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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 22 aprilie 

 
Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final miercuri, 22 aprilie, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Markó Attila-
Gabor) (PHCD 38/2015) (268 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abţineri); 
2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a încetării mandatului domnului deputat 
Neţoiu Gheorghe) (PH CD 24/2015) (291 voturi pentru); 
3. 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 39/2015) (289 voturi pentru, 1 
împotrivă, 4 abţineri); 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 436/2013) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor 
sesizate în fond, 284 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri); 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(Pl-x 81/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 283 voturi pentru, 2 
împotrivă, 3 abţineri); 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ (Pl-x 137/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor 
sesizate în fond, 284 voturi pentru, 8 împotrivă, 6 abţineri); 
7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de război precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată (Pl-x 467/2013) – lege ordinară (raport de respingere din partea 
comisiilor sesizate în fond, 182 voturi pentru, 96 împotrivă, 18 abţineri); 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a 
elevilor şi studenţilor (Pl-x 440/2013) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 284 
voturi pentru, 7 împotrivă, 4 abţineri); 
9. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă 
a elevilor şi studenţilor (Pl-x 604/2013) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 
191 voturi pentru, 100 împotrivă, 6 abţineri); 
10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.15/2010 (Pl-x213/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 
288 voturi pentru, 9 împotrivă, 4 abţineri); 
11. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor 
(Pl-x 622/2013) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 280 voturi pentru, 14 
împotrivă, 4 abţineri); 
12. Propunerea legislativă privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în şcoli (Pl-x 235/2014) – lege ordinară 
(raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 282 voturi pentru, 15 împotrivă, 3 abţineri); 
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Camerelor de comerţ din România nr.335/2007 
(Pl-x 360/2013) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 298 voturi pentru, 1 
împotrivă, 1 abţinere); 
14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 511/2013) 
– lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 289 voturi pentru, 8 împotrivă, 5 abţineri); 
15. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 358/2013) 
– lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 289 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abţineri); 
16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului (Pl-x 136/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor 
sesizate în fond, 200 voturi pentru, 92 împotrivă, 6 abţineri); 
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17. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului (Pl-x 
237/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 293 voturi pentru, 5 împotrivă, 
4 abţineri); 
18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Pl-x 377/2013) – lege ordinară 
(raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 290 voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abţineri); 
19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994, 
privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările 
şi completările ulterioare (Pl-x 230/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 
289 voturi pentru, 6 împotrivă, 9 abţineri); 
20. Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi 
persoanelor singure, cu venituri reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi combustibili lichizi pentru 
încălzirea locuinţei (PL-x 469/2010) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 286 
voturi pentru, 7 împotrivă, 8 abţineri); 
21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 (Pl-x 261/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea 
comisiilor sesizate în fond, 286 voturi pentru, 6 împotrivă, 4 abţineri); 
22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de 
sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 
asociate (Pl-x 636/2013) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 283 voturi 
pentru, 6 împotrivă, 8 abţineri); 
23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 55/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în 
fond, 295 voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abţineri); 
24. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 173/2014) 
– lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 281 voturi pentru, 12 împotrivă, 3 
abţineri); 
25. Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale României 
(Pl-x 257/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 296 voturi pentru, 1 
împotrivă, 6 abţineri); 
26. Propunerea legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (Pl-
x 651/2013) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 273 voturi pentru, 16 
împotrivă, 8 abţineri); 
27. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Literaturii Române (Pl-x 199/2014) – lege ordinară 
(raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 279 voturi pentru, 12 împotrivă, 10 abţineri); 
28. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public (Pl-x 103/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 196 voturi pentru, 
92 împotrivă, 10 abţineri); 
29. Propunerea legislativă privind desfiinţarea societăţilor comerciale, ONG-urilor şi fundaţiilor sub acoperire (Pl-x 
298/2013) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 277 voturi pentru, 14 
împotrivă, 7 abţineri); 
30. Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 16 mai ca Ziua Naţională a Costumului Popular Românesc (Pl-
x 408/2014) – lege ordinară (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 266 voturi pentru, 17 
împotrivă, 13 abţineri); 
31. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103/2013 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 247/2014) – lege 
ordinară (104 voturi pentru, 181 împotrivă, 19 abţineri); 
32. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională (Pl-x 609/2013) – lege 
ordinară (294 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abţineri); 
33. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Internațională de Poliție 
Criminală – INTERPOL privind privilegiile și imunitățile participanților la cea de-a 43-a Conferință Regională 
Europeană a Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL de la București, încheiat prin schimb de 
scrisori, semnate la 30 ianuarie 2015 la București și la 25 februarie 2015 la Lyon (PL-x 355/2015)-lege ordinară (293 
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voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abţineri)                                                    ; 
34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.88/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
(PL-x 236/2015) – lege ordinară (297 voturi pentru, 3 abţineri); 
35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2014 pentru prorogarea unor 
termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane 
(PL-x 92/2015) – lege ordinară (300 voturi pentru, 2 abţineri); 
36. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea 
Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna 
funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem, la 24 decembrie 2013 (PL-x 
265/2015) – lege ordinară (296 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abţineri); 
37. Proiectul de Lege privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor 
financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la 
Bucureşti la 27 aprilie 2010 (PL-x 266/2015) – lege ordinară (299 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere); 
38. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2015 
pentru reglementarea unor măsuri bugetare (PL-x 209/2015) – lege ordinară (200 voturi pentru, 88 împotrivă, 11 
abţineri); 
39. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2010 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 
727/2010) – lege ordinară (297 voturi pentru, 2 abţineri); 
40. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2015 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (PL-x 251/2015) – lege ordinară (300 voturi pentru, 2 abţineri); 
41. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (PL-x 195/2015) – lege ordinară (199 voturi pentru, 2 
împotrivă, 86 abţineri); 
42. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanţa 
Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute în România (PL-x 54/2015) – lege ordinară (297 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri); 
43. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei 
(Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului 
Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale 
(PL-x 247/2015) – lege ordinară (299 voturi pentru, 2 abţineri); 
44. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România (Pl-x 599/2014) – 
lege ordinară (296 voturi pentru, 6 abţineri); 
45. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în 
scopuri ştiinţifice (PL-x 97/2015) – lege ordinară (297 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abţineri); 
46. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 
(Pl-x 156/2015) – lege ordinară (299 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abţineri); 
47. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare (PL-x 252/2015) – lege ordinară (286 voturi pentru, 4 
împotrivă, 8 abţineri); 
48. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei (PL-x 
549/2014) – lege ordinară (296 voturi pentru, 2 abţineri); 
49. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (Pl-x 62/2014) lege organică (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 175 
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voturi pentru, 97 împotrivă, 28 abţineri, propunerea legislativă nu a fost adoptată, prin neîntrunirea numărului necesar 
de voturi pentru o lege organică); 
50. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 modificată de Legea 40/2011 (Pl-x 
410/2013) – lege organică  (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 201 voturi pentru, 94 
împotrivă, 7 abţineri); 
51. Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, modificată şi completată (Pl-x 620/2013) – lege organică (raport de respingere din partea 
comisiilor sesizate în fond, 197 voturi pentru, 92 împotrivă, 8 abţineri); 
52. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea forţei de muncă (Pl-x 643/2013) – lege organică (raport de respingere din partea comisiilor 
sesizate în fond, 195 voturi pentru, 96 împotrivă, 11 abţineri, propunerea legislativă nu a fost adoptată, prin 
neîntrunirea numărului necesar de voturi pentru o lege organică); 
53. Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 465/2013) – lege organică (raport de 
respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 290 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abţineri); 
54. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Pl-x 680/2013) – lege organică (raport de respingere din 
partea comisiilor sesizate în fond, 300 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri); 
55. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local (PL-x 599/2013) – lege organică (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 296 voturi 
pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri); 
56. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Regiei Monopolurilor Statului (Pl-x 177/2014) – lege organică (raport de 
respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 299 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri); 
57. Propunerea legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului (Pl-x 474/2013) – lege organică (298 voturi 
pentru, 5 abţineri); 
58. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei (Pl-x 22/2014) – lege organică (raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 290 
voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abţineri); 
59. Propunerea legislativă privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013 (Pl-x 255/2014) – lege organică 
(raport de respingere din partea comisiilor sesizate în fond, 297 voturi pentru,  5 abţineri); 
60. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere 
şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale 
ale acestora (PL-x 317/2013) – lege organică (298 voturi pentru, 2 abţineri); 
61. Proiectul de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 43/2015) – lege 
organică (295 voturi pentru, 4 abţineri); 
62. Moţiunea simplă iniţiată de 101 deputaţi ai PNL, intitulată “În lipsa oricărei strategii energetice, copilotul Victor 
Ponta conduce sectorul minier românesc spre faliment” (MS 3/2015) (101 voturi pentru, 184 împotrivă, 14 abţineri). 
 
 Au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi fond final, următoarele propuneri 
legislative: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (Pl-x 67/2015) - lege organică; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 
României şi a ministerelor (Pl-x 66/2015) - lege organică; 

3. Propunerea legislativă pentru ratificarea Protocolului Adiţional referitor la plângerile colective încheiat la 
Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socală Europeană deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 
1961 (Pl-x 81/2015) - lege ordinară; 
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4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului (Pl-x 82/2015) - lege organică. 

 
Un număr de patru propuneri legislative au fost retrimise comisiilor sesizate în fond, în vederea redactării de 

rapoarte suplimentare: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari (Pl-x 633/2013) - lege ordinară; 

2. Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice (PL-x 183/2015) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2014 privind finanţarea instituţiilor de 
învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională (PL-x 121/2015) - lege 
ordinară; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor 
fiscale (PL-x 250/2015) - lege ordinară. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2015 
(Situaţia cuprinde datele la  24 aprilie 2015) 

   
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1092  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 366

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 164

198

– votate  197

             din care: - înaintate la Senat      32 

                            - în procedura de promulgare 21 

                            - promulgate* 77 

                            - respinse definitiv 67 

– la vot final 1

2) Se află în proces legislativ 900

a) pe ordinea de zi 227

b) la comisii  645

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 21

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

7

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 6

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 6

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

4) Desesizări 1

 
 
 

     Cele 197 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                           82 proiecte de legi initiate de Guvern: 
                               din care: 
     40  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                21  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      21  proiecte de legi  
                         115  propuneri legislative 
 
    

    * În anul 2015 au fost promulgate 93 de legi, dintre care 16 din intiativele legislative adoptate in sesiunea 
septembrie-decembrie 2014. 

                     
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  12 - 2015  
săptămâna  20 – 24 aprilie  2015   

 

8

              

C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţa de miercuri,  22 aprilie 2015 
 
 
 

 
 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 274 

        din care: - în dezbatere 
236

                       - la vot final 38
  

Dezbătute 

              din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          54  

61  

   - votate 60
         din care: - înaintate la Senat   7 
                        - la promulgare 16 
                        - respinse definitiv 37 
   - la vot final 1
 
Retrimise la comisii 6

 
 
 
 
▪ Cele 60 iniţiative legislative votate privesc: 
           11 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                    din care: 
                2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                          3  proiecte de legi 
             49  propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 

săptămâna 20-24 aprilie 2015 
 

 
 

 

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

1.  Pl-x 609/2013 - Lege pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională  
 

2.  PL-x 236/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative        
 

3.  PL-x 92/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2014 pentru 
prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport 
pentru anumite categorii de persoane  
 

4.  PL-x 209/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2015 pentru reglementarea 
unor măsuri bugetare  
 

5.  PL-x 727/2010 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2010 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului   de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie  
 

6.  PL-x 251/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 

7.  PL-x 195/2015 - Lege pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general  
 

8.  PL-x 54/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2014 pentru completarea 
art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România  
 

9.  PL-x 247/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al 
Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and 
Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei 
Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and 
Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de 
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme 
neguvernamentale  
 

10.  PL-x 599/2014 - Lege privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional 
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11.  PL-x 97/2015 - Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.43/2014 privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
 

12.  Pl-x 156/2015 - Lege pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni 
 

13.  PL-x 252/2015 - Lege pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare  
 
 

14.  PL-x 549/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul 
protecţiei concurenţei 
 

15.  PL-x 43/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii   
 

16.  PL-x 317/2013 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2010 privind 
trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora  
 
 
 
 
 
 

 II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. PL-x 355/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Românie şi 
Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală – INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile 
participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de 
Poliţie Criminală – INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la 30 
ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon  
 

2. PL-x 265/2015 - Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului 
de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013   
 

3. PL-x 266/2015 - Proiectul de Lege privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la 
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în 
valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 
27 aprilie 2010 
 

4. Pl-x 67/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului   
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată)   
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5. Pl-x 66/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor   
 
 (Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată)   
 

6. Pl-x 81/2015 - Propunerea legislativă pentru  ratificarea Protocolului Adiţional referitor la 
plângerile colective încheiat la Strasbourg la         9 noiembrie 1995 la Carta Socală Europeană 
deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 1961      
     
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată)   
 

7. Pl-x 82/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi  
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată)   

 
 
 

 

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

1. Pl-x 436/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea 
nr.46/2008 republicată cu modificările şi completările ulterioare    
 

2. Pl-x 81/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii  
 

3. Pl-x 137/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului nr.5 din 
Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ  
 

4. Pl-x 467/2013 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de 
război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată  
 

5. Pl-x 440/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind 
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor  
 

6. Pl-x 604/2013 - Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor 
 

7. Pl-x 213/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010, privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010  
 

8. Pl-x 622/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 
privind protecţia consumatorilor  
 

9. Pl-x 235/2014 - Propunerea legislativă privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în şcoli   
 

10. Pl-x 360/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de 
comerţ din România nr.335/2007  
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11. Pl-x 511/2013 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii  
 

12. Pl-x 358/2013 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii  
 

13. Pl-x 136/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a 
Educaţiei Fizice şi Sportului  
 

14. Pl-x 237/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a 
educaţiei fizice şi sportului  
 

15. Pl-x 377/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative   
                

16. Pl-x 230/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului 
din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare    
           

17. PL-x 469/2010 - Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor 
suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri reduse şi care utilizează gaze naturale, 
păcură sau alţi combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei  
 

18. Pl-x 261/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007  
 

19. Pl-x 636/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind 
serviciile speciale de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 
autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate 
 

20. Pl-x 55/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
                

21. Pl-x 173/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii  
 

22. Pl-x 257/2014 - Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de 
metale preţioase ale României  
 

23. Pl-x 651/2013 - Propunerea legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare 
a localităţilor nr.101/2006 
  

24. Pl-x 199/2014 - Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Literaturii Române 
 

25. Pl-x 103/2014 - Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public 
 

26. Pl-x 298/2013 - Propunere legislativă privind desfiinţarea societăţilor comerciale, ONG-urilor şi 
fundaţiilor sub acoperire 
 

27. Pl-x 408/2014 - Propunere legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Naţională a 
Costumului Popular Românesc 
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28. Pl-x 410/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 
modificată de Legea 40/2011  
 

29. Pl-x 620/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată 
 

30. Pl-x 465/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare     
 

31. Pl-x 680/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente   
 

32. PL-x 599/2013 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local  
 

33. Pl-x 177/2014 - Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Regiei Monopolurilor Statului   
     

34. Pl-x 474/2013 - Propunerea legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea 
statului  
   

35. Pl-x 22/2014 – Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  
 

36. Pl-x 255/2014 - Propunerea legislativă privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013  
 

37. Pl-x 247/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103/2013 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  

Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  
a anului 2015 

( situaţie la data de  22 aprilie  2015 ) 
 

 
 
 

În şedinţa din data de 28 ianuarie  2015, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor 
legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2015, care  cuprinde 128 de proiecte de 
legi.  

Dintre cele 128 de proiecte, 96 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite 
etape ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

7 0

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

0
0
0

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

6
0
1

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

89 3

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

12
46
0

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

2
1
1

27

Total  3  58  38

Total general: 96 3 96 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2015 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  23 aprilie  22001155)) 
 
 
 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
actelor de terorism. (poz. I-b-47) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 
noiembrie 2010 cu privire la competenţele diferitelor 
Autorităţi europene de supraveghere, precum şi stabilirea 
precisă a autorităţilor naţionale competente în domeniu în 
scopul informării Autorităţilor europene de supraveghere 
în domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG 
nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.02.2014 
 
CD - OZ Plen  
BUG şi JUR  

Raport de 
adoptare în parte 
a Cererii de 
reexaminare, 
depus pe 
11.12.2014 
(564/R/ 2014) 

2 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general al datoriei publice aferente anului 2013.  
(poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

 

CD + S 
OZ Plen   
 BUG CD + BUG 
S  
 

 
 
Raport de 
adoptare în 
forma prezentată 
de Guvern depus 
pe 24.03.2015 
(5/Rc/ 2015) 

3 
PLx 

412/2014 
 

L 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de 

 
CD + S 
OZ Plen   
 BUG CD + BUG 

 
 
Raport de 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
569/2014 

 
 

execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

S  
 

adoptare în 
forma prezentată 
de Guvern depus 
pe 24.03.2015 
(6/Rc/ 2015) 

4 

PLx  
26/2015 

 
L 

588/2014 

Proiect de lege privind stimularea investitorilor 
individuali - business angels agricol.  
(poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stimularea fiscală a investitorilor individuali - business 
angels, în vederea realizării de investiţii în IMM-urile nou 
înfiinţate, prin acordarea unor facilităţi fiscale, ca urmare 
a dobândirii de părţi sociale şi a acordării de împrumuturi 
întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu îndeplinirea unor condiţii 
cumulative, atât de către investitorul individual, cât şi de 
împrumutul acordat de acesta din urmă.  

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD -  OZ Plen  
BUG 

 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
depus pe 
23.04.2015 
(213/R/ 2015) 

5 

PLx 
235/2015 

 
L 

5/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea 
unor măsuri de eficientizare a sistemului de 
gestionare a instrumentelor structurale.  
(poz. I-a-26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri în vederea implementării unui 
proces de reformă a sistemului achiziţiilor publice pentru a 
asigura folosirea mai eficientă a fondurilor europene şi 
naţionale, precum şi pentru accelerarea procesului de 
dezvoltare a infrastructurii economice şi sociale în 
România. 

S  - Adoptat pe 
11.03.2015 
 

CD - OZ Plen  
BUG 

 
 
Raport de 
adoptare, depus 
pe 23.04.2015 
(214/R/ 2015) 

6 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012  



 
3

Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
(poz. I-c-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012 

8 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

9 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

10 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2012.  (poz. I-c-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 



 
4

Nr. 
crt 

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

11 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Continuarea implementării Legii 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. 

CD +S  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

12 

PLx 
20/2015 

 
L 

603/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-a-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative, din 
perspectiva consolidării acestor reglementări în raport de 
noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD - OZ Plen 
Suspendat 
18.03.2015 

Suspendat 

13 

PLx  
47/2012 

 
L 

771/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 
(poz. I-b-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea guvernanţei corporative a întreprinderilor 
publice, intervenţiile legislative vizând delimitarea sferei 
întreprinderilor publice, stabilirea atribuţiilor autorităţii 
tutelare a unei întreprinderi publice, a condiţiilor în care 
sunt selectaţi administratorii şi managerii societaţii, 
reglementarea unor norme pentru o mai accentuată 
protecţie şi reprezentare a acţionarilor minoritari, precum 
şi asigurarea transparenţei deciziei de administrare faţă de 
acţionari şi public. 

S  - Adoptat pe 
02.04.2012 
 
CD - Retrimis 
pe data de 
23.10.2012  
ECON şi JUR 
 pt. raport 
suplimentar 

 
TDR:  

14 

PLx  
442/2014 

 
L 

291/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea 
unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitare a activităţii operatorilor economici 
cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. I-b-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului prin reorganizarea Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în industrie şi prin 
preluarea unor activităţi de la Departamentul pentru 
Energie şi Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, pentru asigurarea 
finanţării activităţii Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, pentru 
eficientizarea activităţii de privatizare,  în vederea  
dezvoltării  activităţii economice cu capital majoritar de 
stat în domeniul energiei. 

S - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Retrimis 
pe data de  
03.02.2015 
ECON şi  IND 
 pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
17.02.2015 



 
5

Nr. 
crt 

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

15 

PLx 
229/2015 

 
L 

3/2015 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul înregistrării în 
registrul comerţului. (poz. I-a-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
 
 
CD - ECON şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
05.03.2015 

16 

PLx 
592/2010 

 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-52) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG 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. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2010 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 

17 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-55) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi 
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 

18 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.  
(poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
18.04.2013 



 
6

Nr. 
crt 
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19 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-53) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative dintre 
care amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi 
Ordonanţa Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, precum şi adoptarea unor măsuri fiscal-
bugetare. 

S - Adoptat pe 
23.04.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR  
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
15.05.2014 
 

20 

PLx 
467/2014 

 
L 

492/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. I-b-54) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 

21 

PLx  
23/2015 

 
L 

607/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.72/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea 
Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi. (poz. I-a-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de 
stimulare a cumpărării de autoturisme noi, intervenţiile 
legislative vizând facilitarea implementării Programului, 
atât de către F.N.G.C.I.M.M., cât şi de către instituţiile 
finanţatoare. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD - BUG 
pt.raport 

 
 
TDR: 
19.02.2015 

22 

PLx 
57/2015 

 
L 

475/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2014 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. în vederea 
achiziţionării de autoturisme.  
(poz. I-a-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD - BUG şi 
JUR 
pt. raport 

 
 
TDR: 
05.03.2015 



 
7

Nr. 
crt 

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

23 

PLx 
75/2015 

 
L 

718/2014 

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.236/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite 
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.  
(poz. I-a-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
18.02.2015 
 
CD - BUG şi 
CAE 
pt. raport 

 
 
TDR: 
02.03.2015 

24 

PLx 
268/2015 

 
L 

6/2015 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.297/2014 
privind piaţa de capital. (poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.297/2014 privind 
piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
intervenţiile legislative vizând eliminarea unor 
obstacolecare împiedică evoluţia pieţei de capital din 
România, pentru a continua dezvoltarea unei astfel de pieţe 
eficiente şi competitivecu celelalte pieţe de capitaldin 
Uniunea Europeană, cu respectarea drepturilor 
fundamentale ale investitorilor, prin simplificarea 
regimuluiofertelor publice şi al listărilor de acţiuni şi 
obligaţiuni, prin eliminarea pragurilor de deţinere a 
acţiunilor emise de operatorii de piaţă şi a S:I:F: care 
creează blocaje în funcţionarea acestor entităţi şi a unor 
prevederi restrictive referitoare la condiţiile de întrunire a 
cvorumului şi de adoptare a hotărârilor generale ale 
acţionarilor etc. 

S  - Adoptat pe 
18.03.2015 
 
CD - BUG 
pt. raport 
 

 
 
TDR: 
07.04.2015 

25 

PLx 
656/2011 

 
L 

531/2011 
 

Proiect de Lege privind respingerea  Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. I-b-40) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a 
noilor dispoziţii europene în domeniul transporturilor 
rutiere, respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 
1071/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune 
privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru pentru 
exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de 
abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale 
Regulamentului (CE) nr.1072/2009  al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piaţa transportului 
rutier internaţional de mărfuri  şi ale Regulamentului (CE) 
nr.1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu 
autocarul şi autobuzul şi de modificarea Regulamentului 
(CE) nr.561/2006 în contextul îndeplinirii angajamentelor 
ce-i revin României în calitatea sa de stat membru al UE. 

S - Adoptat pe 
14.11.2011 
 
CD - IND şi 
TRSP 
 pt. raport 
comun 
 
 

 
 

 
 
 
 
TDR: 
08.02.2013 
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26 

PLx 
190/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate 
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice, 
a obligaţiei de realizare a lucrărilor de reabilitare 
ambiental-arhitecturală a construcţiilor, precum şi de 
amenajare a terenului aferent acestor imobile. 

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
 
 
 
CD -  IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
TDR: 
30.04.2014 
 

27 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  
(poz. I-b-49) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 
 
 

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea  
originii, comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - Respins pe  
08.04.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
30.04.2014 

28 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale. (poz. I-b-57) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor 
necesare astfel încât să fie asigurată decuplarea formării 
preţurilor în cadrul pieţei concurenţiale de formare a 
preţurilor în cadrul pieţei reglementate. 

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 
 

CD - Retrimisă 
pe 11.02.2015 
la IND pt. 
raport 
suplimentar 
 

 
TDR: 
25.02.2015 

29 

PLx 
458/2014 

 
L 

403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea drepturile consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
intervenţiile legislative vizând alinierea legislaţieinaţionale 
de profil la normele europene incidente în materie, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, 
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. şi 
JUR  
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
14.10.2014 
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Nr. 
crt 

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

30 

PLx 
465/2014 

 
L 

495/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 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-b-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
CD - IND şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
 
 

31 

PLx 
475/2014 

 
L 

460/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.55 din 
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirirere. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim 
de taxi şi în regim de închiriere, în sensul sancţionării 
contravenţionale a persoanelor fizice şi juridice care 
efectuează transport public de persoane cu un autoturism 
fără respectarea prevederilor art.7 din lege. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 

32 

PLx 
479/2014 

 
L 

484/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei 
electrice şi de echilibrare a Sistemului 
electroenergetic national, prin construirea şi 
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare 
prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 
MW. (poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii  
de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului Energetic Naţional, prin construirea şi operarea 
centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj. 
 

S  - Respins pe  
01.10.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 
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Nr. 
crt 

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

33 

PLx 
497/2014 

 
L 

488/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile 
judeţului Ilfov. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
24.11.2014 
 
 
CD - IND, 
ADMIN  şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.12.2014 
 

34 

PLx 
537/2014 

 
L 

596/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în 
domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare 
în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. 
(poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea OUG nr.47/2013 privind unele 
măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direct finanţaţi din fondurile externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în 
domeniul ex-ISPA  din sectorul transporturi, aprobată prin 
Legea nr.222/2013. 

 
 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 

CD  - IND şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.12.2014 
 

35 

PLx 
552/2014 

 
L 

/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor 
termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă. (poz. I-b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificare art.3¹ din OUG nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă  aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.94/2014, în sensul că voucherele 
de vacanţă să fie emise în sistemul online doar începând cu 
data de 1 ianuarie 2015, deoarece în prezent nu există 
posibilitatea tehnică de emitere în acest sistem. 
 

S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - IND. şi 
MUN  
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
30.12.2014 
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Nr. 
crt 

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

36 

PLx 
578/2014 

 
L 

494/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004. (poz. I-b-30) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
definirii redevenţei, a depozitării petrolului, a sistemului 
naţional de transport, a dreptului de operarea sistemului 
naţional de transport etc., prin încheierea de acte 
adiţionale între autoritatea competentă şi titularii 
acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din legea mai sus 
menţionată. 

S  - Adoptat pe 
09.12.2014 
 

CD  - 
Retrimisă pe 
18.03.2015 la 
IND şi TRSP 
pt. raport 
suplimentar  
 

TDR: 
25.03.2015 

37 

PLx 
27/2015 

 
L 

589/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea unor măsuri în 
domeniul promovării producerii energiei electrice 
din surse regenerabile de energie. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii 
energiei electrice din surse regenerabile de energie. 
 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD  - 
Retrimisă pe 
11.03.2015 la 
IND şi MED 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
25.03.2015 

38 

PLx 
29/2015 

 
L 

593/2014 

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. 
(poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarele 
de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea 
autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea 
creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi 
realizării unui mediu antreprenorial în cadrul 
comunităţilor locale. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2015 
 
CD - IND şi 
JUR 
pt.raport 

 
 
TDR: 
16.02.2015 

39 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
(poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizînd, eficientizarea programelor de transport 
rutier public de persoane, stabilirea condiţiilor de obţinere 
a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, 
modificarea perioadei de valabilitate a licenţelor de 
transport şi a copiilor conforme ale certificatului de 
transport pe cont propriu, precum şi stabilirea unor reguli 
privind fixarea încărcăturii în vehicule. 

S  - Adoptat pe  
17.11.2010 
 
CD - TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
23.12.2010 
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Nr. 
crt 

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

40 

PLx 
661/2013 

 
L 

552/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
13.02.2013 
 

41 

PLx 
38/2015 

 
L 

482/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2014 privind modificarea alin.(3) 
al art.26 din Regulamentul privind transportul pe 
căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2005.  
(poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind 
transportul pe căile ferate din România, aprobat prin 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2005, republicată, în sensul 
stabilirii unei noi limite maxime a daunelor-interese care 
pot fi acordate, aceasta fiind stabilită la echivalentul în lei 
a sumei de 190000 de euro. 

S  - Adoptat pe  
05.02.2015 
 
CD - TRSP 
pt.raport 

 
 
 
 
TDR: 
23.02.2015 

42 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-39)   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei 
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare. 

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi 
SĂN   
pt. raport comun

 
 
TDR: 
29.11.2012 

43 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-51) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 
 
CD -  AGRI şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
17.04.2014 

44 

Plx 
581/2014  

 
L 

414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
 (poz. I-b-50) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul 
zootehniei. 

S  - Respins pe 
data de 
09.12.2014 
  
CD -  AGRI  
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
10.02.2015 



 
13

Nr. 
crt 

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

45 

PLx 
51/2015 

 
L 

598/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.63/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii. 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD  - AGRIC 
şi MED 
pt. raport 

 
 
TDR: 
02.03.2015 

46 

PLx 
99/2015 

 
L 

546/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu 
modificările ulterioare, în vederea realizării unei evidenţe 
unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, 
a mijloacelor de producţie agricolă, precum şi a efectivelor 
de animale. 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
 
CD - AGRI şi 
ADMIN 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
11.03.2015 

47 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-59) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 

 
CD - Retrimis 
pe 18.09.2012 - 
DROM  
pt. raport 

 
TDR: 
25.09.2012 

48 

PLx  
551/2014 

 
L 

464/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi 
completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
(poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, cu m 
odificările şi completările ulterioare. 

 
S  - Adoptat pe 
03.12.2014 
 
CD - ADMIN 
pt. raport  

 
 
 
 
 
TDR: 
30.12.2014 

 

49 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate. (poz. I-a-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal în materie, 
precum şi prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.  

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 
CD  -  MUN 
Pt. raport 

 
 
 
TDR: 
05.03.2015 
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50 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-41) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor 
activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate 
în plan european şi internaţional, posibilitatea accesării 
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără 
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare 
a institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui 
mecanism de finanţare pe trei nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 - 
INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
10.04.2012 

51 

PLx  
395/2012 

 
L 

212/2012 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (poz. I-b-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD   

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
25.09.2012 

 
CD - CULT şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
18.10.2012 

52 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.  

(poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind 
cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare, 
în scopul transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a 
Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi 
conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele 
judiciare între statele membre.  

S - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
17.03.2014 

53 

PLx 
140/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor 
măsuri de implementare necesare aplicării Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative.  
(poz. I-b-32) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
pentru implementarea altor acte normative. 
 

S - Adoptat pe 
25.03.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
10.04.2014 
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54 

PLx 
193/2014 

 
L 

116/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu 
caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării 
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi omenirii.  
(poz. I-b-58) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor 
şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.107/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
08.04.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
30.04.2014 

55 

PLx 
315/2014 

 
L 

217/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică. (poz. I-b-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind 
proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 
unui nou termen până la care trebuie întocmit inventarul 
bunurilor din domeniul public, şi anume data de 31 
decembrie 2015. 

S - Respins pe 
03.06.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
04.09.2014 

56 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal.  
(poz. I-b-33) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea 
şi completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar pe de altă parte, completarea 
Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările 
ulterioare. 

S - Adoptat pe 
01.09.2014 

 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR:  
11.09.2014 

57 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

 Proiect de lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative.  (poz. I-a-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
aLegii nr. 202/1998privind organizarea Monitorului 
Oficial al României, republicată, în sensul schimbării 
radicale a procedurii de republicare a actelor normative în 
Monitorului Oficial al României, Partea, ca măsură 
destinată a asigura accesibilitatea şi previzibilitatea 
normelor juridice. 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 

 
 
TDR:  
17.03.2015 
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Nr. 
crt 

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

58 

PLx 
267/2015 

 
L 

752/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală. (poz. I-a-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, în 
sensul stabiliriiduratei pentru care pot fi dispuse controlul 
judiciar pe cauţiune. 

S  - Adoptat pe 
18.03.2015 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
 
 
TDR:  
07.04.2015 
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                                            IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                              

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
522/2010 

 
L 

509/2010 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.74/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul educaţiei şi cercetării. 
(poz. I-a-27) 
- Reexaminare formulată de Preşedintele României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD -  Adoptat pe 
15.04.2014 
 
 
S  - Oz Plen  
 
 
 

 
 
Înscris pe 
ordinea de zi 

2 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã 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-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
17.05.2011 
  
S  - Oz Plen 
 
 

Înscris pe 
ordinea de zi 

3 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-28) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
18.10.2011 
 
S  - Oz Plen 
 
 

 
Înscris pe 
ordinea de zi 

4 

PLx  
81/2013 

 
L 

99/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
 
S  - ÎNV 
pt.raport 
 

 
 
 
TDR: 
07.05.2013 
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Nr. 
crt 

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

5 

PLx 
1/2015 

 
L 

109/2015 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.94/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei.  
(poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

CD -  Adoptat pe 
25.02.2015 
 
S - Înv 
pt. raport 
 
 

 
 
TDR: 
24.03.2015 

6 L 
169/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.117/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor 
măsuri în domeniul învăţământului.  
(poz. I-a-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
12.03.2014 

7 L 
352/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. (poz. I-a-20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
 
CD - 

TDR: 
16.06.2014 

8 L 
689/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-a-19) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ÎNV 
pt.raport 
 
CD - 

TDR: 
26.01.2015 
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Nr. 
crt 

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

9 

PLx 
436/2014 

 
L 

567/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic. 
(poz. I-b-42) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organică 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - OZ Plen 
MED şi AGRIC 
 
CD -  

Înscris pe 
ordinea de zi 

10 

PLx 
28/2015 

 
L 

591/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996.  
(poz. I-a-12) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a 
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale 
cu noile reglementări europene în acest domeniu, în 
contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin 
României şi care derivă din calitaea sa de stat membru 
al Uniunii Europene, evitând, astfel, eventualele 
sancţiuni generate de nerespectarea legislaţiei europene. 

S  - înregistrat pt. 
reexaminare pe data de 
02.04.2015 
 
CD -  
 

 

11 PLx 
266/2015 

Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al 
treilea Protocol adiţional dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova, 
semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la 
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în 
baza unui ajutor financiar nerembursabil în 
valoare de 100 milioane de euro acordat de 
România Republicii Moldova, semnat la 
Bucureşti la 27 aprilie 2010. 
(poz. II-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptat pe 
22.04.2015 
 
S  -  

 

12 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-48) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - Respins pe 
11.02.2015 

Respins 
definitiv pe 
11.02.2015 
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Nr. 
crt 

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

13 

PLx 
227/2015 

 
L 

4/2015 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr. 84/2014 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România. (poz. I-a-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România, intervenţiile legislative vizândclasificarea 
tipurilor de cazare în structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare. 

S  - Adoptat pe 
04.03.2015 
 
CD  - Adoptat pe  
01.04.2015 
 

La promulgare 
din data de 
09.04.2015 

14 

PLx 
441/2014 

 
L 

427/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.38/2014 pentru completarea 
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere 
de protecţie. (poz. I-b-43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a 
face posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora 
în toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au 
dovedit soluţia cea mai eficientă pentru protejarea căilor 
de comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionănd ca 
parazăpezi biologice. 

S  - Adoptată pe 
16.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 
 

Legea nr. 
14/2015 

15 

PLx 
419/2014 

 
L 

261/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, in sensul scutirii de impozit a profitului 
investit in echipamente tehnologice folosite in scopul 
desfăşurării de activităţi economice. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.02.2015 

Legea nr. 
15/2015 
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Nr. 
crt 

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

16 

PLx 
529/2014 

 
L 

753/2014 

Lege pentru aprobarea Contractului de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană 
de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei 
bugetului de stat la Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la 
Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a 
amendamentului convenit prin Contractul de 
finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la 
Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană 
de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei 
bugetului de stat la Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la 
Bucureşti la 24 decembrie 2013. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 

CD - Adoptată pe 
09.12.2014 
 
S  - Adoptată pe 
12.02.2015 
 
 

Legea nr. 
18/2015 

17 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau 
a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de 
revânzare, precum şi a contractelor de schimb. 
(poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 
 
 
Protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi 
revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung  
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de 
vacanţă, precum şi  la ăncheierea şi executarea 
contractelor de schimb. 
 
 
 
 

S  - Adoptată pe  
18.04.2011 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
25/2015 
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Nr. 
crt 

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

18 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului. (poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul diminuării 
eforturilor financiare mari pentru producătorii de 
energie termică şi electrică pentru achiziţionarea 
combustibilului şi al necesităţii asigurării consumului de 
energie electrică. 
 

S - Adoptată pe  
18.02.2014 
 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 

Legea nr. 
29/2015 

19 

PLx 
482/2014 

 
L 

457/2014 

Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor 
art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 
privind taxele în domeniul protecţiei 
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din OG 
41/1998 până la data de 1 ianuarie 2016. Art. 4 
stabileşte actualizarea taxelor în lei datorate de 
persoanele fizice şi juridice române pentru procedurile 
legale de protecţie a obiectivelor de proprietate 
industrială, la nivelul cursului valutar al BNR, 
actualizare care va opera începând cu anul 2017. 
 

S  - Adoptată pe  
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 
 

Legea nr. 
31/2015 

20 

PLx  
461/2014 

 
L 

461/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor Statului.  
(poz. I-b-5) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu 
activitatea autorităţii pentru Administrarea Activelor 
statului, prin includerea tuturor veniturilor obţinute din 
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un procent 
cît mai mare a datoriilor instituţiei, datorii provenite din 
titluri executorii. 

S  - Adoptată pe 
30.09.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
11.02.2015  
  

Legea nr 
32/2015 
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Nr. 
crt 

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

21 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor. 
(poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor  în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, în 
vederea clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura 
o transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 
2005 privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori 
şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului,  
a Directivelor 97/7/CE , 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale 
Parlamentului European şi ale  Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului („Directiva privind practicile 
comerciale neloiale”) , din perspectiva consolidării 
acestor reglementări, în raport cu răspunderile care 
revin României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptată pe  
03.06.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.02.2015 
 

Legea nr. 
33/2015 

22 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din 
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea 
şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin proiect se prevede că 
funcţia de inspector general al Inspectoratului General 
al Poliţiei Române este o funcţie cu rang de secretar de 
stat. 

S - Adoptată pe  
15.12.2014 
 
CD - Adoptată  pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
40/2015 

23 

Plx 
575/2014  

 
L 

487/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, 
prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (poz. I-b-31) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, ca instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin 
reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, care se desfiinţează. 

S  - Adoptată pe 
08.12.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
43/2015 
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Nr. 
crt 

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

24 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria de apărare şi 
reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.  
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor 
bugetare înregistrate de unii operatori economici din 
industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale 
principale şi accesorii datorate bugetului general 
consolidat, precum şi reglementarea uno măsuri fiscal-
bugetare referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni 
a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici la 
care statul este acţionar unic sau majoritar. 

S - Adoptată pe 
24.06.2014 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
45/2015 

25 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor 
acte normative. (poz. I-b-44) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementarea unor măsuri de aplicare a unor articole, 
amânarea  termenului de intrare în vigoare a accizei 
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012 
privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin 
mijloace electronice. 

