este proiectul autostrăzii prins în reţeaua de transport european în aşa fel încât să fie finanţat şi din fonduri 
europene şi dacă da, în ce procent? 
8. Aţi menţionat că optaţi pentru varianta Iaşi – Câmpia Turzii în detrimentul traseului Iaşi – Tg. Mureş? Cum 
argumentaţi această afirmaţie şi dacă există vreun studiu de fezabilitate care să susţină această declaraţie. 
9. Este cuprins în proiectul Autostrăzii Transilvania Braşov – Borş tronsonul Tg. Mureş – Câmpia Turzii? Dacă 
da, care este lungimea şi valoarea acestuia? 
10. Sunt valabile studiile făcute în 2009 pentru acest proiect? 
11. În studiile de fezabilitate făcute la acel moment, valoarea autostrăzii este estimată la 8,9 miliarde Euro, cu tot 
cu TVA. În schimb, dumneavoastră aţi promovat faptul că Autostrada Iaşi –Campia Turzii va avea un preţ de 4 
miliarde de Euro, cu tot cu TVA. Cum s-a ajuns la această estimare? 
Solicit răspuns scris şi verbal. 
 

*** 
 

 Întrebări 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Perdele forestiere 
 

În ultimele zile s-a reluat in mass media, problema exploatarii gazelor de sist in unele zone ale Romaniei. 
Aceasta problema intereseaza o mare parte din populatia tarii, din acest motiv inmultindu-se si mitingurile impotriva 
acestei idei de exploatare a gazelor de sist. Unele administratii locale au mers mai departe si au organizat 
referendumuri locale pe aceasta tema, in unele localitati referendumurile fiind validate, in altele nu, datorita 
neintrunirii cvorumului necesar validarii, dar cu un vot clar negative. 

Atat guvernul Romaniei, prin institutiile sale, administratiile publice locale si in cele din urma presa, nu 
prezinta foarte clar riscurile sau avantajele acestor exploatari, nu raspund précis si concis la intrebarile pe care 
cetatenii sau diverse ONG-uri le au in legatura cu aceasta problema. 
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Doamna ministru, va rog sa precizati daca ministerul pe care-l conduceti are o strategie clara in acest 
domeniu? 

Credeti ca riscurile unor astfel de exploatari sunt de natura sa afecteze mediul inconjurator si implicit viata 
oamenilor? 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

                                                                           
Adresată domnului Gheorghe Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Reţete falsificate 
 

Stimate domnule Ministru, săptămâna trecută a izbucnit un nou scandal în cadrul Ministerului Sănătăţii, legat 
de reţetele falsificate eliberate de medici.  

Domnule Ministru, vă rog să precizaţi daca Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, face obiectul cercetarii 
interne a ministerului şi care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru soluţionarea acestei situaţii. 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Deblocarea posturilor în sectorul bugetar 
 

Guvernul României, a anunţat public, prin vocea ministrului Liviu Nicolae Dragnea deblocarea posturilor în 
sectorul bugetar. Atât mass-media cât şi societatea  civilă, consideră aceste deblocări de posturi ca o satisfacere a 
clientelei politice de partid. Pentru a nu lăsa loc de interpretări, vă rog să precizaţi cine va stabili numărul locurilor 
care vor fi deblocate şi dacă angajările se vor face pe bază de concurs sau pe baza de selecţie de dosare? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
Adresată domnului Relu Fenechiu,  ministrul Transporturilor 
 

Legea Portului 
 

Domnule Ministru, având în vedere, ultimile declaraţii ale domnului primar al  Constanţei, Mazăre Radu 
Ştefan şi ale domnului Prim-ministru Victor Viorel PONTA, legate de legea portului şi implicit de trecerea APMC în 
subordinea primariei Constanţa, vă rog să precizaţi dacă această lege se poate aplica şi pentru porturile de la Dunăre 
(Galati, Braila, Tulcea, etc.) 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Florin Gheorghe 
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*** 
 
                        
Adresată domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Profilaxia rahitismului în rândul copiilor 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
 

Având în vedere faptul că statisticile privind rahitismul în rândul copiilor sunt foarte ridicate, vă rog, Domnule 
Ministru, să ne comunicaţi următoarele:  

1. care este procentul copiilor care au primit vitamina D, în perioada 1 mai 2012 – prezent; 
2. care este strategia Ministerului Sănătăţii cu privire la profilaxia rahitismului în rândul copiilor. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Situaţia acoperirii vaccinale raportată la numărul de naşteri din perioada 1 mai 2012 – 31 martie 2013 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

 
Având în vedere informaţiile contradictorii referitoare la lipsa mai multor tipuri de vaccinuri, vă rugăm să ne 

comunicaţi  următoarele: 
 
1.   câţi copii s-au născut în intervalul 1 mai 2012 – 31 martie 2013; 
2. care este acoperirea vaccinală pe următoarele tipuri de vaccin  (BCG 1, HEP B 3, DTP 4, VPI 4, Hib 4, 
ROR 1) pentru copiii născuţi în intervalul menţionat mai sus; 
3. care este stocul din acest moment pentru tipurile de vaccinuri enumerate mai sus; 
4. care sunt demersurile realizate de Ministerul Sănătăţii în vederea  introducerii vaccinului pneumococic în 
calendarul de imunizare a nou-născuţilor. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 

 
 Declaraţie politică 

 
 

 
Şi românii din România au nevoie de respect şi ajutor din partea ţării lor la fel cum si românii care se află în 

afara României au nevoie de respect şi ajutor din partea ţării lor. 
 

Cu siguranta daca mai exista o speranta pentru binele natiunii romane, aceasta o reprezinta  poporul sau, 
cetatenii romani de acasa si cei de dincolo de granitele statului roman, singurul tezaur care valoreaza cu adevarat. 

Asa cum am afirmat si un voi obosi sa repet, investitorul, sprijinul numarul unu al Romaniei si cel mai corect 
partener,  il reprezinta diaspora romaneasca. Niciodata comunitatile romanilor dina fara granitelor statului roman nu 
au tradat interesele nationale, ajutand si construind de acolo din departare. Raspunsul institutiilor statului a lasat de 
dorit si va continua in aceeasi linie, pentru ca prioritatea clasei politice un este in mod necesar interesul cetateanului. 
Clasa noastra política blocata in idei invechite, incapabila de adaptare in secolul XXI va conduce definitiv la ruina 
aceasta mica natiune, dar eroica, situatie pe care potrivit sufletului si energia poporului, acesta  nu o merita. 

Totul porneste de la respect, totul porneste de la profesionalism si totul poate evolua pozitiv atunci cand 
mentalitatea feudala si graba marcata de un nivel grav al amatorismului vor fi minimalizate, sau vor disparea, iar 
poporul va deveni constient ca este suveran.  

Este timpul actiunii, este timpul unei reforme adevarate, nu este timpul glumelor si neseriozitatilor pe seama 
unei populatii dezamagite, mintite, subjugate si tratate potrivit normelor social-politice ale epocii medievale. Avem 
dreptul la respect, pentru ca noi respectam, avem dreptul la raspunsuri si asumarea raspunderii pentru ca noi ne-am 
asumat raspunderea pana in prezent in fata oricarui guvern si ne-am insusit obligatiile in raport cu oricare dintre 
formatiunile politice aflate la guvernare in cei 23 de ani de democratie.  

Nu ne vom lasa calcati in picioare,  dimpotriva timpul in care vom cere raspunsuri pentru timpul pierdut este 
aproape, iard in acel moment va vom asigura ca ne vom aduce aminte de fiecare zi pierduta din acesti ani de 
democratie esuata.   
 