S  - Adoptată pe  
17.02.2014 
 
CD - Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
46/2015 

26 

PLx  
538/2014 

 
L 

602/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.67/2014 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
pentru" Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara" -S.A.  (poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - Adoptat pe 
25.02.2015 

Legea nr. 
47/2015 

27 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile 
de comercializare a produselor. 

S - Adoptată  pe 
17.11.2010 
 
CD - Adoptată pe 
25.02.2015 
 
 

Legea nr. 
50/2015 
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Nr. 
crt 

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

28 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 

 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile 
de comercializare a produselor. 
 (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptată pe 
21.05.2012 
 
 
CD -  Adoptată pe 
25.02.2015 
 

Legea nr. 
55/2015 

29 

PLx 
474/2014 

 
L 

459/2014 

Lege pentru completarea art.55 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închirirere. (poz. I-b-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, în sensul 
sancţionării contravenţionale a persoanelor fizice şi 
juridice care efectuează transport public de persoane cu 
un autoturism fără respectarea prevederilor art.7 din 
lege. 

S  - Adoptată pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
04.03.2015  
 

Legea nr. 
59/2015 

30 

PLx 
394/2014 

 
L 

331/2014 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri 
pentru completarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru 
aprobarea unor măsuri financiare. (poz. I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Trecerea unor spitale din subordinea Ministerului 
Sănătăţii în subordinea Ministerului Transporturilor, 
precum şi reglementarea posibilităţii alocării, în anul 
2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, ordonatorilor principali de credite, a unor 
sume pentru finanţarea unor cheltuieli din bugetul 
aprobat. 

S - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD  - Adoptată pe 
11.03.2015 
 
 

 
 
 
Legea nr. 
62/2015 

 
 

31 

PLx 
240/2014 

 
L 

231/2013 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea 
art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (poz. I-b-46) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul acordării unei reduceri a nivelului accizelor 
faţă de nivelul standard pentru motorina utilizată drept 
carburant pentru transportul rutier de mărfuri şi de 
persoane, exclusiv transportul public local de călători. 

S - Adoptată pe 
28.04.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 
 

Legea nr. 
63/2015 



 
26

Nr. 
crt 

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

32 

PLx 
103/2013 

 
L 

46/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea 
reţelei sanitare proprii a Ministerului 
Transporturilor şi pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. (poz. I-b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi din subordinea 
Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului 
Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate 
a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, precum şi preluarea activităţii acesteia de 
către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate a 
Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări 
de sănătate judeţene, după caz. 

S - Adoptată pe 
25.03.2013 
 
CD  - Adoptată  pe 
11.03.2015 
  
 
 

Legea nr. 
67/2015 

33 

PLx 
476/2014 

 
L 

463/2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de 
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 
instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 
pentru care România are calitate de donator de 
asistenţă tehnică. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.196/2008 privind 
înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a 
proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de 
Uniunea Europeană, pentru care România are calitate 
de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.168/2009 , cu modificările 
ulterioare. 
 

S - Adoptată pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
68/2015 

34 

PLx 
596/2014 

 
L 

594/2014 

Lege pentru modificarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri.  
(poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea modificarea Decretului-Lege nr.118/1990, 
republicat, cu completările ulterioare, în sensul 
majorării cuantumului indemnizaţiilor compensatorii ce 
revin deţinuţilor politici din închisorile comuniste, 
persoanelor persecutate politic sau celor deportate. 

S  - Adoptată pe 
15.12.2014 
 

CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
69/2015 



 
27

Nr. 
crt 

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

35 

PLx 
548/2014 

 
L 

234/2014 

Lege pentru întărirea disciplinei financiare 
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în 
numerar şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată. (poz. I-b-56) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri în vederea combaterii evaziunii 
fiscale prin întărirea disciplinei financiare privind 
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar. 

S   - Adoptată pe 
02.12.2014  
 

CD - Adoptată pe 
11.03.2015 

Legea nr. 
70/2015 

36 

PLx 
93/2015 

 
L 

2/2015 

Proiect de lege privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 
2011/61/UE aParlamentului European şi a Consiliului 
din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de 
investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 
2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 
1060/2009 şi (UE) nr. 1095/2010, în vederea 
reglementării cadrului legal privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative, prin instituirea 
obligaţiei de autorizare de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF), în termen de 12 luni de 
la intrarea în vigoare a legii a tututror administratorilor 
fondurilor de investiţii  alternative aflaţi în prezent în 
afara sferei de incidenţă a legislaţiei pieţei de capital, 
precum şi prin instituirea unor obligaţii de transparenţă 
şi raportare în sarcina administratorilor AOPC, aflaţi în 
prezent sau în afara sferei de incidenţă a pieţei de 
capital. 

S  - Adoptat pe 
25.02.2015 
 
CD - Adoptat pe 
18.03.2015 
 

Legea nr. 
74/2015 

37 

PLx 
55/2015 

 
L 

470/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor. (poz. I-a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
12.02.2015 
 

CD - Adoptat pe 
18.03.2015 

Legea nr. 
75/2015 



 
28

Nr. 
crt 

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

38 

PLx 
74/2015 

 
L 

750/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi a altor acte normative. 
(poz. I-a-31) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi a altor acte normative prin care sunt 
reglementate măsuri speciale pentru impozitarea unor 
activităţi, precum şi modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. 

S  - Adoptat pe 
18.02.2015 
 
CD - Adoptat pe 
25.03.2015 
 

Legea nr. 
77/2015 

39 

PLx 
535/2014 

 
L 

493/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.47/2014 pentru 
modificarea şi compleatrea 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-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.66/2011privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
în scopul flexibilizării nivelului corecţiilor în raport de 
Ghidul aprobat prin Decizia CE  nr.C(21031)9527/19 
decembrie 2013. 

S - Adoptat pe 
02.12.2014 
 
CD - Adoptat pe 
25.03.2015 

Legea nr. 
79/2015 

40 

PLx 
39/2015 

 
L 

590/2014 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului, precum şi pentru modificarea art.7 
alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. 
(poz. I-a-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 
ulterioare, urmărindu-se respectarea Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014, prin care au fost 
declarate neconstituţionale prevederile art. 59 alin.(2), 
art.60 alin.(1) şi ale art.62 alin.(3), precum şi stabilirea 
sistemului de recompese. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2014 
 
 
CD  - Adoptat pe 
25.03.2015 
 

Legea nr. 
81/2015 

41 

PLx 
19/2015 

 
L 

601/2014 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi. (poz. I-a-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi, ca program guvernamental, care are ca 
obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la 
achiziţia unui autoturism nou prin contractare ade 
credite garantate de stat, în scopul stimulării cumpărării 
autoturismelor mai puţin poluante. 

S  - Adoptat pe 
05.02.2014 
 
CD  -  Adoptat pe  
01.04.2015 

Legea nr. 
88/2015 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 

 (la data de  22 aprilie  2015) 
 
 
 

I.  În perioada   20 - 24 aprilie 2015   

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 21 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus   81  avize. 

Cele 21 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

  8  
13 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

3  
     1 

17  
 

             Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 640 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   71  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  46  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2015.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1745 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

În anul 

2015 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 583 217 

 rapoarte suplimentare 134 107 24 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 35 8 

TOTAL     771 725 249 

 
            



                  A N E X A  
     
   

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  20 - 24 aprilie 2015 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.269/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal 
bugetare şi modificarea unor acte normative 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.04.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(201/R din 22.04.2015) 

2 

 
PLx.26/2015 

Proiect de lege privind stimularea investitorilor individuali – business 
angels – raport comun cu comisia pentru industrii 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
31.03.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(213/R din 23.04.2015) 

3 

 
PLx.235/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului 
de gestionare a instrumentelor structurale – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.04.2015 

Raport de adoptare  
(214/R din 23.04.2015) 

4 

 
 
 
PLx.331/2015 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de România la 
Varşovia, la 25 noiembrie 2014, privind modificarea Convenţiei 
privind organizarea şi activitatea Bancii Internationale de Cooperare 
Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 
1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii 
Internaţionale de Cooperare Economică ( cu modificările aduse prin 
protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 
decembrie 1990), semnate la Moscova, la 22 octombrie 1963 

Guvern 21.04.2015 
Raport de adoptare  

(215/R din 23.04.2015) 

5 

 
PLx.73/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr.82/1991 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.04.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(154/RS din 
23.04.2015) 

6 

 
PLx.346/2015 

Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile allocate României de către Comunitatea Europeană 
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.04.2015 

Raport de adoptare  
(216/R din 23.04.2015) 



7 

 
Plx.351/2015 

Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la ratificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

21.04.2015 
Raport de respingere  

(217/R din 23.04.2015) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.274/2015 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului „Schi în 
România” 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

21.04.2015 
Raport de respingere 

(206/R din 23.04.2015) 

2 

 
PLx.26/2015 

Proiect de lege privind stimularea investitorilor individuali – business 
angels – raport comun cu comisia pentru buget 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.03.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(213/R din 23.04.2015) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.277/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind 
camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 

1dep. 
respinsă 
de Senat 

15.04.2015 
Raport de respingere 

(202/R din 22.04.2015) 

2 

 
Plx.283/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991 – raport comun cu comisia juridică 

18 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.08.2014 
Raport de respingere 

(205/R din 23.04.2015) 

 
IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.475/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

21.04.2015 
Raport de respingere 

(181/RS din 
23.04.2015) 



2 

 
Plx.218/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a 

riscului seismic asupra populaţiei 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

21.04.2015 
Raport de respingere 

(209/R din 23.04.2015) 

3 

 
Plx.376/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 
privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona 
de coastă a Mării Negre 

55 parlam. 
respinsă 
de Senat 

21.04.2015 
Raport de respingere 

(210/R din 23.04.2015) 

4 

 
Plx.517/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

22.04.2015 
Raport de respingere 

(211/R din 23.04.2015) 

5 

 
Plx.264/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea literei h¹) a alin.(2) de la art.9 
din Legea privind Statutul aleşilor locali nr.93/2004 introdusă prin 
art.I pct.3 din Legea nr.249/2006 – raport comun cu comisia juridică  

5 parlam. 15.04.2015 
Raport de respingere 

(212/R din 23.04.2015) 

 
V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.113/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, 
republicată – raport comun cu comisia juridică 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.03.2015 
Raport de respingere 

(199/R din 17.04.2015) 

 
VI. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.318/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.04.2015 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(204/R din 22.04.2015) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.234/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor 
Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011 – raport comun cu 
comisia juridică 

1 dep.  21.04.2015 
Raport de respingere 

(207/R din 23.04.2015) 

2 

 
Plx.316/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 
10 parlam. 21.04.2015 

Raport de respingere 
(208/R din 23.04.2015) 

 
VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.113/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, 
republicată – raport comun cu comisia pentru muncă 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

31.03.2015 
Raport de respingere 

(199/R din 17.04.2015) 

2 

 
Plx.190/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35 
din 13 martie 1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului  

1 dep.  15.04.2015 
Raport de respingere 

(203/R din 22.04.2015) 

3 

 
Plx.283/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991 – raport comun cu comisia pentru agricultură 

18 parlam. 
respinsă 
de Senat 

21.04.2015 
Raport de respingere 

(205/R din 23.04.2015) 

4 

 
Plx.234/2015 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor 
Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011 – raport comun cu 
comisia pentru învăţământ 

1 dep.  21.04.2015 
Raport de respingere 

(207/R din 23.04.2015) 

 
 
 
 
 



 
IX. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
PLx.355/2015 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală – INTERPOL 
privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a 
Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de 
Poliţie Criminală – INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb 
de scrisori, semnat la 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 
2015 la Lyon 

Guvern 21.04.2015 
Raport de adoptare 

(200/R din 21.04.2015) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 Declaraţii politice 
 

7 Aprilie -  Ziua Mondială a  Sănătăţii 
 
Tema din acest an a Zilei Mondiale a Sănătății, celebrată astăzi, 7 aprilie, este "De la fermă în farfurie, în 

condiții de siguranță alimentară." 
De-a lungul timpului, producția alimentelor a fost industrializată. Comerțul și distribuția acestora s-au 

globalizat. Toate aceste modificări au creat noi oportunități pentru alimente de a deveni contaminate cu bacterii 
dăunătoare, virusuri, paraziti sau substanțe chimice. 

Conform statisticilor, în 2010 s-au raportat 582 de milioane de cazuri de boli enterice diferite și 351 000 de 
decese asociate. Agenții patogeni enterici responsabili pentru cele mai multe decese au fost Salmonella typhi 
(52.000 de decese), E. Coli Enteropatogen (37.000) și Norovirus (35.000). Regiunea cea mai afectată a fost Africa, 
urmată de Asia de Sud-Est. 

Din păcate, peste 40 % din persoanele care au suferit de boli enterice cauzate de alimente contaminate au 
fost copii cu vârsta sub 5 ani. 

O problemă locală, neizolată corespunzător, poate periclita siguranța alimentelor și ulterior poate deveni 
rapid o situație de importanță internațională.  

Siguranța alimentară este o responsabilitate comună, care nu necesită participarea doar a sistemului medical 
pentru a trata, ci și a sistemelor de agricultură, comerț, industrie, mediu, turism, susținute de agenții și organizații 
internaționale și regionale care activează în domeniul alimentar, pentru a preveni. 

Alimentele nesigure prezintă, de asemenea, riscuri economice majore. Eforturile de a preveni astfel de 
situații de urgență pot fi consolidate, prin dezvoltarea unor sisteme robuste de siguranță alimentară care sa protejeze 
împotriva contaminării chimice sau microbiene a alimentelor.  

Pe langa efectele asupra economiei, contaminarea alimentară afectează societatea în ansamblu. În afara 
consecințelor directe, de sănătate publică, contaminarea alimentară subminează exporturile de produse alimentare și 
turismul, atât în țările dezvoltate cat și în cele în curs de dezvoltare. 

Unele bacterii pot deveni rezistente la tratamentul medicamentos. Rezistența antimicrobiană devine o 
problemă de sănătate la nivel mondial. Suprasolicitarea și abuzul de antimicrobiene în agricultură și în creșterea 
animalelor reprezintă câțiva factori care conduc la apariția și răspândirea rezistenței antimicrobiene. 

În țara noastră este o certitudine faptul că preocupările privind siguranța alimentelor se concentrează din ce 
în ce mai mult asupra consumatorilor și a percepției acestora referitoare la calitatea alimentelor. Sectorul alimentar 
este direct interesat să abordeze provocările privind siguranța alimentară. Identificate, coordonate si realizate corect, 
programele de cercetare vor reprezenta baza pentru industrie, dacă acestea vor fi comunicate eficient. 

La sfârșitul lanțului de aprovizionare cu alimente, consumatorii joacă un rol important în promovarea 
siguranței alimentare, de la practicarea igienei produselor alimentare în condiții de siguranță, grija specifica gătirii 
alimentelor, până la citirea etichetelor atunci când cumpără și prepară hrana.  
 

Deputat 
Rodica Nassar 

 
*** 
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Analfabetismul în România ultimilor ani 
 

Stimate Domnule Președinte, 
Stimate Colege, stimați Colegi, 
Plecând de la ideea fundamentală că viitorul României depinde de copiii noştri, îmi pun întrebarea, ce viitor 

va fi acela în condiţiile în care din anul 2000 şi până în prezent rata analfabetismului a crescut de la 4 procente, la 6. 
Dacă analizăm statisticile realizate de UNESCO, UNICEF sau INS vom înţelege cât de îngrijorător este 

acest fenomen şi de ce eradicarea analfabetismului laolaltă cu minimalizarea ratei de abandon şcolar trebuie ca 
pentru acest guvern să reprezinte o prioritate stringentă.  

Motivele care conduc la creşterea ratei de abandon şcolar şi analfabetism sunt multiple, începând cu criza 
economică şi până la elementele de nivel social, precum sărăcia, dezinteresul pentru formarea profesională, lipsa 
siguranţei în şcoli şi implicarea tinerilor şi a copiilor în alte activităţi decât cele din domeniul educaţional. Astfel, 
România a ajuns să fie pe primul loc dintre ţările est-europene în ceea ce priveşte numărul de analfabeţi şi pe locul 
trei la rata de părăsire timpurie a şcolii dintre ţările europene.  

La data de 20 octombrie 2011, INS estima un număr de peste 245 de mii de analfabeţi la nivel naţional, iar 
în ceea ce priveşte rata de abandon şcolar, în 2011 aceasta era la valoarea de 18% urmând ca în 2012 să scadă cu 
0,1%. 

La o analiză pe judeţe cea mai mare pondere a acestora se afla în judeţul Giurgiu cu 10 mii de persoane 
analfabete, urmat de judeţele Călăraşi şi Teleorman.  Luând aceste cifre în considerare pot afirma că unul din cinci 
tineri români abandonează sistemul educaţional, fenomen întâlnit cu preponderenţă în mediul rural.  

Un alt factor deloc de neglijat, tot la acest capitol, este reprezentat de analfabetismul funcţional, care se 
manifestă prin capacitatea individului de a citi, a scrie şi a socoti, însă fără a avea abilitatea de a înţelege în totalitate 
sau capacitatea de a reproduce un text. În această situaţie se află, conform ultimelor statistici cunoscute, circa 40-
45% din totalul populaţiei române, ceea ce face ca acest tip de analfabetism să devină prioritatea zero a actualului 
Executiv.  

La întrebarea ce este de făcut pentru a opri acest fenomen care se proliferează şi afectează nucleul societăţii 
noastre, voi prezenta soluţia aflată în strategia Europa 2020.  

Astfel guvernul îşi propune să acţioneze pe trei axe prioritare, după cum urmează: 
 Creşterea inteligentă prin dezvoltarea economiei bazate pe inovaţie 
 Creşterea durabilă prin promovarea economiei care utilizează resursele în mod eficient şi 

încurajează competitivitatea 
 Creşterea incluziunii prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă care să asigure coeziunea 

socială şi teritorială 
Prin eradicarea sărăciei, a segregării categoriilor vulnerabile, calificării forţei de muncă şi a încurajării 

fenomenului de incluziune socială, se va crea efectul, acela de scădere a analfabetismului, a reducerii abandonului 
şcolar sub 10% şi creşterea până la 95% a copiilor înscrişi în învăţământul preşcolar. 

În decursul săptămânii trecute guvernul a mai dezvoltat o direcţie de combatere a abandonului şcolar prin 
aprobarea Programului Naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”. Astfel, Ministerul Educaţiei va finanţa o 
serie de proiecte oferite liceelor şi universităţilor prin calificarea şi participarea la competiţii de acordare de granturi. 
Prin acest demers se urmăreşte diminuarea ratei de abandon şcolar în rândurile liceenilor şi creşterea ratei de 
promovabilitate la examenul de bacalaureat. 

Aceste demersuri de soluţionare a disfuncţionalităţilor din sistemul educaţional au o durată de 
implementare de până la 7 ani, succesul lor fiind garantat doar de continuitatea acestora indiferent de culoarea 
politică sau majoritatea parlamentară. 

Solicit pe această cale parlamentarilor a căror unica abilitate este aceea de a forma noi majorităţi şi unica 
preocupare este descoperirea unor modalităţi inovatoare de deturnare a proiectelor actualului guvern, să nu uite că 
aceşti copii sunt viitorul nostru şi al naţiunii noastre.  

Asiguraţi continuitatea iniţiativelor de educare şi formare a copiilor şi asiguraţi discontinuitatea perpetuării 
fenomenului de abandon şcolar şi analfabetism. 

Deputat 
Mircea Dobre 

 
*** 
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Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor 
 
Stimați colegi, distinși parlamentari,  
 
În fiecare an, la data de 23 aprilie este sărbătorită Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor, la 

inițiativa UNESCO. În această zi s-a născut şi a murit William Shakespeare. Ziua Mondială a Cărții oferă prilejul 
de a reflecta asupra metodelor de diseminare a cuvântului scris şi de a permite oamenilor, prin programe culturale să 
îl acceseze. Cărţile reprezintă aliaţii oamenilor în promovarea educaţiei, ştiinţei, culturii şi a informaţiei la nivel 
mondial. 