Deputat, 
Aurelian Mihai 

 
*** 
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 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat  Răzvan Ionuţ Tănase  
Obiectul interpelării: Sprijinirea apicultorilor din Romania 
 
 
                              Stimate domnule ministru, 
 
      Apicultura românească este într-o perioada dificilă şi există riscul ca această ramură a agriculturii, şi aşa pe cale 
de dispariţie să fie distrusă prin nepriceperea unor oameni care ocupă o serie de funcţii de decizie. 
      Pornind de la Art. 16 din Constituţie: Egalitatea în drepturi aliniatul (1): “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice fără privilegii şi fără discriminări” astfel încât şi apicultorii ar trebui să beneficieze de aceleaşi 
privilegii pe care le au crescătorii de oi, capre, vaci, porci, păsări etc… 
      Însă acest aspect nu se respectă deoarece apicultorii români nu sunt beneficiari ai subvenţiilor / familia de albine 
aşa cum sunt crescătorii de animale, dar sunt puşi pe picior de egalitate atunci când discutăm de aplicarea impozitării 
cu 16 % pe norma de venit potrivit OUG nr.8/23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 
privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 
      Astfel Ministerul Agriculturii  subvenţionează tot ce mişcă în sectorul zootehnic (vaci, oi, capre, porci) , mai 
puţin familiile de albine. 
      În urma celor prezentate mai sus , vă solicit domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
- V-aţi gândit să luaţi în calcul şi acordarea de subvenţii pentru apicultori? 
- Cum intenţionaţi să sprijiniţi şi să promovaţi cât mai mult această ramură a agriculturii? 
 Solicit raspuns scris. 
 

*** 
 
                                  
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei 
De către: deputat  Răzvan Ionuţ Tănase 
Obiectul interpelării: Alocarea de fonduri pentru construcţia unei clădiri cu 4 săli având                   destinaţia 
de atelier şcoală 
 
                    
Stimate domnule ministru, 
 
      Liceul tehnologic Teodor Diamant Boldeşti Scăeni este situat în judeţul Prahova la 10 km distanţă de oraşul 
Ploieşti având o tradiţie îndelungată în industria fabricării geamului. De-a lungul timpului şcoala s-a aflat într-o 
continuă transformare şi modernizare, în present cuprinde o gamă vastă de profile şi meserii, de asemenea oferă 
instruire în domeniile: resurse naturale şi protecţia mediului, electrotehnică, mecanică, materiale de construcţii… 
      La acest moment vechea clădire cu destinaţie atelier şcoală a fost demolată datorită stării de degradare, iar 
autorităţile locale sunt constrânse financiar pentru a suporta din bugetul local această investiţie. Necesitatea acestei 
investiţii este dată de faptul că la acest grup şcolar învaţă peste 550 de elevi care din lipsa acestor ateliere şcoală nu 
pot efectua pregătirea practică profesională de specialitate. 
      Demararea acestui proiect se poate face cu spijin din partea Guvernului României, în deosebi a Ministerului 
Educaţiei Naţionale. 
      În concluzie, stimate domnule ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată 
mai sus şi cu autoritatea de care dispuneţi să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. 
Solicit raspuns scris. 
 

*** 
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 Întrebare 
 
 
 
Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 
Incidentele produse în  timpul inundaţiilor în incinta locuinţelor ANL,  din municipiul Tărgu Jiu. 
 

Domnule  ministru , 
Având în vedere faptul că patru blocuri ANL de la periferia municipiului Târgu Jiu, aflate în faza finală de 

construcţie, au fost inundate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi ca rezultat a unei reţele de canalizare 
inexistente ce ar afecta structura de rezistenţă a acestor locuinţe, vă rog să răspundeţi următoarelor întrebări: 

1. Care au fost considerentele care au dus la începerea construirii blocurilor ANL, fără să existe în zonă o 
infrastructură necesară în acest scop şi cine se face responsabil de dispunerea acestei măsuri ? 

2. Cine va suporta costurile reparării daunelor produse în timpul inundaţiilor şi cine va stabili dacă aceste daune 
au afectat structura de rezistenţă? 

3. Construcţiile respective au recepţia facută? 
4. Au fost specialişti ANL în inspecţie la Târgu Jiu pentru a observa zona mlăştinoasă în care urma să se 

construiască aceste locuinţe? Dacă da, care a fost raportul lor în această privinţă? 
5. De ce a fost reziliat contractul şi din vina cui firma, care trebuia să execute lucrările,  
le-a  abandonat? 
6. De ce acel contract nu prevedea şi realizarea unei canalizării pluviale ci numai realizarea unei canalizări 

menajere şi cine se face vinovat de intocmirea caietului de sarcini în vederea demarării licitaţiei respective?  
Solicit răspuns scris.                                           
 

Deputat, 
Răzvan Rotaru 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 Declaraţii politice 

 
 
 

Declaraţie politică privind starea avansata de degradare a cladirii ambasadei Romaniei din Tel Aviv 
 
Domnule presedinte, stimati colegi, 

 
Anul 2013 marcheaza 65 de ani de relatii diplomatice neintrerupte intre statul roman si cel israelian. Perioada 

indelungata este reprezentativa pentru continuitatea şi caracterul special al raporturilor bilaterale.  
Aproximativ 400.000 de cetateni romani locuiesc in prezent in Israel. Toate serviciile si asistenta consulara 

necesare acestora si activitatile diplomatice de reprezentare ale Romaniei in Israel erau deservite pana mai ieri de 
Ambasada de la Tel Aviv, amplasata intr-o cladire dintr-o zona optima, din proprietatea statului roman, insa aflata 
intr-o avansata stare de degradare. In ultimii ani, gratie unui efort important si laudabil al diplomatiei romane si al 
Ambasadorului Iosiper, serviciile consulare - care se limitau la aria unui garaj - au fost mutate intr-un spatiu modern, 
corespunzator. Din pacate, la nivelul Ambasadei problema persista, fiind atestata de expertize tehnice care arata ca 
sediul nu mai prezinta siguranta pentru oaspeti si personal. 

De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca, in curand, Romania va prelua presedintia Uniunii Europene, 
fapt care va conduce la organizarea si gazduirea unor evenimente OFICIALE U.E. in incinta acestei Ambasade, care 
reprezinta totusi si imaginea Romaniei.  

Totodata, este cunoscut faptul ca Ministerului Afacerilor Externe are la dispozitie, pentru anul 2013, o suma 
de pana in 2 milioane de euro destinata refacerii si reparatiilor necesare sediilor ambasadelor Romaniei.  

Am adresat deja o intrebare domnilor ministri Titus Corlatean si Cristian David pe aceasta tema, in care 
solicit ca acestia sa precizeze ce masuri concrete intentioneaza statul roman sa adopte pentru solutionarea acestei 
situatii. 
 
Va multumesc. 
 

Deputat, 
Ovidiu Alexandru Raeţchi 

 
*** 

 
Relaţia preşedintelui României cu statele arabe 

 
Domnule presedinte, stimati colegi, 
 

Dupa caderea comunismului, Romania - aflata intr-o cautare a propriei identitati - a neglijat relatiile cu 
statele arabe din regiunea Golfului, Orientului Mijlociu, Africii de Nord. Ulterior, asa cum era firesc, strategia de 
politica externa a Romaniei a prioritizat formal refacerea si consolidarea legaturilor traditionale cu aceste state in 
scopul cresterii vizibilitatii tarii noastre in zona si castigarii interesului comunitatilor oamenilor de afaceri fata de 
oportunitatile de investitii.  