Cărţile s-au modificat de-a lungul timpului. Acestea au devenit digitale și oferă noi oportunităţi de a accesa 
informaţia la costuri reduse şi din orice zonă a lumii. Cu toate acestea, cărţile tradiţionale sunt încă puternice pentru 
că au supravieţuit testul timpului şi sunt portabile. Toate formele cărţilor sunt o contribuţie importantă la educaţie şi 
la diseminarea culturii şi a informaţiei la nivel informațional. 

Relaţia omului cu cartea are o istorie îndelungată. Lectura a fost, este şi va rămâne o activitate de 
acumulare cognitivă şi spirituală specifică cititorului, care va aprecia pe deplin un text literar, când va renunţa 
pentru o clipă la prejudecăţile sale culturale, la diversele probleme subiective în favoarea explorării lumii interioare 
a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. Lectura nefiind un act gratuit, produce îmbogăţirea sinelui cu o 
nouă cunoaştere, cu o modalitate nouă de receptare a lumii interioare şi exterioare. Cărţile oferă modele de conduită 
pentru fiecare dintre noi, ne dezvoltă simţul critic, ne informează, ne îmbogăţeşte cultura. 

Consider că școala și implicit lectura este cea mai sigură cale de ieșire din sărăcie, iar noi politicieni 
trebuie să facem tot ce e posibil ca această ușă să fie deschisă pentru toți copiii din țara noastră. Fiecare copil care 
trece acest prag al educației are o șansă spre un viitor mai bun. 

Un om învățat este un om respectat, indiferent de avere, de putere sau de celebritate. Cei mai puternici 
oameni afaceri, cei mai de succes politicieni sau cei mai celebri oameni din această lume se înclină cu respect în 
fața dascălilor pe care i-au avut în timpul școlii. Este o recunoaștere deschisă a faptului că succesul nostru își are 
baza în anii de școală pe care i-am parcurs și în lecturile pe care le-am citit. 

Eu cred în continuare în proverbul „Ai carte, ai parte!”. 
Vă mulțumesc. 

 
Deputat 

Tamara Dorina Ciofu 
 

*** 
 

Ziua Mondială a Sănătății 
 

Stimați colegi, distinși parlamentari, 
  
Ziua Mondială a Sănătăţii se celebrează în fiecare an în data de 7 aprilie, pentru a marca întemeierea 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în anul 1948 şi reprezintă o oportunitate pentru cetățenii din fiecare 
comunitate să se implice în activităţi care pot duce la o stare de sănătate mai bună. 

Tema pentru Ziua Mondială a Sănătății în 2015 este Siguranța Alimentaţiei, un subiect de maximă 
importanță pentru toți oamenii din lume și în special pentru factorii de decizie cum sunt guvernele, dar și pentru 
societatea civilă și sectorul privat. 

La nivel mondial, consumul scăzut de fructe și legume produce aproximativ 1,7 milioane de decese, arată 
statisticile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Concret, consumul insuficient de fructe și legume reprezintă 
cauza a 14% din decesele prin cancer gastrointestinal, 11% din decesele survenite prin cardiopatie ischemică și 9% 
din cele produse prin infarct miocardic acut. În acest context, medicii și specialișii în nutriție fac apel la 
intensificarea eforturilor necesare elaborării și implementarii unui plan de măsuri pentru reducerea incidenței 
crescute a bolilor cauzate de dezechilibrele alimentare. 
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Având în vedere că populația din România are unul din stilurile de viață cel mai agitat și stresant din 
Uniunea Europeană este necesar să reînvățăm să mâncăm sănătos pentru a evita să generăm boli cauzate de 
dezechilibre alimentare. De aceea, este obligatoriu să susținem introducerea fructelor și legumelor în dieta zilnică a 
copiilor noștri pentru a preveni apariția bolilor cronice de tipul celor cardiovasculare, diabetulului zaharat, 
cancerului și bolilor pulmonare. 

Studiile realizate de Organizația Mondială a Sănătății arată că alimentele cu o valoare energetică ridicată, 
bogate în grăsimi și zaharuri favorizează instalarea obezității, in timp ce consumul adecvat de fructe și legume 
previne obezitatea.  

Așadar, vă solicit să promovăm împreună principiile unei alimentații sănătoase și să imbunătățim cultura 
nutrițională a populației prin organizarea de dezbateri cu rol educațional în mediile preuniversitare și universitare. 

Vă mulțumesc.  
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 

 
Adevăratele valori și raportarea noastră neîntreruptă la ele 

   
Declarația politică de astăzi vine într-un context special, cel al sărbătorilor pascale pe care fiecare dintre 

noi le-am petrecut alături de cei dragi săptămâna trecută sau acum două săptămâni în cazul celor de confesiune 
catolică. În general sărbătorile la români valorizează ideea de comuniune, de împărtășirea de prezența și de 
persoana celui de lângă noi, iar Învierea Domnului este mai mult o sărbătoare care vorbește despre bucuria de a fi 
împreună. Filosoful german Johannes Hessen spunea așa: „Ajută-i Adevărului, Binelui, Frumosului şi Sacrului să 
capete fiinţă prin personalitatea ta! Valorile te cheamă! Ele strigă după realizare prin tine. Fii, deci, un realizator de 
valori, un purtător de valori, un  om de valoare!. 

Stimate colege,  
Stimați colegi 
Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre rolul valorilor autentice din viața noastră și despre responsabilitatea 

pe care o avem de a ne conduce existența  după aceste valori, de a le transmite mai departe și de a ne raporta 
permanent la ele. Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de care ne-am bucurat cu toții 
săptămânile trecute, este un exemplu grăitor pentru valorile importante ale poporului român: credință, înviere, 
nemurire, jertfă, tradiție.  

Obiceiurile legate de sărbătoarea Paștelui la români ne descoperă de asemenea ansamblul de valori 
frumoase care împodobesc chipul acestui popor: încondeiatul ouălelor ne trimite cu gândul la comunitate, la familie; 
bucatele tradiționale pregătite în gospodărie ne vorbesc despre dragostea față de cei din jur, de hărnicie, de cultul 
muncii sau de dimensiunea comunitară a existenței pe aceste meleaguri; curțile bisericilor și ale mănăstirilor 
inundate de lumina lumânărilor miilor de credincioși vorbesc despre rădăcinile creștine ale acestui popor, despre 
valorizarea trecutului și despre legătura dintre generații. 

Am folosit acest prilej spre a da exemplu cum o sărbătoare tradițională la români poate avea semnificații 
mai profunde decât cele strict ritualice, despre cum valorile transmise din generație în generație ne pot determina și 
prefigura acțiunile noastre cotidiene, atitudinea față de celălalt și existența noastră ca întreg.  

Fiecare om reprezintă o valoare în sine, este producător de valori și, ceea ce este cel mai important, își 
trăiește viața raportându-se la o sumă de valori pe care le primește prin educație. Întrucât valoarea aparţine sferei 
emoţionale a spiritului uman, ea nu poate fi cuprinsă în actele cunoaşterii decât în mod inadecvat, incomplet.  

Deși se spune că în general, valorile se simt, se trăiesc, valorile nu se teoretizează, este important să știm 
care sunt valorile la care ne raportăm. Se poate vorbi la nesfârşit despre valori, valorile pot fi descrise, explicate în 
mod riguros, însă trăirea valorii este cea care conferă sens valorii.  

Dar care ar trebui să fie setul de valori pe care să îl transpunem în fiecare zi în viața noastră? „Toate-s 
vechi și nouă toate” pare a ne aduce aminte Mihai Eminescu, tot mai ascuns și pierdut de contemporanii noștri în 
galeria unor valori naționale pe care, din păcate, praful se așterne tot mai des, în favoarea unor importuri care nu 
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mai au nimic în comun cu identitatea națională, de cele mai multe ori folosite din ignorarea și lipsa de promovare a 
valorilor naționale, principalele valori în care noi credem.  

Avem datoria sa readucem  în atenția românilor  valorile  care sunt temelie  a însăși existenței noastre ca 
națiune: elementele de istorie reală, nemistificată; limba românească, organism viu și încercând să respire într-o 
atmosferă de sufocare lingvistică de import; nenumăratele comori de creație artistică, muzicală și literară ale 
poporului român, atât pe filiera folclorică, cât și pe cea a creației culte; tradițiile și obiceiurile populare cu rădăcini 
autentic creștine; frumusețea portului popular românesc pe care am redescoperit-o atât pe Valea Tutovei, cât și în 
fiecare colț din România şi toate acele valori care scot la iveală Frumosul, Binele, Adevărul și fărâma de suflet 
dumnezeiască din noi. 

Stimate colege,  
Stimați colegi, 
Avem nevoie de raportarea permanentă la valorile autentice care ne definesc ca neam pentru a avea un 

sistem de referință al existenței noastre. Am simţit cu toţii în Săptămâna Luminată influenţa minunatelor obiceiuri şi 
tradiţii pascale din diferitele zone ale României pe care le reprezentăm.  

Se cuvine să ne aplecăm cu toată seriozitatea asupra misiunii păstrării valorilor noastre naţionale şi a 
reprezentării lor cu mândrie în spaţiul european şi euroatlantic, ca o imagine vie, realistă, istorică, dar şi 
contemporană a românilor şi a României. Iar atunci când prezentăm identitatea noastră naţională, consider că nimic 
nu poate oferi o imagine mai completă a tuturor laturilor existenţei sale decât tradiţia populară creştină și credința 
noastră ortodoxă. 

Raportarea la valori ca principiu axial al existenței noastre cotidiene și promovarea lor în spațiul public ne 
oferă accesul la rădăcinile acestui popor minunat și greu încercat oferindu-ne stabilitatea și unicitatea de care avem 
nevoie pentru a ne păstra identitatea.  

Pentru a avea acces la izvorul de înțelepciune al valorilor transmise din generație în generație, educaţia 
joacă un rol fundamental. Atât în familie, cât şi într-un cadru instituţional, tradiţiile şi obiceiurile româneşti trebuie 
să rămână vii, necesare şi formatoare pentru copiii noştri. România în care vreau să trăiască copilul meu trebuie să 
simtă influenţa tradiţiilor, a sărbătorilor şi să păstreze amprenta unui popor mândru şi demn de reuşitele din trecut şi 
încrezător în reuşitele din viitor.  

Îmi doresc ca întotdeauna reperele culturale, pornind de la tradiţionala noastră ie – atât de frumoasă – 
până la bucatele tradiţionale, de la icoana ce face trimitere la transcendență, până la lumina pascală ce ne-a inundat  
casele și sufletele în aceste săptămâni, de la respectul vecin cu sfințenia pe care îl datorăm părinților noștri, până la 
dragostea față de cel care îți greșește în mod repetat, să însemne ceva pentru români şi să ţină aproape de sufletul 
nostru obiceiurile şi datinile străvechi, care fac din România o ţară binecuvântată, o adevărată Grădină a Maicii 
Domnului.  

Mă adresez dumneavoastră, stimate colege și stimați colegi, să ne aplecăm cu mai multă considerație 
asupra valorilor autentice românești inclusiv în activitatea pe care o desfășurăm în reprezentarea celor care au 
investit încredere și speranță în noi. Dacă avem în față permanent raportarea la valorile românești sunt convinsă că 
și activitatea noastră ca parlamentari va fi mai bună, mai aplicată pe nevoile reale ale românilor, mai profundă și 
mai eficientă. 

Şi pentru stenogramă, am mai depus în scris, domnule preşedinte, încă o declaraţie politică intitulată 
“Noua politică agricolă comună”. 

Vă mulțumesc! 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
Acordul de principiu cu Iran de la Lausanne este un prim semnal pozitiv de deschidere spre cooperare a 

Iranului din ultimii 5 ani 
 

Domnule Președinte al Camerei Deputaților,  
Stimate colege, stimați colegi, 
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Doamnelor și domnilor,   
 

Tema pe care aș dori să o abordez astăzi este noul acord internațional de principiu agreat între statele P5+1 
și Iran. Așadar, marile puteri din acest grup, și anume SUA, Franţa, Marea Britanie, Germania, Rusia și China au 
semnat luna aceasta la Lausanne în Elveția un acord de principiu cu Iranul în domeniul nuclear. În cazul în care se 
va concretiza, acest acord ar putea atenua regimul de sancţiuni impus Teheranului în 2010 de către ONU. Statele 
prezente la reuniune au stabilit data de 30 iunie ca termen limită în vederea ajungerii la un acord final privind 
ridicarea acestor sancţiuni în schimbul unor restricţionări  clare ale programului nuclear derulat de Iran. 

Rămâne de vazut dacă acest acord de intenție se va finaliza printr-un angajament concret al Iranului. 
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, domnul Jeffrey Rathke a punctat foarte clar că pentru ca 
acest acord să devină realitate se impune un plan riguros de monitorizare a îndeplinirii angajamentelor de către Iran: 
"Sancțiunile vor fi suspendate progresiv și cu condiția verificării îndeplinirii de către Iran a angajamentelor 
asumate, în conformitate cu un plan de acțiune complet și definitiv ce trebuie semnat până la 30 iunie ". 

Stimați colegi,  
Cred că acest acord de principiu este un prim semnal pozitiv din partea Iranului  din ultimii 5 ani căruia 

trebuie să îi acordăm maximă atenție. Se impune, în același timp, o doză de precauție privitoare la mișcările viitoare 
pe care le va face Iranul în următoarea perioadă pe scena politică internațională.  

Mai mult, trebuie să avem în vedere faptul că recent Vladimir Putin a semnat un decret privind 
intensificarea schimburilor economice între Rusia şi Iran. Pe lângă livrarea de grâu și materiale de construcții de 
către Rusia, aceasta va furniza inclusiv sisteme de rachete de tip S-300. Deși măsura a fost criticată instant de SUA 
și Israel, ea va intra fără îndoială în vigoare. Această apropiere a Iranului de către Rusia și invers trebuie privită ca o 
dovadă a reorientării celor două state către o politică a alianțelor bilaterale în încercarea unor state de a  inclina 
balanța de putere din zona Occidentului reprezentat de SUA și Europa în zona Orientului Mijlociu și a Rusiei.   

Stimați colegi,  
Ceea ce este clar este faptul că în acest moment experimentăm o nouă abordare tactică în politica 

internațională și în care ne punem speranțele că va opri escaladarea cursei înarmării nucleare a Orientului Mijlociu. 
În relațiile internaționale cu Iranul, SUA și statele lumii au trecut de la politica izolării adversarului la politica 
tatonărilor acestuia și a eforturilor de antrenare a lui într-o potențială cooperare. Îmi exprim speranța ca toate aceste 
eforturi să se transforme într-o situație din care lumea întreagă va avea de câștigat, având în același timp o doză 
mare de realism în aceste așteptări.  

 
Deputat 

Andrei Valentin Sava 
 

*** 
 
Vă mulțumesc! 
Avem nevoie de noi strategii pentru combaterea alcoolismului 
Vă mulțumesc, domnule președinte,  
Stimați colegi, 
Alcoolismul a ajuns să fie unul dintre viciile naționale care nu doar că nu le face cinste românilor, ci 

efectele negative ale consumului de substanțe spirtoase are grave repercusiuni, pe termen mediu și lung, asupra 
noilor generații. Un raport al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), publicat în 2011, a 
arătat că românii se clasează pe locul trei în ceea ce priveşte consumul de alcool pe cap de locuitor în Europa, cu 
12,7 litri pe an. Studiul a mai constatat că România este una dintre ţările în care s-a înregistrat o creştere 
semnificativă a consumului de alcool din 1980, consumul crescând cu 14 puncte procentuale. În ceea ce priveşte 
consumul de alcool la vârsta adolescenţei, aceeaşi cercetare arată că România s-a clasat pe unul dintre primele 
locuri, cu 47 procente băieţi de 15 ani care au recunoscut că au consumat alcool de cel puţin două ori în viaţă. 

Recent, mass-media ne aduceau la cunoștință faptul că medicii pediatrii se confruntă cu un număr 
alarmant, mereu în creștere, de copii alcoolici. Cazul unui adolescent de la Iași a intrat, cu siguranță, în analele 
alcoolismului infantil. Băiatul de 14 ani a ajuns la Spitalul de Copii din Iași inconștient, cu o alcoolemie record de 
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peste 5 la mie, după ce a băut țuică. Elevul de clasa a 8-a a plecat de la ore împreună cu alți doi prieteni și au băut 
până n-au mai știut de ei. Copilul și-a revenit, însă alcoolismul infantil poate avea efecte grave asupra organismului. 
Atât timp cât un copil de 13-14 ani a mai consumat alcool etilic, la 20-25 de ani va avea o patologie hepatică destul 
de gravă.  

Din nefericire, cazul de la Iași nu este singular. Poate fi identificat în mai toate unitățile de primiri urgențe 
din România, asta în cazul în care cuiva îi trece prin cap sau are banii necesari și voința să-și ducă și să-și lase pe 
mâna medicilor copilul cu această problemă.  Din cauza creșterii numărului copiilor alcoolici, specialiștii au schițat 
portretul adolescentului alcoolic. Este în general băiat, are între 13 și 17 ani, provine din familii în care nu este 
supravegheat și în care îi este permis orice fel de comportament. Are prieteni care beau sau chiar se droghează. 
Medicii spun că cei mai mulți minori care ajung pe patul de spital cu alcoolemii de peste 3 la mie sunt elevi în 
primii ani de liceu. 

În aceste cazuri e vital ca părinții să ia măsuri și să-l aducă pe minor la consiliere, lăsând la o parte orice fel 
de prejudecată.  Pentru majoritatea românilor a ajuns firească atitudinea de a nu vorbi despre problemele legate de 
consumul de alcool, de teama de a nu ajunge să fie judecați și pedepsiți de societate. 

Însă, stimați colegi, problematica devine acută mai ales dacă discutăm despre adolescenți care provin din 
familii în care consumul de alcool este ceva obișnuit. Și, de cele mai multe ori, așa se și întâmplă. Familiile care se 
confruntă cu abuzul parental de alcool sunt afectate de numeroase tensiuni şi griji, cum ar fi inactivitatea 
profesională, bolile cronice, un deces în familie sau probleme de sănătate mintală. Nu este nevoie de cercetări care 
să confirme asemenea cazuri, care se pot observa, lesne, cam în orice cartier al oricărei localități din România.  

Din păcate, există foarte puţine cazuri de familii în care sunt unul sau doi părinţi alcoolici care nu s-au 
confruntat cu diverse disfuncţii familiale. În familiile în care se consumă alcool, în primul rând există probleme de 
unitate familială. Părintele care consumă abuziv alcool este un părinte mai degrabă neglijent sau abuziv, nu este 
dispus la negociere, este un părinte extrem de autoritar. Celălalt este mult mai calm, îşi exprimă afecţiunea faţă de 
copil, este mult mai dispus să negocieze cu el. 

Vreau să atrag atenția că părinţii care consumă alcool mai frecvent sunt mai predispuşi să adopte atitudini 
permisive faţă de consumul de alcool al propriilor copii. Și, astfel, nivelurile ridicate de consum de alcool se 
transmit din generaţie în generaţie.  

Stimați colegi, consider că eforturile de sprijinire a familiilor cu părinţi alcoolici ar trebui să conţină 
abordări prin care părinţii să fie încurajaţi în creşterea şi educarea copiilor, să arate copiilor lor mai multă afecţiune, 
în paralel cu eforturile de a reduce consumul excesiv de alcool. De asemenea, cred că avem nevoie de o nouă 
strategie națională pentru moderarea acestui viciu prin campanii de informare mai ample, desfășurate în unitățile de 
învățământ, și mai bine concentrate privind conștientizarea efectelor consumului de alcool, în special la vârste 
fragede.  

Vă mulțumesc! 
 