Aceasta politica a fost urmarita de institutia prezidentiala si afirmata prin vizite de stat, dar si printr-un 
discurs care sustinea calitatea statelor arabe de "parteneri traditionali ai Romaniei".   
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In 2010 si 2011 au fost salutate de presedinte evolutiile tarii noastre in domeniul diversificarii si dezvoltarii 
relatiilor cu aceste state, amintindu-se totodata si preocuparea pentru securitatea regiunii.  

La inceputul acestui an, insa, am sesizat o schimbare a acestei directii de politica externa a presedintelui 
Traian Basescu. Modificarile de la nivelul discursului au fost consacrate in alocutiunea sustinuta de seful statului cu 
ocazia Intalnirii Anuale cu Sefii Misiunilor Diplomatice acreditati in Romania, din luna ianuarie 2013, in care 
presedintele Traian Basescu a evitat cu tenacitate orice referire la statele arabe, la civilizatia araba - la cuvantul 
”arab"  in orice ipostaza - limitandu-se la trimiteri geografice polisemantice (”Orientul Mijlociu"). (Putem fi cu totii 
de acord ca scurta referire dubitativa la “primavara araba", facuta in afara alocutiunii si dupa incheierea acesteia - in 
care presedintele isi exprima in fapt sprijinul pentru regimul din Siria - nu poate fi considerata o referire formala, 
serioasa si satisfacatoare in acest sens).   

In opinia mea, aceasta optiune greu de explicat a generat o neincredere in cadrul corpului diplomatic al 
statelor arabe la Bucuresti, corp diplomatic obligat probabil sa constate din atitudinea presedintelui o racire 
neanuntata si neexplicata.  

In acest sens, am adresat o intrebare consilierului prezidential Cristian Diaconescu pentru a intelege daca 
atitudinea presedintelui reprezinta doar o regretabila scapare sau chiar anunta o pozitionare de fond a Cotroceniului. 
Daca vorbim doar de o eroare, poate ca inca nu este prea tarziu pentru a o repara - avand in vedere relatia speciala pe 
care Romania a reusit s-o construiasca cu partenerii arabi. 

Pe aceasta cale, este important sa avem in vedere faptul ca statele europene, in perspectiva urmatoarelor 
decenii, au urmarit in ultimii ani o politica externa care a creat facilitati si a identificat mecanisme prioritare de 
atragere a statelor arabe din zona Golfului Persic si a Orientului Mijlociu.  
Va multumesc. 
 

Deputat, 
Ovidiu Alexandru Raeţchi 

 
*** 

  
 
 Domnilor parlamentari, domnilor ministrii, ce facem cu Romania ?   
 Din luna mai 2012, moment din care USL prin guvernul Ponta, conduce aceasta tara, s-a intrat intr-un blocaj 
institutional fara precedent din 1989 . 
  Ministerele sunt blocate in interior din cauza indeciziei politice, o parte din  functionarii guvernamentali, 
simpatizanti ai fostei guvernari , asteapta valul schimbarii , alta parte, boicoteaza cu buna stiinta politicile generale 
ale guvernului .  
  Parlamentul in ansamblul sau prin priceperea consilierilor juridici, da dovada de neputinta in propria sa 
administrare dat fiind faptul ca Legea Statutului Senatului si Camerei Deputatilor in loc sa produca efecte se plimba 
intre Presedentie , Parlament si Curtea Constitutionala . 
  Consiliul Superior al Magistraturii nu functioneaza in spiritul Constitutiei, conducerea CSM avand o 
credibilitate ce a nascut numeroase discutii publice iar deciziile sale sunt de natura de a schimba sau crea lege, 
competenta ce revine numai Parlamentului .   
 Observ de asemenea, ca agenda publica s-a modificat total in ultimile zile modificarea fiind o lovitura data 
societatii romanesti . Daca pana la sfarsitul lunii martie 2013 discutam de revizuirea Constitutiei, regionalizare, 
atragerea investitiilor in infrastructura rutiera si crearea cadrului propice in vederea cresterii numarului locurilor de 
munca, in acest moment toate energiile sunt indreptate inspre modul de numire a conducerii Ministerului Public si  al 
Ministerului Justitiei, cum va reactiona Comisia Europeana la acest scandal si  cand si in ce fel se rupe Uniunea 
Social Liberala .  
 Eu unul nu am uitat ca principalele teme de campanie ale USL au fost < Reconstructia Romaniei si 
recastigarea demnitatii nationale >, dar constat ca aceste teme fundamendale incep sa fie uitate si apar din ce in ce 
mai rar in discursurile principalilor factori politici din arcul guvernamental . Incep sa cred ca din nou clasa politica se 
distanteaza de popor si valul de incredere al populatiei din decembrie 2012 se va transforma int-un tsunami de 
respingere a tot ce inseamna clasa si  decizie politica .  
  Domnilor policiticieni, nu in acest mod vom reconstrui Romania, ci doar vom continua campania de 
distrugere a tarii .  
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Deputat, 