Deputat 
Constantin Mazilu 

 
*** 

 
Cerșetoria infantilă, o pată pe obrazul societății românești 

 
Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Onorată asistență, 
Exploatarea cerșetoriei este pedepsită de Codul Penal cu până la cinci ani de închisoare, însă, cu toate 

acestea, deși există cadru legislativ, autoritățile nu reușesc să diminueze acest fenomen.  
Nu există nicio localitate din țara asta unde să nu întâlnim copii la cerșit, pe străzi, în mijloacele de 

transport, în diverse locuri publice, de la zonele cu potențial turistic la biserici, cimitire sau proximitatea 
magazinelor în care se comercializează pâine. Potrivit autorităților, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a 
numărului de copii abandonați care au ajuns doar ai străzii, dar și al numărului de cazuri de cerșetorie infantilă. 
Locul copiilor este la școală, nu pe stradă! Oricâți vinovați am identifica pentru această problemă sensibilă, și 
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Guvernul trebuie să se implice mult mai activ în combaterea acestui fenomen deplorabil, mai ales că situația 
cerșetoriei este una de interes național. Este adevărat că, deși nu există o statistică oficială clară privind amploarea 
acestui fenomen, din datele furnizate de Poliție rezultă că un cerșetor strânge, în fiecare lună, în medie 2.000 de lei. 
În schimb, un minor de la colțul străzii va agonisi până la 7.000 de lei lunar. Este greu să diminuezi acest fenomen 
al cerșetoriei prin aplicarea legii fiindcă această infracțiune este încurajată de atitudinea permisivă a întregii 
societăți. Fiecare dintre noi are cunoștință de campaniile demarate de Poliție prin care se militează pentru stoparea 
gesturilor filantropice cu cerșetorii, doar că la toate aceste apeluri nu se oferă răspunsurile corespunzătoare. Dacă 
românii nu le-ar mai oferi bani, cu siguranță aceștia ar dispărea, treptat, din peisaj, lucru care ar duce la destrămarea 
rețelelor organizate care se ocupă cu exploatarea copiilor prin cerșetorie.  

Opinia publică europeană s-a arătat, în repetate rânduri, extrem de iritată și de revoltată de problema 
cerșetoriei infantile exportată de România peste hotare.  

Stimați colegi, este clar ca lumina zilei că avem nevoie, pe lângă cadrul legislativ, și de programe de 
educare a copiilor trimiși de părinți să cerșească. ONG-urile care își dedică activitatea copiilor susțin că minorii 
sunt puși să cerșească pentru a contribui la supraviețuirea familiilor lor, cea mai mare pondere a acestora 
înregistrându-se în București, dar și în celelalte mari orașe. Copiii care ajung să clameze mila și ajutor financiar de 
la trecători stau în stradă minim opt ore pe zi, șapte zile din șapte, motiv pentru care starea lor de sănătate este 
precară. Acești minori ajung să sufere de diverse boli grave, de la cele de piele, la TBC, diverse forme de hepatită, 
sau ajung să fie infectați cu HIV. La fel de grav este și faptul că, din cauza statului pe stradă, peste 61% dintre 
acești cerșetori abandonează școala în jurul vârstei de 11 ani, iar aproape jumătate dintre ei sunt complet analfabeți.  

Drept soluții consider că este nevoie de înăsprirea cadrului legislativ prin majorarea pedepselor prevăzute 
în Codul Penal, astfel încât părinții să fie constrânși să nu își mai trimită copiii la cerșit. De asemenea, trebuie 
schimbată mentalitatea societății, care continuă să gireze cu mici pomeni acest fenomen. Oamenii trebuie să 
înțeleagă că dacă oferă câțiva lei copiilor cerșetori, nu le rezolvă acestora problemele, ci, de fapt, încurajează în 
mod direct dezvoltarea rețelelor organizate de trafic de persoane. De asemenea, aștept ca statul să ia măsuri urgente 
și eficiente pentru anihilarea acestui fenomen care tinde să se extindă pe zi ce trece, fiind provocat și de sărăcirea 
populației, și care a ajuns să ne creeze prejudicii imense de imagine pe plan internațional.  

Vă mulțumesc! 
 

Deputat 
Mihăiță Găină 

 
*** 

 
Sprijin necondiționat pentru atitudinea adoptată de MAE în fața amenințărilor venite 

din partea Rusiei 
 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
 
În cursul zilei de joi, Aleksandr Lukasevici, purtătorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a 

formulat o serie de amenințări voalate la adresa României. Conform declarațiilor sale, “[...] dacă Guvernul 
României consideră că este posibilă suplimentarea prezenței efectivelor NATO pe teritoriul său[...] trebuie să fie 
conștient de responsabilitatea și consecințele unui astfel de pas, pentru securitatea regiunii". 

Atenționările acestuia s-au născut ca reacție la decizia Guvernului de a aproba un proiect de lege privind 
staționarea, desfăsurarea de operațiuni și tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul tării.  

Trebuie să spun că atitudinea cu care aceasta decizie a fost tratata de către Ministerul rus de Externe mi 
se pare surprinzatoare și nu în sensul bun. Insinuările subtile transmise Guvernului României s-au dorit a fi un fel de 
“urecheală” a elevului care nu ascultă de educator.  

Ceea ce nu trebuie să piardă din vedere oficialii ruși este faptul că noi nu suntem o mâna de elevi 
neștiutori ci conducem o țară în baza unor decizii importante pentru care ne asumăm responsabilitatea zi de zi. 

Noi suntem cei care știm ce este mai bine pentru România iar afirmațiile domnului Lukasevici nu vor 
avea drept efect fugă sau neasumare. 
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Încă din cele mai vechi timpuri intimidarea a fost folosită ca instrument de persuasiune. Din fericire, în 
cazul de față, situația este cu totul diferită. România și NATO nu au încălcat niciun acord ci au reacționat în 
conformitate cu atitudinea pe care Federatia Rusa a afișat-o în cadrul acțiunilor din Ucraina.  

Este lesne de înțeles faptul că toate deciziile și măsurile de protecție pe care Alianța Nord-Atlantică le-a 
luat au fost necesare. 

Acțiunile în forță ale Federației Ruse au demonstrat că protecția aliaților de pe flancul estic nu poate fi 
trecută cu vederea și nici noile amenințări nu vor putea stopa dorința de mobilizare a NATO. 

Cel mai important aspect pe care nu trebuie să îl pierdem din vedere este nu doar conștientizarea 
deciziilor pe care le luăm ci și raspunsul pe care alegem să îl transmitem celor care au lansat amenințările.  

Poziția pe care o avem în fața unei astfel de intimidări este cea care spune totul despre maniera în care 
conducem țara de aceea, replica premierului Victor Ponta merită aplaudata. Sprijinul pe care acesta îl ofera 
Ministerului Afacerilor Externe este necondiționat și de neclintit. Determinarea de care ministrul Bogdan Aurescu a 
dat dovadă trebuie, de asemenea, apreciată. 

Amenințările venite din partea Federației Ruse nu au niciun fel de justificare și nu vor avea niciun fel de 
impact sau efect! 

Vă mulțumesc!                                                                               
 

Deputat 
Dan Tudorache 

 
*** 

 
Votul a fost dat pentru a fi mai buni, competitivi și de a trăi mai bine 

 
 
O sintagmă deja celebră, argumentată de specialiști și oficiali francezi, susține că bunăstarea și progresul se 

simt atunci când vin socialiștii la putere, iar dreapta intră în opoziție și critică oricare dintre măsurile de dezvoltare 
economică, progres și bunăstare. Altfel spun, într-o țară capitalistă, membră a UE, cu înalt nivel de dezvoltare 
economică, o voce respectată în lumea politică internațională, măsurile de stânga au un mai bun efect social și 
economic decât cele propuse de dreapta. O explicație ar putea fi incapacitatea Opoziției de a veni cu soluții, reaua 
voință în susținerea actelor normative care îmbunătățesc traiul de zi cu zi al oamenilor, în cazul nostru români. 
Aplicând principiul "dacă trebuie să ajungem la putere, să ardem ogoarele și să otrăvim fântânile",  liderii Opoziției 
din România subjugă interesele naționale, ale românilor, intereselor mărunte de grup sau individuale.  

Că este o luptă benefică pentru a stârpi corupția și pe corupți, asta nu ar nu trebuie să blocheze centrii 
inteligenței și de comandă ai Opoziției, ai liderilor naționali de care avem nevoie ca măsurile propuse de stânga să 
fie echilibrate, criticate, eventual blocate.  

Oricare lege fizică, chimică, socială ori filosofică a demonstrat, în mii de ani, că antagonismul este calea 
progresului, că din critică și propuneri s-a născut și susținut evoluția omenirii. 

Incapacitatea opoziției de a veni cu soluții, reaua voință în vederea susținerii actelor normative care 
îmbunătățesc traiul de zi cu zi al românilor sunt evidente prin atacul ori refuzul de a analiza efectele sociale și 
economice, cele care, pe termen mediu și lung, pot asigura un mai bun nivel de trai românilor. Adică, stânga din 
Franța este de așteptat să aplice măsuri de dreapta care să asigure un mai bun nivel de trai și o mai mare siguranță 
francezilor,  dar în România paradoxul evident nu poate funcționa doar pentru că lideri abia născuți ai Opoziței au 
nevoie de un lung exercițiu democratic pentru a se dedica celor care le-au dat puterea deciziei. Votul a fost dat 
pentru a fi mai buni, competitivi și de a trăi mai bine, indiferent de cum au votat  cetățenii. 

Încălcarea principiilor enunțate în campanie sau mai multe campanii, încălcarea normelor evident 
democratice, cărora li se subjugă chiar existența antagonică a celor doua entități politico-filozofie, mă conduc la 
gândul că ceea ce îi mână în luptă este doar dorința de a acapara puterea, timp în care interesele oamenilor, ale 
alegătorilor, ale românilor, de aici și de departe, sunt eludate, fraudate, mistuite de setea puterii.  
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Să câștigi alegeri clamând lupta împotriva puterii absolute și să ceri în Parlament și în viața publică tocmai 
control și putere absolută mi se pare formă de cinim politic și social ori chiar de sindrom dictatorial-noi și numai ai 
noștri! Norocul românilor și al României că suntem țară membră a UE! 

 
Deputat 

Liviu Harbuz 
 

*** 
 

Sacrificiul lui ISUS ne condamnă la solidaritate și iubire 
 

Secolul vitezei nu ne-a adus numai lucruri bune și trăiri pozitive. A fi grăbit poate garanta locul I pe podium, 
oricare ar fi el, dar presupune și a pierde din detalii, din finețea analizei, din valoarea și trăinicia relațiilor, din 
calitatea vieții, într-un cuvânt.Suntem mai tehnici, evoluați, dar mai puțin atenți la schimbările climatice, la 
suferința semenilor, la prețul plătit pentru confortul aparent. Mileniul III ar trebui să fie al maturității civilizației 
umane, de la tehnologie la protecția mediului, de la iubire la credință, de la toleranță la cercetarea și conservarea a 
ceea ce Omul a creat și generat ca semn că este sub protecție divină.  

Sacrificiul Fiului Domnului s-ar cuveni pus sub semnul generozității, al înțelegerii și toleranței, al iubirii. 
Cum altfel ne-am putea explica Marele Sacrificiu, dacă nu din dragoste și din dorința de a-i salva pe semeni? Cum 
ne putem construi și urma un ideal, dacă nu pe principii și norme morale, de etică și conștiință publică ? Cum să-mi 
ajut aproapele, dacă nu fac efortul de a mă înțelege pe mine și cu mine?   

Frământările induse și impuse de perioada Postului Mare mă ajută să vă fac o invitație, să vă propun să ne 
întoarcem cu fața spre semeni și să nu dăm vina pe secolul vitezei. Și noi, ce facem? 

Dăm vina pe interesul imediat, pe lupta pentru supraviețuire, pe obligația de a ne dezvolta pentru a nu 
dezamăgi, ori, la fel de grav, pe interese naționale ori crize mondiale care ne scutesc, aparent, de răspunderi 
personale. Istoria ne arată că prețul plătit de oameni pentru progres a avut și componenta cinică a statisticii, eludând 
forma primară, simbolică, filosofică, a sacrificiului suprem, a temeliei iubirii, 

Suntem condamnați, după răstignirea lui Isus, la iubie, la solidaritate și generozitate, la toleranță și 
înțelegere, sentimente și stări ale conștiinței noastre care renasc, așa cum de mii de ani se întâmplă în fiecare 
primăvară a sufletului. Lupta cu sine, războaiele personale, cinismul politic care conduce la conflicte armate, setea 
de putere și dorința bolnavă de a domina prin forță, eventual armată sau economică, nu arată altceva decât lipsa de 
respect ori neînțelegerea primului și celui mai valoros mesaj pe care l-a primit omenirea: suferința și sacrificiul care 
au motivat 2000 de ani omenirea în credință se cer respectate prin solidaritate, omenie, toleranță și generozitate, 
sentimente și gesturi care nu fac altceva decât să reconfirme că iubirea este temelia tuturor lucrurilor bune care au 
condus oamenii și omenirea spre progres. Acolo unde Fiul Domnului ne așteaptă spre dreaptă răsplată a faptelor 
noastre bune!   

Așa înțeleg să vă fac urările cuvenite de Sărbătorile Pascale, în temeri, îndoieli și speranțe, în invitații la 
meditație și reconciliere. Iubirea și speranța sunt sentimente personale, de nimeni dictate, doar de conștiință și 
credință. Mai buni, mai toleranți, mai generoși și mai înțelepți vom putea fi mai aproape de valoarea de simbol a  
sacrificiului  Celui care a ales durerea și suferința pentru binele și perpetuarea omenirii. 
 

Deputat 
Liviu Harbuz 

 
*** 

 
O societate omenoasă este o societate care investeşte în sănătatea oamenilor 

 
Una dintre principalele sarcini pentru Guvern continuă să fie redarea încrederii cetăţenilor în sistemul de 

sănătate, prin accesul civilizat la serviciile medicale de care au nevoie, precum şi redarea demnităţii personalului 
medical. 
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Unul dintre obiectivele specifice menţionate în programul de guvernare a fost promovarea politicilor de 
sănătate bazate pe dovezi şi, implicit, reaşezarea ponderii componentelor sistemului de sănătate, fie ca ne referim la 
servicii de sănătate publică, servicii de sănătate comunitare, servicii preventive sau la asistenţă medicală 
ambulatorie. 

Şi dacă este să vorbim despre fapte şi dovezi, doresc să menţionez aici doar câteva exemple relevante 
pentru preocuparea permanentă a Ministerului Sănătăţii de a transforma angajamentele politice în promisiuni 
onorate. 

În noiembrie 2014, arieratele au dat peste cap în mod grav situaţia financiară a mai multor spitale din ţară. 
Diminuându-se contractele cu Casa de Sănătate din cauza reducerii numărului de paturi alocate, unele instituţii 
medicale au avut mari dificultăţi în a-şi plăti datoriile către furnizori. A fost şi cazul Spitalului Municipal Brad. 
Confruntată cu o astfel de problemă financiară, administraţia publică locală a cerut sprijin din partea Guvernului 
Victor Ponta, pentru ca activitatea medicală să reintre pe un făgaş normal. Iar sprijinul nu a întârziat să apară. 
Guvernul a alocat 2.200.000 lei pentru achitarea facturilor restante, înregistrate de spital. Fără această măsură, 
spitalul s-ar fi blocat de tot şi ar fi intrat în faliment. 

Un alt exemplu este cel al Spitalului de Urgenţă Petroşani  - cel mai mare spital din Valea Jiului. Anul 
acesta unitatea medicală va beneficia de fonduri importante de la bugetul de stat pentru a efectua reparaţii capitale la 
vechea clădire şi pentru modernizarea aparaturii medicale şi achiziţionarea de echipamente de comunicaţii în 
urgenţe de sănătate. Bani pot fi folosiţi începând cu luna aprilie şi au legătură cu proiectul naţional derulat prin 
ministerul de resort, cu finanţare de la bugetul de stat. 

În urmă cu o săptămână, Primăria Hunedoarei a semnat contractul pentru alocarea, prin transfer, din bugetul 
Ministerului Sănătății, a sumelor destinate cheltuielilor din cadrul proiectului de investiții și reparații capitale la 
Spitalul „Dr. Alexandru Simionescu”. Proiectul prevede reparaţii capitale la secţiile de Anestezie şi Terapie 
Intensivă şi Chirurgie, iar valoarea contractului este de peste 2 milioane de lei. 

Consemnez aici şi o măsură luată de Ministerul Sănătăţii la nivel naţional şi de care beneficiază toţi 
românii. De la 1 aprilie 2015 au intrat în vigoare noile reglementări din Sănătate operate de Ministerul Sănătății în 
colaborare cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care dau și adulților posibilitatea de a beneficia de gratuitate 
pentru anumite lucrări stomatologice. Prețurile practicate în domeniul stomatologiei și lipsa accesului la servicii 
decontabile în acest sector au transformat România într-o țară de știrbi. Conform noilor prevederi din contractul-
cadru, de acum înainte anumite servicii din domeniul medicinii dentare, care până acum erau prestate gratuit doar 
pentru copiii cu vârsta până la 18 ani, sunt gratuite și pentru orice adult, indiferent de vârstă. 

Despre conceptul de "societate omenoasă" premierul Victor Ponta a vorbit pentru prima dată în plenul 
Parlamentului în luna februarie, când a prezentat priorităţile guvernamentale pe următoarele luni. Obiectivul  
general al actualului guvern social-democrat este în continuare realizarea unui sistem de sănătate care sprijină şi 
oferă posibilitatea cetăţenilor să atingă o stare cât mai bună de sănătate şi care contribuie la creşterea calităţii vieţii 
acestora. Suntem în aprilie şi putem prezenta deja câteva progrese concrete notabile în această direcţie.  

Desigur proiectele nu se opresc aici, dar am convingerea că la ora bilanţului vom avea ce să le arătăm 
oamenilor că am făcut pentru ei şi acesta va fi cel mai important lucru. Să-i putem privi drept în ochi şi să le spunem 
ferm: noi am făcut ce v-am promis!  
 

Deputat 
Laurenţiu Nistor 

 
*** 

 
Invesţiile sunt prioritare pentru a consolida relansarea economică a României 

 
Investitorii vin în Europa. Statele Unite au intrat pe pieţele financiare europene, iar China se arată din ce în 

ce mai interesată de o poziţie puternică, pe de o parte, în domeniile tehnologiilor avansate şi, pe de altă parte, în 
domeniul transporturilor. 

Cu o creştere economică de “numai” 7,4% în 2014 şi dorind să nu scadă ritmul dezvoltării economice, 
China pune în practică o strategie vizionară pe termen mediu şi lung, edificând cu răbdare un nou „drum al mătăsii“ 
care pleacă din Grecia şi trece prin Balcani. Deprecierea euro şi dobânzile reduse favorizează acţiuni investiţionale 
pe arii mai mari. Determinarea cu care giganticul transportator chinez Cosco s-a implicat în privatizarea portului 
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Piraeus, într-un moment în care economia Greciei pare atât de volatilă, este edificatoare din acest punct de vedere. 
Şi în Bulgaria, investitorii chinezi sunt interesaţi să obţină în concesiune aeroportul Plovdiv şi să-l transforme într-
un centru de logistică pentru Europa şi Asia. 

Investitorii străini vin şi în România. Recent o delegație formată din reprezentanții a 27 de mari companii 
internaționale din țări ca Taiwan, China, SUA, Franța, Italia, Portugalia și Olanda, a efectuat o vizită în județul 
Hunedoara. Prezenţa atâtor oameni de afaceri în judeţul nostru este cea mai clară confirmare că economia României 
s-a redresat şi că a venit momentul să acordăm cea mai mare atenţie modului în care putem demonstra că suntem o 
economie fiabilă în care merită să investeşti. 

Cei 50 de oameni de afaceri au evaluat la faţa locului şi în dialog direct cu autorităţile locale oportunitatea 
de a-şi muta în România capacităţile de producţie şi să beneficieze în acelaşi timp de oportunităţile de finanţare prin 
schema ajutorului de stat, precum şi de fondurile europene pentru dezvoltarea afacerilor. 