Aurelian Ionescu 
 

*** 
 

 
Partidul Conservator a fost şi va rămâne un susţinător al reducerii TVA la produsele de panificaţie 

 
Reducerea TVA va aduce venituri mai mari la bugetul de stat, va combate evaziunea fiscală şi, dacă nu va 

scădea preţul pâinii, îl va plafona pentru multă vreme. Combaterea evaziunii fiscale şi scoaterea la suprafaţă a zonei 
gri din acest sector reprezintă un beneficiu major pe care îl va aduce reducerea TVA de la 24% la 9% la produsele de 
panificaţie şi implicit economiei autohtone. Astfel, această măsură vine să combată evaziunea fiscal, evaziune care a 
atins cote alarmante, de 80%. În plus se urmăreşte şi creşterea încasărilor bugetare în acest sector. Sunt de părere că 
este momentul ca statul, prin politici fiscale, să intervină şi să salveze acest sector. Sunt convins că prin prin cifrele 
prezentate reprezentanţilor FMI de către Ministerul de Finanţe aceştia vor fi de acord cu reducerea TVA. Sunt de 
părere că cei care se opun măsurii de reducere a Taxei pe Valoarea Adăugată la pâine, indiferent de culoarea politică, 
au doar interese evazioniste.  

Mă declar un susţinător al ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, în vederea reducerii TVA şi sper ca 
până la sfârşitul lunii aprilie această decizie să se concretizeze şi în acte. Numai aşa vom putea scăpa de evazionişti şi 
de lucrurile care au scăpat de sub control în domeniul panificaţiei. Cred că este momentul ca statul, prin politicile 
fiscale, să intervină şi să salveze acest sector extrem de important, care în trecut a adus beneficii importante la 
bugetul de stat. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Victor Ponta, Prim-Ministru al României 
De către: deputat Andrei-Claudiu Tănăsescu 
Obiectul interpelării: Procesul de despăgubire a foştilor proprietari deposedaţi abuziv de regimul comunist 
 
Domnule Prim-Ministru, 
România este printre singurele ţări din estul Europei în care nu s-a finalizat procesul de despăgubire a 
foştilorproprietari deposedaţia buziv de regimul comunist.  
În conditiile în care, în luna aprilie, va expiră termenul până la care statul român s-a angajat în faţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului că va adopta o lege care să reglementeze această problemă stringentă, vă rog să îmi specificaţi 
următoarele: 
a. Când estimaţi că vor reîncepe procedurile de despăgubire şi care sunt soluţiile pe care Autoritatea pentru 
Restituirea Proprietăţilor, aflată sub conducerea dumneavoastră, le anticipează pentru rezolvarea acestei situaţii?  
 
b. Ce perspective se întrevăd pentru proprietarii ce au, în prezent, dosarele complete, depuse şi nesoluţionate? 
Vor avea prioritate? Se va menţine măsura ce prevede plata eşalonatin patru rate egale?  
Solicit răspuns scris.  
 

*** 
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 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 

Reabilitarea instituţiilor culturale din Braşov. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Clădirea Teatrului „Sică Alexandrescu” a intrat recent în faza finală a reparaţiilor, fiind executate lucrări la 
sala mare, scenă şi foaierul clădirii. Lucrările sunt prevăzute a se finaliza la finele acestui an, cu finanţare din bugetul 
local al municipiului Braşov. Sunt lucrări de amploare, având în vedere faptul că scena sălii de spectacole nu a mai 
fost reparată din anul 1986. Şi alte obiective culturale braşovene sunt în curs de modernizare, între ele fiind 
Filarmonica şi Teatrul de Copii „Arlechino”. 

Vă întreb cu respect domnule ministru, având în vedere constrângerile bugetare actuale, în ce mod sprijină 
Ministerul Culturii investiţiile la reabilitarea instituţiilor de cultură din municipiul Braşov? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

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

Înlesnirea procedurilor de adopţie. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

ONG-urile din domeniul protecţiei copiilor solicită modificarea Legii 273/2004 privind regimul juridic al 
adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 259/19 aprilie 2012, pentru a permite legalizarea adopţiilor 
intracomunitare şi a celor internaţionale. 

 Potrivit proiectului, vor fi permise, alături de adopţia naţională şi cea intracomunitară, cu încuviinţarea 
persoanelor şi familiilor care au reşedinţa într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, dar şi adopţia 
internaţională.  

Având în vedere cele semnalate, vă întreb stimată doamnă ministru: 
1. Câţi copii se află în prezent în sistemul de protecţie al statului, atât în România, cât şi în judeţul Braşov? 
2. Care este strategia Guvernului României pentru a simplifica procedurile de adopţie actuale? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

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

Situaţia orfelinatelor din Braşov. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

De-a lungul anilor, presa europeană a dedicat numeroase articole negative României. În ultimul timp, mai 
ales mass-media din Marea Britanie a declanşat o campanie de denigrare a ţării noastre, pentru falsul motiv că din 
România va ajunge în Regatul Unit un aflux semnificativ de imigranţi.  

Organizaţia Projects Abroad din Anglia coordonează vizite în România, în cadrul cărora voluntarii pot ajuta 
la abordarea unor probleme sociale de maxim interes. Astfel, voluntarii Projects Abroad care lucrează cu copii aflaţi 
în centrele de îngrijire din România au relatat că în ultima perioadă a existat o restructurare a orfelinatelor în Braşov.  

Vă întreb cu respect doamna ministru care este situaţia actuală a orfelinatelor din România, în general, şi din 
judeţul Braşov, în general, şi, de asemenea, care este numărul copiilor orfani? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
 

Stadiul actual al procesului de regionalizare. 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

Susţin proiectul de regionalizare a României, însă sunt de părere că procesul de reîmpărţire administrativ-
teritorială trebuie separat de factorul politic.  

Regionalizarea României trebuie gândită şi analizată de minţile unor tehnicieni, specialişti în toate domeniile 
care implică procesul în sine, de la sociologi la economişti, de la finanţişti la statisticieni.  

Sunt încrezător că Executivul va găsi cele mai oportune metode pentru ca proiectul regionalizării să fie un 
succes, respectiv să aducă beneficii românilor. 

 Noile regiuni trebuie să constituie motoarele viitoarei dezvoltări economice a României, iar cetăţeanul 
obişnuit trebuie să resimtă cu adevărat o îmbunătăţire a standardelor serviciilor sociale şi administrative.  