În contextul economic actual global, ar fi ideal dacă am putea convinge firme din Asia să vină să 
investească în Europa, dacă se poate chiar în România şi chiar în zona Hunedoara. Să construiască aici fabrici, iar 
produsele care ajung pe piaţa europeană să fie produse chiar aici. 

În judeţul Hunedoara există o poveste de success: fabrica DHS din Sântuhalm - cea mai mare fabrică de 
biciclete din estul Europei. Investitorii de la DHS sunt originari din China şi produc biciclete de mai bine de 15 ani 
în Hunedoara. Experienţa lor şi o mai mare disponibilitate din partea administraţiilor locale în a oferi oferi 
investitorilor străini un sprijin garantat prin facilităţi fiscale, dar şi terenuri ieftine, chiar scutirea totală de impozite 
pe clădiri şi terenuri în cazul unor investiţii de cel puţin 5 milioane de euro sunt cheia relansării economiei locale şi 
în domeniul producţiei industrial nu numai al turismului. 

Şi în municipiul Orăştie există o investiţie care poate fi de asemenea considerată un model de investiţie de 
succes. Este vorba despre fabrica din Orăştie, deţinută de grupul olandez Philips, al doilea mare exportator de 
produse electrocasnice din România, care a atins o cifră de afaceri de 101 milioane de euro în  2013, în creştere cu 
40% faţă de 2012. Când olandezii de la Philips au cumpărat fabrica din Orăştie unitatea avea pierderi de 4,4 
milioane de euro şi o cifră de afaceri de 21,5 milioane de euro. Acum se doreşte extinderea procesului producţie şi 
crearea de noi locuri de muncă. Ca o consecinţă directă, investitorii atrag alţi investitori. În prezent, Compania 
Besser construieşte o fabrică nouă în Orăştie care va produce componente din mase plastice pentru Philips şi care va 
fi inaugurată în luna iunie. 

Simplul fapt că investitori străini se arată interesaţi de România este o confirmare ca economia merge bine, 
că mediul de afaceri a devenit atractiv şi că guvernul are credibilitate. 

Este un moment în care interesul hunedorenilor de a avea un loc de muncă bine plătit, o situaţie financiară 
stabilă şi mai bună trebuie să fie un obiectiv comun pentru toate forţele politice locale, indiferent de orientarea 
ideologică. Prosperitatea oamenilor ar trebuie să fie cea mai importantă doctrină pentru orice politician responsabil 
care doreşte să onoreze votul pe care l-a primit de la cetăţeni.  

 
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

Deblocarea dialogului social este o prioritate pentru Consiliul Naţional Tripartit 
 
Nouă viziune pentru România a Guvernului Victor Ponta este definită de creşterea dezvoltării economice şi 

a coeziunii sociale. Relansarea a luat locul stagnării, fără a neglija continuarea procesului de consolidare fiscală. 
Punerea în practică a acestei viziuni nu poate ocoli  necesitatea de a face funcţională o componentă unică şi 
indispensabilă a modelului social european şi anume cea a dialogului social.  

Trecerea de la o cultură de conflict la o cultură de parteneriat şi luare în considerare a intereselor comune 
ale partenerilor sociali nu se poate realiza decât prin negocieri şi consultări permanente între sindicate şi patronat. 
Iar cel mai eficient cadru pentru a purta această comunicare este  fără îndoială Consiliul Național Tripartit. Este 
formula politică cea mai eficace pentru a scurta drumul de la analiză, evaluare şi negociere până la decizia executivă 
la cel mai înalt nivel. 

Adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliul Național Tripartit în prezenţa 
președintelui Comitetului Economic și Social European, Henri Malosse, a fost ultima etapă de parcurs pentru a 
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marca doi ani şi jumătate de negociere cu patronatele şi sindicatele ca să se  ajungă la o abordare comună unitară a 
dialogului social în România. 

Acum este rândul Parlamentului României să  sprijine Guvernul cu proiectul de modificare a Legii 
dialogului social, definitivat după aprobarea documentului de către Consiliul Europei, Fondul Monetar Internaţional 
şi Banca Mondială. Aceste modificări s-au impus ca necesare în urma constatării că, în mod cu totul paradoxal, 
Legea dialogului social aşa cum este ea redactată în momentul de faţă blochează de fapt dialogul social din 
România. 

De principiu, se poate constata că sistemul integrat al dialogului social instituţionalizat din România este 
structurat funcţional, prezentând un grad ridicat de adaptare la satisfacerea partenerilor sociali, la toate nivelurile şi 
că dialogul social românesc este pe un drum bun, chiar dacă este încă la începutul acestui drum. Societatea 
românească nu se confruntă în acest moment cu conflicte semnificative care să o afecteze structural, însă cultura 
dialogului social are nevoie să se dezvolte. Şi aceasta nu se poate face decât prin păstrarea comunicării permanente 
între cei trei actori sociali, guvern – patronate – sindicate, şi prin continuarea unui dialog bazat pe etică, onestitate, 
transparență și imparțialitate.  Numai aşa societatea românească poate deveni ceea ce ne dorim cu toţii: o societate 
care respectă un sistem de valori autentice, europene. 

 
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

Sectorul agricol şi dezvoltarea satului românesc sunt priorităţi absolute ale actualului Guvern 
 
Un an agricol bun trebuie să pornească cu trei premise: vremea să fie prielnică, să existe susţinere financiară 

suficientă şi oamenii să mişte lucrurile. 
Despre oameni nu ne îndoim că îşi doresc un an mai rodnic decât cel precedent. Din punct de vedere meteorologic, 
anul 2015 a început bine. Chiar dacă primăvara a fost mai rece, nu au lipsit precipitaţiile atât de necesare pentru 
succesul însămânţărilor de sezon. 

Cât priveşte resursele financiare, Guvernul a decis recent, printr-un memorandum, să aloce 200 de milioane 
de lei pentru sprijinirea agricultorilor. 
Fondurile sunt destinate acordării ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru campania 2014 şi în 
sectorul zootehnic pentru specia bovine. De asemenea, din aceste sume va fi plătit ajutorul de stat pentru motorina 
utilizată în agricultură în trimestrul IV 2014 şi în trimestrul I 2015, ajutorul de minimis acordat exploataţiilor 
vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor produse 
de condiţiile hidro şi meteorologice din perioada ianuarie-august 2014, în sectorul vegetal. 

Astfel, Guvernul ajută agricultorii ca sectorul agricol să rămână unul dintre motoarele de creştere 
economică ale României. Să ne amintim că atât în 2013, cât şi în 2014, agricultura noastră a fost o sursă de creştere 
economică pentru ţară, datorită producţiei bune înregistrate în anii respectivi. 

În 2015, bugetul Ministerului Agriculturii este cu peste 27% mai mare decât în anul precedent.  
Nu există argument mai clar şi mai concret care să demonstreze dincolo de orice speculaţii ca, aşa cum este 

consemnat şi în programul de guvernare că agricultură şi dezvoltarea satului românesc sunt priorităţi absolute ale 
actualului Guvern. România a pierdut foarte mult în urma deteriorării situaţiei din sectorul agricol, prin distrugerea 
filierelor pe produse şi ca urmare a divizării terenului agricol în milioane de exploataţii de mici dimensiuni, lipsite 
de utilajele necesare unei agriculturi moderne, lipsite de aceste tehnologii performante şi cu care se aliniază 
cerințelor pieţei. 

   În acest mandat guvernul şi-a propus să fructifice potenţialul agricol al României, concomitent cu 
revitalizarea zonelor rurale. Şi-a propus ca, sectorul agricol să devină o sursă de locuri de muncă pentru populaţia 
din mediul rural, o dată cu garantarea veniturilor agricultorilor şi protejarea mediului. 

  
Deputat 

Laurenţiu Nistor 
 

*** 
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"Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" – cel mai bun ajutor pentru tineri 

 
Strategia Guvernului Victor Ponta în educaţie vizează îndeplinirea mai multor obiective dintre care doresc 

să menţionez aici creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ, deschiderea sistemului de educaţie, 
formare profesională şi cercetare către societate, dar mai ales construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea 
educaţiei în vector de dezvoltare socioeconomic. 

Din păcate România este din nou printre ultimele ţări din Europa: are cu 15% mai puţini absolvenţi de 
facultate decât media europeană. Datele au apărut în cel mai recent studiu UNICEF referitor la educaţie. Doar 21% 
dintre adulţii cu vârste între 30 şi 34 de ani au absolvit facultatea. Aceasta, în timp ce media în Uniunea Europeană 
depăşeşte 35%. Experţii internaţionali argumentează că țara a ajuns aici din cauza bugetelor mici alocate, în fiecare 
an, învăţământului.  

Un alt aspect extrem de îngrijorător este, pe de o parte, diminuarea ratei de absolvire cu diploma de 
bacalaureat a elevilor în vârstă de 18 ani de la 63,4% la 39,2%, iar, pe de altă parte, creşterea numărului de studenţi 
care au abandonat studiile universitare, în anul academic 2013-2014, în primii doi ani de studiu. 

Pentru a recupera acest handicap social şi uman, guvernul a aprobat programul național "Sprijin la 
bacalaureat, acces la facultate", care se va derula pe o perioadă de șapte ani, cu o finanțare de la bugetul de stat de 
aproximativ 200 de milioane de euro şi care se adresează liceelor și unităților de învățământ superior de stat. 
Pilonul de susţinere al acestui program naţional este un Memorandum privind contractarea de la Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut în vederea promovării implementării 
obiectivelor, împrumut aprobat deja din data de  16 martie 2015. În urma semnării acordului de împrumut, se 
preconizează ca proiectul să intre în vigoare în următoarele luni, astfel încât fondurile împrumutate să fie 
disponibile în anul şcolar 2015-2016. 

În cadrul acestui program, liceele și facultățile vor organiza activități potrivit specificului pedagogic al 
fiecăruia cu scopul de a spori coeficientul de promovabilitate la bacalaureat. Guvernul şi-a propus ca principal 
obiectiv anul acesta creşterea nivelului de promovabilitate la 59%, minim, pentru cele mai slabe licee, creşterea ratei 
de înscriere în învăţământul superior şi, de asemenea reducerea gradului de abandon școlar în anul I și II de 
facultate. 

Alături de “Garanţie pentru tineri” - program al Uniunii Europene special dedicat tinerilor care nu sunt în 
cuprinşi în vreo formă de educaţie, instruire sau nu sunt angajaţi, Programul "Sprijin la bacalaureat, acces la 
facultate" este o altă direcţie concretă de acţiune guvernamentală, o altă modalitate de a investi în tineri, de a-i 
sprijini să îşi urmeze până la capăt cariera şcolară şi să îşi dezvolte cât mai mult potenţialul individual pentru a-şi 
construi un viitor mai bun şi mai sigur atât pentru ei, cât şi pentru România. 

 
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

Noua politică agricolă comună 
 

În această declaraţie vreau să vă vorbesc despre noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), 
perspectivele României privind viitoarea reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) şi modul în care România 
poate beneficia de oportunitatea de a ridica nivelul economic al unor zone mai sărace, dezavantajate economic, prin 
folosirea oportunităţilor pe care agricultura le oferă. 

Stimate colege, 
Stimați colegi, 
Noua politică agricolă comună europeană urmăreşte protejarea biodiversităţii, a calităţii apei şi solului, iar 

strategia pentru perioada de până în anul 2020 pune accent pe subvențiile directe către fermieri și pe sprijinirea 
culturilor ecologice și, astfel, prezintă un avantaj pentru tineri şi pentru micii fermieri. Fondurile agricole vor putea 
fi accesate doar de către cei care dovedesc că activitatea agricolă pe care o desfășoară contribuie substanțial la 
veniturile generale. Noua Politică Agricolă Comună, precum şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  12 - 2015  
săptămâna  20 – 24 aprilie  2015   

 

30

2014-2020 permit armonizarea utilizării fondurilor pe nevoile specifice ale României şi pot astfel contribui 
semnificativ la creşterea productivităţii în agricultura naţională. Trebuie precizat că o particularitate a noii Politici 
Agricole Comune este faptul că pentru prima dată s-a luat în considerare specificul statelor membre şi au fost 
integrate multe elemente de flexibilitate care le permit statelor membre să echilibreze modul de aplicare a plăţilor 
directe, în funcţie de nevoile agriculturii din statul respectiv. 

Consider că România se află în faţa unei provocări pe care nu are voie să o rateze, şi anume: armonizarea 
fondurilor europene la specificul agriculturii româneşti şi a problemelor cu care ne confruntăm, cu precădere în 
zonele mai sărace şi dezavantajate economic, cum este şi judeţul Vaslui, de exemplu. În calitatea mea de deputat al 
vasluienilor de pe Valea Tutovei, o zonă defavorizată economic, consider că adaptarea Politicii Agricole Comune şi 
aplicarea noului PNDR oferă o şansă reală celor care locuiesc în mediul rural – care nu trebuie să uităm că 
reprezintă circa 50% din populaţia activă – de a îşi ridica nivelul de trai, de a îşi consolida micile ferme de familie, 
de a nu mai fi nevoiţi să crească exodul forţei de muncă şi de a simţi că trăiesc cu adevărat într-un stat european şi 
aici, acasă. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, ca parte a Politicii Agricole Comune, este pentru România o 
şansă, dar în egală măsură o mare responsabilitate. Salut pe această cale măsurile luate de Guvernul Ponta care au 
condus la creşterea suprafeţelor agricole cultivate şi la mobilizarea forţei de muncă tinere în agricultură. La mine în 
Colegiu, pe Valea Tutovei, ca şi în restul judeţului Vaslui, terenurile arabile lăsate în paragină au scăzut ca număr 
faţă de anii anteriori. Dacă în 2012 peste 6,5% din suprafaţa de teren agricolă era pârloagă, anul următor aceasta a 
scăzut la jumătate. Schimbarea de atitudine este rezultatul măsurilor luate de actualul Guvern care vin să încurajeze 
pe toţi cei care vor să facă o agricultură profitabilă, în special pe tinerii care vor să îşi deschidă o fermă sau să 
cultive pământul.  

Noua politică agricolă europeană devine comună prin obiectivele şi instrumentele sale, şi nu printr-un model 
unic sau dominant de dezvoltare. De aceea, şi elementele care ţin de specificul românesc – precum fermele mici, 
aspecte care ţin de structura fermelor de la noi, de nevoile de investiţii pentru modernizarea fermelor din România – 
se regăsesc în noul pachet avansat. Un alt aspect este că noua PAC vine cu un sprijin mai bine ţintit pentru măsuri 
care răspund unor nevoi specifice: tinerii fermieri, micii fermieri, sprijinul pentru zonele defavorizate. În acelaşi 
timp, există o reechilibrare a sprijinului financiar pentru statele membre din est şi din vest, dar şi pentru diferitele 
categorii de fermieri. 

Agricultura se confruntă cu o problemă demografică majoră. Şi nu este numai cazul României. La nivel 
european, 30 la sută dintre fermieri au peste 65 de ani, în vreme ce doar 6% au sub 35 de ani. Fără tineri care să se 
orienteze spre această activitate nu există un viitor pentru agricultura europeană. De aceea, Guvernul Ponta a dorit 
să facă, pe linia politicii europene, mai multe pentru a convinge tinerii să se stabilească în mediul rural şi să se 
implice în agricultură. Un tânăr fermier de până în 40 de ani, care îşi începe activitatea în domeniul agricol, va primi 
în primii cinci ani o subvenţie mai mare cu 25% decât subvenţia generală. În plus, în cadrul programului de 
dezvoltare rurală, tinerii fermieri vor putea beneficia, în continuare, de ajutor financiar nerambursabil, de până la 
70.000 de euro, pentru instalarea în fermă, deschiderea unei afaceri în agricultură, formarea profesională şi serviciile 
de consultanţă. 

Toate aceste măsuri sunt doar începutul unui proces care trebuie să ducă România alături de ţări importante 
din Europa în ce priveşte producţia agricolă. Pentru anumite zone din România, cum este şi judeţul Vaslui, 
agricultura pe bază de subvenţii europene reprezintă principala oportunitate pentru a creşte nivelul de trai şi calitatea 
vieţii oamenilor. Vă invit, aşadar, stimate colege şi stimaţi colegi, să sprijinim acest proces de informare a tinerilor 
din colegiile noastre cu privire la noua PAC, să îi convingem că se află în faţa unor oportunităţi de a-şi ridica nivelul 
de trai şi nu în ultimul rând că pot munci cinstit şi cu real folos şi în ţara lor, fără să mai fie nevoiţi să ia calea 
străinătăţii. Agricultura este o şansă a României de a-şi aduce tinerii acasă, de a îşi creşte capacitatea forţei de 
muncă şi de a se dezvolta economic printr-un domeniu în care avem multă experienţă şi încă şi mai mult potenţial. 

Vă mulţumesc! 
 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 
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Libertatea de circulație - efecte 
 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  
   

Libertatea de circulație a creat posibilitatea ca milioane de români să poată munci în străinătate. 
Este un lucru câștigat care are efecte diferite: decizia de a pleca departe de casă este una grea;  ea presupune 

îndepărtarea de cei dragi.  Când ești și părinte, ea presupune îndepărtarea de copii; singurul lucru care face 
suportabilă decizia de a pleca de lângă ei este speranța că banii câștigați departe le vor asigura un trai mai bun 
acasă, o șansă mai bună în viață. 

Potrivit evidențelor unor instituții specializate  aproape 80 000 de copii din România au cel puțin un părinte 
plecat la muncă în străinătate. Specialiștii ne atrag atenția, însă, că numărul lor este mult mai mare. Trebuie să 
pornim de la premiza reală că numărul românilor plecați pentru a munci este de ordinul milioanelor: peste 2 
milioane din 3,5 milioane (cifre UN STAT). 

 
Copiii aflați în această situație solicită o atenție specială, întrucât asupra lor absența părinților apasă ca o 

povară imensă – o povară care îi afectează în mod nedorit. Așa cum atrag atenția specialiștii, acești copii sunt 
predispuși să se confrunte cu episoade de depresie. Uneori această depresie poate duce și la situații tragice.  

Un astfel de caz tragic s-a petrecut recent în județul Vrancea, unde un copil și-a pierdut viața. Doresc să îmi 
exprim pe această cale tristețea pentru acest lucru și compasiunea pentru părinții acestui copil. Doresc totodată să 
atrag atenția asupra acestor probleme.  Nu este primul caz de sinucidere al unui copil având părinți plecați la muncă 
în străinătate.  

Există deja programe specializate care urmăresc situația acestor copii; ele urmăresc inclusiv prevenţia, şi de 
cele mai multe ori acțiunea lor este salutară. Apar, însă, şi situaţii tragice de tipul celei care face obiectul prezentei 
declaraţii politice. Ele ne atrag atenția că nu trebuie să ne mulțumim cu ce am făcut până acum, că trebuie să 
încercăm să găsim alte perspective de abordare.  

Cred că prin intermediul instituțiilor statului trebuie să fim mai atenți la aceste cazuri și, printr-un demers 
care să implice școala, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului de la nivelul județelor, 
comunităţile locale și familia, să putem depista în timp util situațiile în care copiii au nevoie de sprijin, pentru a le 
oferi o asistență de specialitate adecvată care să îi ajute să facă față situaţiei de vulnerabilitate pe care o presupune 
absența chiar și motivată a părintelui sau a părinţilor  

Trebuie să facem asta, înțelegând că pentru un viitor mai bun al țării noastre, trebuie să avem grijă de copii 
noștri. Este o datorie pe care o avem față de țară, față de toți cei care muncesc onest și harnic peste hotare. Este o 
datorie pe care o avem față de fiecare român.   

Vã mulțumesc! 
 

Deputat 
Angel Tîlvãr 

 
*** 

 
Îmbunătăţirea mediului de afaceri 

 
Îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru toate societăţile comerciale, în special pentru IMM-uri, este una 

dintre principalele priorităţi ale strategiei Uniunii Europene de creştere economică pentru următorii zece ani Europa 
2020 – facilitarea şi ameliorarea activităţilor comerciale. Una dintre cele şapte iniţiative emblematice ale Strategiei 
Europa 2020, s-au stabilit o serie de acţiuni relevante pentru IMM-uri. Revizuirea iniţiativei în favoarea 
întreprinderilor mici -„Small Business Act”- şi Actele privind piaţa unică I şi II includ, de asemenea, acţiuni 
concepute pentru a îmbunătăţi accesul la finanţare şi pentru a reduce în continuare costurile asociate desfăşurării 
unei activităţi economice în Europa. 
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Societăţile comerciale consideră că activităţile economice transfrontaliere sunt costisitoare şi dificile, doar 
un număr mic de IMM-uri investind în străinătate. Acest lucru se datorează, printre altele, diversităţii legislaţiilor 
naţionale, în special diferenţelor în materie de dreptul societăţilor comerciale la nivel naţional şi lipsei de încredere 
în societăţile străine în rândul clienţilor şi al partenerilor de afaceri.  

Pentru a soluţiona problema lipsei de încredere, societăţile înfiinţează adesea filiale în alte state membre. 
Avantajul acestei abordări este că societăţile sunt în măsură să pună la dispoziţia clienţilor marca şi reputaţia 
societăţii-mamă, oferindu-le în acelaşi timp siguranţa de a avea relaţii cu o societate care are statut juridic de 
societate rezidentă şi nu de societate străină.  

Înfiinţarea unei societăţi în străinătate presupune, printre altele, costurile pe care le implică îndeplinirea 
cerinţelor juridice şi administrative din alte ţări, care adeseori sunt diferite de cele cu care societăţile sunt obişnuite 
„în ţara de origine”. Astfel de costuri - inclusiv traducerea şi consilierea juridică suplimentară necesară - sunt 
susceptibile a fi deosebit de ridicate pentru grupurile de societăţi, întrucât orice societate-mamă, în special un IMM 
societate-mamă, se confruntă în prezent cu cerinţe diferite pentru fiecare ţară în care doreşte să se înfiinţeze o filială. 

Întreprinderile mici şi mijlocii europene au un rol esenţial în consolidarea economiei Uniunii Europene. Cu 
toate acestea, ele se confruntă în continuare cu o serie de obstacole care le împiedică dezvoltarea completă în cadrul 
pieţei interne şi, prin urmare, le împiedică să îşi pună în valoare întreaga contribuţie potenţială la economia Uniunii 
Europene. 

 
Deputat  

Radu Babuş 
 

*** 
 

Întârzierea numirii unui Director al S.I.E., o vulnerabilitate pentru România ! 
 

    Distinse domnule Preşedinte, 
    Onorat prezidiu, 
    Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi!     

 
Dragi colegi, în timp ce ambasadele străine de pe teritoriul României își completează “schema” de personal, 

România  nu trebuie să ignore starea de război din vecinătatea teritoriului național, amânând, prin președintele 
României, în mod cu totul nejustificat, numirea unui director al S.I.E. . Am precizat Președintele României deoarece 
Constituția îi conferă acestuia atributul propunerii directorilor serviciilor secrete, urmând ca Parlamentul să valideze 
aceste propuneri. 

Solicit pe această cale Președintelui Iohannis să părăsească starea de tăcere măcar pe acest subiect, ținând 
cont că S.I.E. este prima graniță de apărare a României împotriva amenințărilor venite din exteriorul teritoriului 
național. S.I.E. este instituția de stat  specializată în domeniul informațiilor externe privind siguranța națională, 
apărarea României și a intereselor sale, având ca principal obiect de activitate avertizarea timpurie asupra riscurilor 
și amenințărilor care privesc statul român, precum și întocmirea de evaluări strategice ale mediului internațional de 
securitate, lucruri care conduc la desfășurarea de operațiuni pentru apărarea și promovarea intereselor României. 

Dacă până în acest moment zona Mării Negre nu era considerată o zonă de vulnerabilitate clasa I, conflictul 
ucrainean a transformat acestă zonă a Mării Negre în butoiul cu pulbere a Europei.  

În situația în care separatiștii ruși vor dori să insiste pe planul strategic de creeare a unui coridor terestru 
care să asigure legatura cu Peninsula Crimeea, ceea ce va duce inevitabil la căderea orașului Mariupol, se vor crea 
premisele ducerii la îndeplinire a planului secund a autorităților separatiste ale autointitulatelor republici Donetk și 
Lugansk, adică acela al înființării unui stat sub controlul Rusiei care să poarte numele de Novorrosia și care să aibă 
capitala la Odessa, această așezare urbană reprezentând capitala tradițională a acestei provincii istorice. 

Un astfel de plan dus până la capăt ar însemna mutarea conflictului la mai puțin de 300 km de frontiera 
României, distanța care poate fi parcursă într-un timp foarte scurt și ar pune în pericol chiar suveranitatea României. 

Nu trebuie să uităm nici de faptul că există posibilitatea ca Rusia să încerce în Republica Moldova 
declanșarea războiului hibrid testat cu succes în Georgia, mai ales după acțiunile de autodeterminare ale populației 
găgăuze din partea de sud a Republicii Moldova, acțiuni care ar urma să faciliteze controlul gurilor Dunării de către 
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Rusia în mod nemijlocit, ceea ce ar însemna că România și Rusia ar avea frontieră de stat comună în zona Galați -
Brăila –Tulcea. De asemenea, așa cum am văzut din declarațiile oficiale ale Șefului Marelui Stat Major al Armatei 
Rusiei precum și din poziția oficială a  ministrului de externe a Rusiei, România a fost fixată ca țintă prioritară. 

În acest context geostrategic complicat,  România nu își poate permite luxul să continuie fără un Director al 
S.I.E., așa cum se întamplă încă din septembrie 2014.  

Pe această cale vin cu un apel oficial față de Președintele țării, să iasă din starea de tăcere și să propună o 
persoană pentru funcția de Director al S.I.E., pentru ca noi, Parlamentul României, să putem valida propunerea. 
Acesta nu este altceva decât un gest de responsabilitate, o garanție suplimentară față de siguranța României și 
integritatea teritoriului național. 
             Vă mulțumesc ! 

 
Deputat  

Sorin Avram  
 

*** 
 

Curaj și transparență pentru salvarea din colaps a Sănătății 
 

Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a pus degetul pe rana deschisă care pune în pericol starea de 
sănătate a românilor. Adevăruri ascunse ori fardate zeci de ani sunt spuse cu mult curaj de un coleg de partid ce 
oferă și o lecție de transparență.  

Sunt spulberate, astfel, mai multe mituri despre Guvernul Ponta, PSD și reformele ce dau deja rezultate 
notabile. Subfinanțarea cronică a sistemului de sănătate a fost dublată, în timp, și de proasta gestionare a resurselor. 
Guvernările din ultimii 25 de ani au întreținut, prin numirea a 36 de miniștri la Ministerul Sănătății, starea de 
provizorat, fără nici o șansă ca sistemul să poată fi reformat și revigorat.  

Măsurile pedeliste, pe vremea de tristă amintire a guvernării Boc, au destabilizat organizarea instituțiilor 
din Sănătate, dar și mai grav, a aruncat în aer încrederea personalului din sistemul sanitar. Infrastructura depășită, 
uzată fizic și moral, nu mai poate răspunde așteptărilor pacienților din 2015, din cele 430 de spitale de stat foarte 
puține fiind construite după 1980.  

Economia nu a fost, până în 2012, la nivelul la care să asigure un buget din care să fie făcute investiții în 
infrastructura spitalicească și achiziție de aparatură medicală. 

Dotările și salarizarea nu au făcut atractiv sistemul de sănătate pentru noi specialiști, ba, mai mult, mulți 
au ales sistemul privat ori străinătatea. Criza de personal din sistemul sanitar riscă să pună în pericol funcționarea  
unor spitale.  

Ministrul Bănicioiu oferă, cu sprijinul Guvernului Ponta, soluții la starea critică, prima investiție fiind în 
oameni. Calitatea actului medical ține de sursa financiară, dar resursa umană este capitală.  Din aceste considerente, 
salarizarea angajaților din sistemul de sănătate, deblocarea posturilor, angajarea și asigurarea de personal, dar și o 
altă politică de management la nivelul fiecărei entități- spital, şeful de secţie, medicul curant, asistentul medical – 
vor profesionaliza, moderniza și relansa  sistemul de sănătate.  

Primul pas a fost făcut, prin asumarea adevărului crud, ascuns zeci de ani, și propunerea unei reforme care 
începe cu oamenii din Sănătate. 
 

Deputat 
Liviu Harbuz 

 
*** 

 
Investiţia în tineri, investiţia în viitorul nostru! 

 
O economie sănătoasă, un mediu de afaceri prosper și accesarea de fonduri europene oferă garanții că 

locurile de muncă promise de Guvernul Ponta pot fi create. Facilitățile fiscale adoptate, reducerea TVA la 9% sunt 
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dovezi ale viabilității programelor care asigură dinamica economică fără precedent. În plus, România are la 
dispoziţie, până în 2020, aproape 5 miliarde de euro, bani nerambursabili pentru crearea de locuri de muncă, în 
special pentru şomeri şi tineri cu vârste de până la 24 de ani, care au terminat şcoala şi nu îşi găsesc de lucru. Vineri 
a fost lansat Programul European pentru Capital Uman, care, din acest an, îl înlocuieşte pe cel pentru dezvoltarea 
resurselor umane, fostul POSDRU.  

Cu bani europeni, angajatorii pot face proiecte pentru consiliere, ucenicie şi formare profesională. Iar cei 
care vor să înceapă o afacere sau au deja o întreprindere mică sau mijlocie pot primi granturi. 

În afară de crearea de locuri de muncă, 20% din fonduri vor putea fi cheltuite pentru combaterea sărăciei şi 
pentru categoriile defavorizate, inclusiv romi. Iar educaţia are rezervat peste un miliard de euro. 

Experţii Comisiei Europene vor sta cu ochii pe modul în care România va cheltui aceşti bani. Mai ales că 
programul pentru dezvoltarea resurselor umane a avut în ultimii ani numeroase probleme. În 2012, Comisia a 
întrerupt temporar plăţile. Iar luna trecută a început din nou să verifice proiectele şi se anunţă un nou audit înainte 
de rambursarea a jumătate de miliard de euro. 

Din cele peste 3 miliarde de euro alocate pentru dezvoltarea resurselor umane în perioada 2007-2013, 
România a cheltuit până acum mai puţin de jumătate. 

Potrivit Recomandării Consiliului, „garanţia pentru tineri” urmăreşte ca statele membre să întreprindă 
demersuri pentru ca tinerii cu vârsta mai mică de 25 de ani care şi-au pierdut locul de muncă sau care nu au reuşit să 
se angajeze după terminarea studiilor să primească, în decurs de patru luni de la înregistrarea la agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă sau la centrele de garanţii pentru tineret, o ofertă de bună calitate de angajare, de 
continuare a educaţiei, intrare în ucenicie sau efectuarea unui stagiu. 

Proiectele-pilot „Garanţii pentru tineri” şi „Investiţia în tineri, investiţia în viitorul nostru!” se derulează în 
perioada 23 decembrie 2013 – 30 iunie 2015 şi se adresează exclusiv tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de 
ani, fiind 5.052 de persoane selectate. Acestea vor beneficia de un plan de acţiune personalizat, de tip servicii 
integrate de informare, consiliere şi orientare, formare profesională (cursuri de calificare acreditate de Autoritatea 
Naţională pentru Calificări), ucenicie/internship, prospectare şi medierea locului de muncă, în vederea ocupării unui 
loc de muncă şi asistenţă în iniţierea de afaceri independente.  

Dintre aceştia, 3.500 de tineri vor urma cursuri de calificare de nivelul 1 (360 ore) sau de nivelul 2 (720 
ore), alţi 376 vor participa la stagii-pilot de ucenicie şi peste 1.000 de tineri vor beneficia de cursuri de dezvoltare a 
competenţelor antreprenoriale. Cele mai bune 144 de idei de afaceri vor fi premiate, iar autorii lor vor fi îndrumaţi 
în iniţierea de afaceri independente. Se estimează ca, până la 30 iunie 2015, odată cu finalizarea proiectelor, 600 de 
tineri să fie deja angajaţi. 

De asemenea, vor fi înfiinţate 22 de centre judeţene şi patru regionale, vor fi organizate evenimente şi 
campanii de informare locale şi naţionale şi 20 de târguri de locuri de muncă. 

 
Deputat 

Liviu Harbuz 
 

*** 
 

Guvernul Ponta face dreptate românilor! 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Domeniul economic şi fiscal, precum şi implementarea de noi măsuri sociale, se numără printre obiectivele 
primordiale ale Guvernului pentru acest an, în care vom obţine din nou o creştere economică semnificativă. Astfel, 
Executivul şi-a fixat un număr de 12 domenii-ţintă, principalele obiective fiind consolidarea preocupărilor de 
redresare în special în domeniul economic, social şi al sistemelor fundamentale – sănătate şi educaţie. Aceste 
priorităţi pornesc de la premisa unei stabilităţi şi colaborări mai intense între Parlament şi Guvern, care au făcut ca 
în ultimii trei ani România să înregistreze, an de an, atât un procent însemnat de creştere economică, dar şi o 
reducere considerabilă a şomajului. Numai anul trecut, spre exemplificare, numărul şomerilor s-a redus cu 140.000 
de cetăţeni, care au acum un loc de muncă în plus. Un alt element important în ecuaţia creşterii nivelului de trai al 
românilor, propusă de Guvernul PSD, este inflaţia de doar 1 la sută din 2014, aspect care a contribuit, de asemenea, 
la menţinerea preţurilor produselor indispensabile populaţiei sub acest nivel al inflaţiei. 
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 Reperele principale pentru acest an sunt, cum spuneam, implementarea măsurilor legislative de continuare a 
creşterii şi stimulării economice. Totodată, Executivul nostru va transpune în practică şi un alt deziderat esenţial, 
care poate fi atins doar printr-o colaborare Parlament - Guvern pe termen lung, respectiv ca o parte cât mai 
importantă din creşterea economică să fie transmisă către cetăţeni, să fie resimţită efectiv de români, printr-o 
distribuţie mai echitabilă a resurselor şi prin păstrarea echilibrului social. Din acest punct de vedere, strategia de 
combatere a sărăciei, un document extrem de complex şi pragmatic, elaborat recent de Guvern, în colaborare cu 
instituţiile internaţionale, urmează să fie pusă în aplicare după ce va fi prezentată plenului reunit al Parlamentului. 
 O primă ţintă a Executivului, respectiv reducerea TVA la produsele alimentare indispensabile încă de la 
mijlocul acestui an, constituie indiscutabil o reuşită extrem de importantă, atât pentru economia românească, dar 
mai ales pentru oameni. Această reducere a TVA se va vedea imediat în creşterea posibilităţii românilor de a-şi 
uşura costurile vieţii, fapt ce va duce implicit la majorarea standardului de viaţă şi un grad sporit de suportabilitate a 
coşului zilnic al necesităţilor.  
 De asemenea, paleta măsurilor sociale se referă la indexarea anuală a pensiilor, fapt ignorat cu desăvârşire 
de fostele guverne Băsescu-Boc, dublarea alocaţiilor pentru copiii din familiile dezavantajate, indexarea 
indemnizaţiei persoanelor cu dizabilităţi. Acestea sunt realităţi susţinute de bugetele alocate pentru acest an, iar 
Executivul le va aplica şi în anii viitori, fără nicio legătură cu campaniile electorale ce vor urma. România are 
nevoie în continuare de astfel de măsuri de echilibru social, ipostază definitorie pentru realizarea obligaţiei statului 
de a încuraja o societate mai omenoasă, care să aibă grijă în mod unitar de toate categoriile populaţiei, în special de 
persoanele cu posibilităţi materiale reduse. 
 Nici tinerii nu vor fi uitaţi de Guvernul PSD, urmând a fi luate o serie de decizii care să-i determine să 
rămână şi să muncească în ţară. Astfel, vor fi înaintate propuneri concrete privind creşterea ocupării în rândul 
tinerilor, prin proiecte demarate în zona muncii, pentru persoanele care ies din perioada de şomaj, implementarea 
venitului minim de inserţie, precum şi alte hotărâri politico-administrative destinate tinerilor aflaţi la început de 
drum, pentru a-i ajuta să obţină un loc de muncă şi o locuinţă de care au cu adevărat nevoie. 
 Iată deci o serie de fapte concrete care s-au întâmplat în ultima perioadă, un lanţ de hotărâri constructive şi 
stimulative luate în scopul creşterii bunăstării românilor şi a calităţii vieţii. Aceste măsuri vor continua şi în acest 
an, şi anul viitor, fapt ce va demonstra că românii nu au greşit când au ales ca PSD să conducă din punct de vedere 
executiv România. 

 
Deputat 

Lucreţia Roşca 
 

*** 
       

Iaşii – de la capitală culturală a româniei la capitală a culturii europene 
 
 Pe 5 octombrie va fi depus la Ministerul Culturii dosarul de candidatură a Iaşilor la titlul de Capitală 
Europeană a Culturii în 2021. În urmă cu câteva zile, Primarul Iaşilor şi vicepreşedintele Fundaţiei „Iaşi – Capitală 
Culturală Europeană” au prezentat Conceptul pentru construirea dosarului de candidatură, Concept intitulat „Iaşi 
2021 – Interfaţa Răsăriteană a Culturii Europene”. Se poate afirma că lupta pentru desemnarea oraşului Iaşi drept 
simbol cultural al Vechiului Continent a atins etapa decisivă. 
 Desigur, dincolo de marile atu-uri ale Iaşilor – marea sa reputaţie de spiritualitate, continuitatea vieţii 
culturale, renumele de mare şi vechi centru universitar – mai există şi numele sub care este cunoscut oraşul nostru: 
Capitală Culturală a României. Aceasta nu este o denumire de complezenţă, ea reflectă convingerea românilor din 
toată ţara, convingere veche şi nestrămutată, că Iaşii sunt chintesenţa civilizaţiei culturale urbane a României. 
 Este bine să fim realişti. La ora actuală, oraşul nostru înregistrează şi câteva paliere de vulnerabilitate. 
Dincolo de subfinanţare – o problemă ce se regăseşte în orice domeniu de activitate şi nu numai în România, ci 
peste tot în lume – studiile preliminare alcătuirii dosarului de candidatură au reliefat o neaşteptat de slabă implicare 
a ieşenilor în proiectele culturale şi civice. Acest aspect mi se pare, pe deoparte, cel mai îngrijorător şi, pe de altă 
parte, cel mai lezne de remediat. Ieşenii pot şi trebuie să se mobilizeze. Ieşenii pot să contribuie cu proiecte 
personale şi cu idei. Ei pot într-adevăr să fie alături de cei ce alcătuiesc dosarul de candidatură a Iaşilor la titlul de 
Capitală a Culturii Europene. Există foarte mulţi studenţi în Iaşi, foarte mulţi artişti, scriitori şi profesori, foarte 
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mulţi ieşeni creativi şi capabili. Toţi aceştia îşi pot prezenta proiectele personale sau se pot asocia pentru punerea în 
pagină a unor proiecte şi programe comune.  
 Eu îi îndemn pe prietenii mei să se implice în acest proiect onorant pentru urbea noastră care merită cu 
prisosinţă titlul de Capitală a Culturii Europene. 
 

Deputat 
Cristina Nichita 

 
*** 

 
O economie competitivă, singura şansă de dezvoltare a României 

 
          Stimaţi colegi, 
 

După trei ani de muncă şi responsabilitate, actuala guvernare a adus România pe drumul cel bun. Dacă până 
în 2012 ţara se afla în plin proces de recesiune economică, în prezent înregistrează o creştere pe segmentul 
economiei, putând fi observate progrese remarcabile. Sunt 4 ani ( 2012, 2013, 2014, 2015 ) în care indicele 
economic a crescut neîntrerupt, peste media europeană, acest lucru însemnâd mult.  