Nu în ultimul rând, îmi exprim speranţa că proiectul de regionalizare va fi lăsat deoparte de influenţele 
politice, de orice fel, deoarece vorbim de viitorul ţării şi al românilor pentru o perioadă îndelungată. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este stadiul parcurs până acum în ceea ce priveşte elaborarea documentelor necesare declanşării procesului de 
regionalizare? 
2. Care sunt criteriile primordiale pentru desemnarea capitalelor de regiuni, precum şi a conducătorilor acestora? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Poluarea de la Kronospan duce la disperare braşovenii. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Conform relatărilor mass-media, Kronospan Braşov a construit fabrica pe aproximativ 30 de hectare în plin 
oraş,  la doar 200 de metri de un cartier al Braşovului, fără a avea avizele de construcţie în regulă şi fără a deţine alte 
autorizaţii necesare în vederea funcţionării. În plin protest al locuitorilor oraşului, Kronospan Braşov a continuat să 
funcţioneze şi să producă în semi-ilegalitate, după cum arată presa, achitând amenzi imense. Funcţionarea fabricii cu 
formaldehidă a continuat, în ciuda unor procese aflate pe rolul instanţelor de judecată, şi în detrimentul miilor de 
braşoveni care sunt obligaţi să se îmbolnăvească din cauza poluării. 

Vă întreb cu respect doamnă ministru care este poziţia MMSC privind funcţionarea acestui colos poluator şi 
ce măsuri veţi lua pentru a proteja braşovenii de îmbolnăviri, cunoscut fiind faptul că formaldehida degajată este 
deosebit de periculoasă? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Situaţia industriei chimice româneşti. 
 
Stimate domnule ministru,           

 
Aţi explicat foarte bine în dezbaterea moţiunii simple de luna trecută ceea ce au făcut distinşii semnatari cu 

Oltchim Râmnicu-Vâlcea, adică cum l-au dus domniile lor spre faliment. După cum aţi mai anunţat, Guvernul are 
mai multe oferte pentru Oltchim Râmnicu-Vâlcea, de la companii din domeniu, firme româneşti şi traderi de produse 
şi materii prime.  

Vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Care este situaţia actuală, precum şi perspectivele de redresare de la Oltchim? 
2. Ce strategie are Ministerul pe care îl conduceţi pentru a revitaliza industria chimică autohtonă, atât în general, cât 
şi punctual, referitor la unităţile din judeţul Braşov? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
                            

Măsuri de reducere a incidenţei tuberculozei în România 
 
Domnule ministru, 

 
 România se află pe locul I în Uniunea Europeană în privinţa numărului bolnavilor de TBC, potrivit  ultimului 
raport al Centrului European pentru Prevenţia şi Controlul Bolilor. La nivelul UE, prevalenţa totală a TBC în 2010 a 
fost de 14,6 la 100.000 de locuitori, în condiţiile în care în România această proporţie a fost de aproximativ şapte ori 
mai mare şi anume 98,2 cazuri la 100.000 de locuitori. Totodată, specialiştii susţin că numărul medicilor pneumologi 
din Romania este insuficient în comparaţie cu numărul bolnavilor de tuberculoză. 
 Domnule ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi care sunt 
măsurile pe care ministerul le are în vedere pentru reducerea incidenţei tuberculozei în România. 
Solicit răspuns scris.                             
 

Deputat, 
Liviu-Bogdan Ciucă 

 
*** 

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

Statistică privind cursurile de formare profesională 
 
 Doamnă ministru, 
 
 
 La sfârşitul lunii decembrie 2012, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 5,59%, potrivit datelor 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Astfel, în luna menţionată, numărul total de şomeri era de 
493.775, dintre care 194.473 erau şomeri indemnizaţi iar 299.302 neindemnizaţi. Totodată, în anul 2012, din numărul 
total de şomeri doar 39.000 de persoane au urmat cursuri de recalificare.  
 Doamnă ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi dacă ministerul 
deţine o statistică privind numărul persoanelor care în urma cursurilor de recalificare au reuşit să obţină un loc de 
muncă.   
Solicit răspuns scris.        
 
            

Deputat, 
Liviu-Bogdan Ciucă 

 
*** 

 
 