 Potrivit Institutului Naţional de Statistică , economia României a crescut în 2014 cu aproape 3% faţă de 
2013, produsul intern brut înregistrând un avans de 2,5% în intervalul  octombrie-decembrie 2014. 

În pofida ruperii alianţei Uniunii Social Liberale, Partidul Social Democrat nu a renunţat la programul 
acestei alianţe, continuând să lupte pentru bunăstarea tuturor românilor şi pentru îndreptarea greşelilor făcute în 
timpul guvernării Boc.  

Drept urmare, au fost reîntregite salariile bugetarilor şi  înapoiate pensiile ce au fost  tăiate, salariul minim a 
crescut cu 15 procente,  au fost redeschise şcoli şi spitale care în perioada 2010-2011 au fost închise, a fost eliminat 
impozitul pe profitul reinvestit, a fost redus CAS-ul, în primele două luni ale anului 2015 au crescut atât lucrările în 
construcţii, cu aproape 15 %, cât şi investiţiile străine directe ( 409 milioane euro ), cu 45% faţă de aceeaşi perioadă 
a anului 2014,  toate aceste măsuri fiind realizate în scopul unei  relansări economice. 

Am convingerea că actuala guvernare va continua să lupte,  prin toate pârghiile ce le va avea la îndemână,  
pentru scoaterea totală a României din izolare. Susţinerea investiţiilor precum şi  îmbunătăţirea infrastructurii sunt 
punctele prioritare pentru perioada următoare. Trebuie să îi oferim ţării o nouă şansă spre dezvoltare şi modernizare, 
acest lucru fiind realizabil numai prin unitate, efort, transparenţă şi seriozitate. 
            Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Mihai Weber 
 

*** 
Să încercăm să fim mai buni! 

 
Avem multe dezbateri în plenul Parlamentului pentru diferite proiecte aflate pe ordinea de zi. Unele luări de 

cuvânt sunt binevenite, în sprijinul rezolvării problemelor prin actele normative, altele, din păcate, nu au drept scop 
decât sabotarea inițiativelor și tensionarea atmosferei. 

Sunt colegi parlamentari care, de dragul de a se afla la tribună și având o stimă și o încredere de sine 
considerabile, s-au obișnuit să împroaște cu noroi în stânga și-n dreapta, creând un spectacol jenant și aducând un 
prejudiciu de imagine atât instituției, cât și, indirect, lor înșiși. 

Din nefericire, dialogul și dezbaterea democratică asupra proiectelor de legi, între reprezentanții guvernării 
și opoziției, fac ca anumite proiecte de legi bune să nu fie trecute în Parlament, cu repercursiuni asupra imaginii de 
ansamblu a instituției. Exacerbarea acestor aspecte negative de către presă sporește percepția negativă a opiniei 
publice asupra instituției și membrilor săi. 

Dacă proiectele de legi și alte teme majore și importante pentru cetățeni ar fi abordate cu responsabilitate de 
grupurile parlamentare, fără orgolii și populism ieftin, toată părțile ar fi în avantaj. 
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Acum, în preajma Sfintelor Sărbători Pascale, când smerenia, cumpătarea, buna-cuviință și milostenia 
trebuie să îmbrace sufletul fiecărui creștin, ar fi de dorit ca această atmosferă să se regăsească și în Parlamentul 
României. Percepția opiniei publice asupra instituției și asupra parlamentarilor poate fi îmbunătățită  dacă  și noi 
vom încerca să facem legi cu grijă față de oameni și frică de Dumnezeu. 

Urez tuturor creștinilor Sărbători fericite, cu bucurii, împliniri și iubire față de semenii noștri! Învierea 
Domnului Iisus Hristos să ne călăuzească drumul spre desăvârșire sufletească, apropiindu-ne de sfintele valori 
creștine! 
 

Deputat, 
Dorel Covaci 

 
*** 

 
Libertatea presei in Timisoara a ajuns sa fie pusa sub semnul intrebarii? 

 
 Atacul la libertatea presei capătă forme îngrijorătoare la Timișoara, orașul în care au murit oameni 
pentru cuvântul liber. 

Primarul Nicolae Robu a lansat, pe Facebook un controversat sondaj de opinie prin care dorește să măsoare 
credibilitatea sa, comparativ cu cea a tuturor publicațiilor locale și regionale. Având în vedere faptul că asemenea 
cercetări prin intermediul Facebook nu au nicio relevanță sociologică, ci sunt simple exerciții de imagine, tot 
demersul primarului penelist Robu este de fapt un atac direct orientat spre presa timișoreană. În ce alt oraș din 
România, un primar își permite să realizeze asemenea anchete on-line? 

Consider că astfel de tendințe nu fac altceva decât să decredibilizeze și mai mult clasa politică, mai ales că 
domnul Robu e primar al unui oraș reprezentativ al României. 

Indiferent de calitatea actului jurnalistic, de orientarea unei publicații sau de alte considerente mai mult sau 
mai puțin obiective, consider că nu e treaba politicienilor și a partidelor politice să exercite presiuni asupra presei, 
care are mecanismele interioare pentru a-și regla activitatea. 

În calitate de deputat de Timiș, dar mai ales de cetățean timișorean, condamn cu fermitate demersul 
primarului penelist și le cer parlamentarilor liberali de Timiș să ia atitudine față de derapajele aberante și 
provocatoare ale lui Nicolae Robu. 
 

Deputat 
Cătălin Tiuch 

 
*** 

 
Dependenţa de jocuri de noroc 

 
Stimate Domnule Președinte, 
Stimate Colege, stimați Colegi, 

 
 În societatea zilelor noastre dependenţelor de alcool şi de tutun li se acordă atenţia necesară şi tratament 
corespunzător pentru a vindeca „bolnavul” care suferă de aceste tulburări ale sănătăţii. Cu toate acestea ludomania 
care este explicată prin dependenţa faţă de jocurile de noroc, este tratată cu superficialitate, de cele mai multe ori ea 
nefiind considerată o ameninţare la viaţa individului precum sunt cele doua dependenţe, menţionate mai sus.  

În urma unor cercetări efectuate la Facultatea de Medicină din Harvard, SUA,  s-a constatat faptul că în 
momentul în care subiectul înregistrează câştiguri la jocurile de noroc, activitatea sa cerebrală este identică cu cea a 
dependenţilor de cocaină în momentul administrării dozei. Concluziile acestei cercetări ne ajută să înţelegem că 
dependenţa patologică de alcool, droguri, dar şi jocuri de noroc cauzează o serie de modificări biochimice, printre 
care scăderea nivelului mediatorilor chimici de la nivel cerebral precum adrenalina şi serotonina.  Ceea ce înseamnă 
că, la fel ca în cazul unui dependent de droguri, un ludopat căruia îi este restricţionat accesul la ceea ce face obiectul 
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dependenţei sale va prezenta simptome precum violenţă, impulsivitate, comportament agresiv faţă de membrii 
familiei, pierderea autocontrolului, demenţă, furt şi în cele din urma tentativă de sinucidere.  

Câţi dintre noi nu am auzit de astfel de cazuri în care cetăţenii, proveniţi din toate categoriile sociale, au 
recurs la diverse metode printre care unele extreme pentru a procura sumele de bani necesare satisfacerii acestei 
dependenţe. Tineri care şi-au pierdut într-o zi toate economiile ultimilor ani, familişti devotaţi care odată căzuţi în 
această patimă au întreprins numeroase acţiuni care au cauzat separarea de cei dragi, oameni care şi-au risipit 
întregul salariu, au luat bani cu împrumut de la cei apropiaţi, cei ajunşi la disperare au luat bani cu camătă sau s-au 
sinucis din cauza poverii datoriilor, sunt doar câteva exemple tragice care nouă ne sunt deja cunoscute.  

Supervizorul Asociaţiei pentru Prevenirea şi Tratarea Adicţiei, Cristian Noaghi, declara, în decursul acestui 
an, că în România se cunosc în jur de 150 de mii de persoane dependente de jocurile de noroc, atrăgând atenţia şi 
asupra faptului că în Bucureşti astfel de locaţii sunt “la tot pasul”.   

Ţinând cont de  aspectele prezentate mai sus, colegi din cadrul Partidului Social Democrat au avut iniţiativa 
de a solicita diminuarea numărului spaţiilor deţinătoare de slot-machines semnalând pericolul pe care acestea îl 
prezintă, demers care, însă, a primit aviz negativ. 

Problema care a fost ridicată cu privire la această iniţiativă a fost aceea că în urma unei astfel de decizii 
statul va pierde sute de milioane de euro, însă puţini au fost cei care s-au interesat de numărul de vieţi pierdute dacă 
industria jocurilor de noroc nu va fi atent supravegheată. 

Consider că O.U.G. nr. 92 din 2014 privind jocurile de noroc este un prim pas făcut în direcţia protejării 
cetaăţenilor împotriva dependenţei patologice de “păcănele”, chiar dacă acest scop a fost atins prin mărirea taxelor 
pe jocuri de noroc şi adăugarea unei taxe de viciu.  

Doresc să precizez că marirea taxelor, în general, nu este ceva pentru care eu militez şi nici nu îmi doresc 
acest lucru, însă sumele de bani provenite din taxarea acestei industrii cu efecte nocive vor fi repartizate 
Ministerului Tineretului şi Sportului, Fondului cinematografic, Programului Naţional de Restaurare a 
Monumentelor Istorice şi pentru o fundaţie nou înfiinţată ce are ca scop unic realizarea programelor  de protecţie a 
tinerilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea şi tratarea dependenţei, soluţionarea promptă şi eficientă a litigiilor 
dintre un organizator de joc şi un jucător etc. 

Într-o societate ideală s-ar urmări responsabilizarea cetăţenilor cu privire la pericolul reprezentat de jocurile 
de noroc, cât şi a organizatorilor acestor jocuri cu privire la dezastrele care pot surveni dacă încurajează 
comportamentul dependent. Aşa cum în Belgia intrarea ludopaţilor este interzisă în cazinouri, sper ca şi în România 
legislaţia să se armonizeze astfel încat să poată fi redus numărul dependenţilor şi al victimelor colaterale apărute în 
urma acestui viciu. 
 

Deputat 
Ovidiu-Cristian Iane 

 
*** 

 
Eradicarea sărăciei pe harta României și prioritățile pentru incluziunea romilor 

 
Stimate Domnule Președinte, 
Stimate Colege, stimați Colegi, 
Cu toate că trăim în perioada modernizării infrastucturii vieții și facilitării accesului la tehnologiile 

concepute pentru a ne îmbunătăți condițiile de trai, sărăcia, ca fenomen social, capătă, de asemenea, amploare la 
cote alarmante. 

Chiar dacă la nivel global, în ultimele decenii, numărul persoanelor aflate în condiții de sărăcie s-a 
înjumătățit, în ultima perioadă resursele acestora s-au împuținat, astfel încât, peste un miliard de persoane trăiesc 
astăzi în sărăcie extremă cu mai puțin de un dolar pe zi.  

Sărăcia este considerată ca fiind fenomenul în care un individ dispune de resurse materiale limitate care 
conduc la un mediu de trai deteriorat și care îl plasează sub nivelul minim acceptat de societate.  

Această condiție atrage după sine excluderea sa din cercurile sociale, deprivarea pe plan educațional, 
incapacitatea de a se dezvolta pe plan personal și automat cauzează dezechilibre grave în viața individului supus 
acestui fenomen.  
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Conform statisticilor realizate la nivel european, în cadrul țărilor membre există circa 124 de milioane de 
oameni, adică aproximativ 25% din totalul populației, care sunt supuși riscului sărăciei și automat excluziunii 
sociale. Ținând cont de acest aspect îngrijorător și de faptul că una dintre minoritățile care prezintă cel mai ridicat 
risc de sărăcie este cea a romilor, Comisia Europeană a pus accentul pe această disfuncționalitate socială și a 
întreprins două măsuri importante cu rolul de a combate acest fenomen.  

Prima măsura de acest fel este elaborarea Strategiei Europa 2020 pentru care a acordat un trilion de euro în 
vederea creării locurilor de muncă, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale și cea de-a doua măsura este 
reprezentată de  platforma europeană creată, prin intermediul căreia toate statele membre implicate în acest demers 
să poată furniza idei și experiențe din teritoriu, cu privire la procesul de incluziune al romilor. 

În România, conform ultimelor recensăminte realizate, 3,3% din totalul cetățenilor sunt autodeclarați de 
etnie romă, dintre care 63% locuiesc în mediul rural unde sunt afectați de o serie de factori care favorizează 
fenomenul de sărăcie,  iar restul își desfășoară viața în mediul urban.  

În ceea ce privește nivelul de școlarizare și calificare al acestei minorități, un număr de puțin peste 3000 de 
etnici romi frecventau învățământul  superior de educație și circa 44 de mii urmau învățământul postliceal sau 
liceal, în 2011, factori care influențează în mod negativ accesul și integrarea acestora pe piața muncii.  

Astfel, pentru combaterea sărăciei și segregării cetățenilor români de etnie romă, Guvernul a adoptat 
strategia de incluziune a romilor cu o serie de acțiuni ce vor fi desfășurate pe perioada 2015-2016 pentru care s-au 
alocat 430 de milioane de lei, urmând că procesul de educație și ocupare a forței de muncă să fie finanțat din 
fondurile europene structurale și de investiții din cadrul financiar multi-anual al Uniunii Europene. 

Această strategie va acționa pe o serie de planuri decisive, printre care pe cel al “locuirii” în care se vor 
reabilita sau construi locuințe sociale pentru asigurarea unor condiții decente de viață, pe planul sănătății prin care 
li se va facilita accesul la servicii medicale de bază, totodata și burse pentru romii care doresc să studieze în 
domeniul sănătății, informarea cu privire la pachetul de sănătate de bază, angajarea unu asistent medical de etnie 
romă în comunitățile rome etc.  

În domeniul educației, Guvernul inițiază programele “A doua șansă “ pentru cei care vor să reia procesul 
de scolarizare și “Școala după școala” prin care zeci de mii de copii de etnie romă vor fi incluși pentru a fi 
încurajați să adere și să rămână în sistemul educațional. 

La nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice s-a elaborat Strategia 
Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014 – 2020 prin intermediul căreia decalajele socio-
economice să fie reduse și pentru a oferi tuturor cetățenilor șanse egale de trai și dezvoltare.  

Acțiunile acestei strategii vor fi centrate pe sprijin financiar adecvat, protejarea consumatorilor împotriva 
creșterii tarifelor la electricitate, protejarea persoanelor vârstnice aflate în pericol de sărăcie, servicii sociale 
adecvate, consolidarea asistenței sociale la nivel comunitar, pregătirea acestora în vederea ocupării forței de muncă 
și multe altele.  

Aceste acțiuni îi vizează pe romi ca grup țintă, dat fiind faptul că cea mai mare pondere a acestei etnii 
trăiește în sărăcie absolută, însă fără a exclude alte grupuri socio-economice vulnerabile sau dezavantajate.  

Aceste demersuri urmăresc implementarea valorilor de baza ale unei societăți, cum ar fi drepturile omului, 
demnitatea umană și nediscriminarea. În același timp romii trebuie să se bucure de drepturi și șanse egale în ceea ce 
privește accesul la educație, îngrijire medicală, locuințe și locuri de muncă. 

Pentru succesul acestei inițiative solicit guvernelor Uniunii să implementeze politicile publice care vor 
conduce la eradicarea discriminării cu precădere asupra populației de etnie romă, iar autorităților locale le cer să se 
informeze cu privire la instrumentele financiare puse la dispoziție de Comisia Europeană și să se implice 
monitorizând progresele din teritoriu, si, bineînteles, să coopereze cu autoritățile și ONG-urile din domeniu pentru a  
diminua stigmatizarea romilor, excluziunea din viața socială, dar mai ales pentru a înregistra progrese în acest 
aspect. 

 
Deputat 

Ovidiu-Cristian Iane 
 

*** 
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Pescarii României, fără viitor în lipsa investițiilor 
 

 Braconajul, pescuitul excesiv, modificarea habitatului și lipsa acțiunilor de repopulare a rezervelor naturale 
de pește a determinat schimbări majore inclusiv în viața comunităților de pescari. Este cazul localităților din zona 
lacului Razelm – Sinoe, din județul Tulcea, unde pescarii din tată în fiu au ajuns să-și caute de lucru în străinătate, 
în construcții sau agricultură, în lipsa materiei prime, unde cherhanalele s-au desființat una câte una, alungând nu 
numai localnicii, dar și cumpărătorii și turiștii. 
 Acțiunea de repopulare cu șalău a lacului Razelm, pe care o fac acum autoritățile, este o gură de oxigen 
pentru oamenii de aici, dar mai ales pentru Delta Dunării în general și pentru specia șalău, care ar fi dispărut din 
Razelm, efectiv, în câțiva ani dacă nu se intervenea. Rezervația Biosferei Delta Dunării, cea care coordonează 
acțiunea, face eforturi pentru ca investiția de astăzi să fie reluată an de an, pentru a putea susține efectivele de pește 
din zonă. De altfel, așa cum spuneam, viața comunităților de aici se va schimba dacă lucrurile intră pe făgașul 
normal și pescarii pot practica meseria pe care o știu de mici copii. 
 Din acest punct de vedere, fondurile alocate repopulării sunt un efort mic pentru efecte de durată și 
importante pentru oamenii din această parte a României, pentru care pescuitul reprezintă principala sursă de venit. 
De asemenea, piața de desfacere pentru pește, dar și prețul acestuia vor fi și ele influențate de creșterea rezervelor 
naturale și, nu în ultimul rând, consumatorul final, care va putea consuma pește autohton, la prețuri accesibile. 
 Susțin eforturile de îmbunătățire a condițiilor din Delta Dunării și a vieții comunităților de pescari în 
general, indiferent de natura acestora, pentru că ultimii ani și-au lăsat amprenta în mod dramatic. Lipsa investițiilor, 
a modernizării, a interesului adevărat pentru aducerea la civilizație a zonelor, risipirea resurselor naturale sau 
distrugerea lor au făcut dintr-un paradis natural o oază a sărăciei și a neputinței. Această situație trebuie remediată 
în anii următori cu acțiuni de genul celei din lacul Razelm, cu bunăvoință și înțelegere a lucrurilor, cu 
profesionalism și fonduri materiale suficiente care să contribuie la renașterea zonei. Pescuitul în Deltă nu trebuie să 
fie de subzistență și practicat la limita legii de multe ori, ci trebuie să reintre în normal, în specificul zonei, în litera 
legii și în respectul pentru habitatul natural. 
 Vă mulțumesc! 
 

Deputat 
Ion Bălan 

 
*** 

 
Conjuncturi si perspective economice ale Romaniei 

 
 Datele inregistrate din fiecare luna a primului trimestru al acestui an ne arata ca economia tarii noastre are 
bune perspective de dezvoltare atat in acest an cat si in urmatorii trei ani. De exemplu, potrivit datelor prezentate in 
urma cu ceva timp de Eurostat, România a consemnat în luna ianuarie a patra mare creştere a vânzărilor cu 
amănuntul din Uniunea Europeană (UE), de 7,3%, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, fiind devansată de 
Luxemburg, Ungaria şi Polonia. La nivelul UE, comerţul retail a urcat cu 4% în ianuarie faţă de aceeaşi lună din 
2014, pe fondul creşterii vânzărilor de combustibil şi de produse nealimentare, în timp ce, prin comparaţie cu luna 
decembrie a anului trecut, avansul consemnat a fost de 0,8%. 
 Pentru perioada următoare, unii din cei mai obiectivi analisti economici din tara dar si unele institutii din 
strainatate, prognozeaza o evolutie incurajatoare a economiei nationale.  
 Astfel, se prevede o crestere economică bazată în mare măsură pe avansul cererii interne sustinut de venituri 
si salarii în crestere. Se mai anticipeaza o inflatie moderată si cresterea numărului de locuri de muncă.  
 După doi ani de contractie, investitiile publice si private se asteaptă să îsi revină. De asemenea, este pusa in 
miscare o strategie de o crestere a absorbtiei mai consistenta fondurilor europene si o fiscalitate mai atractivă. 
Exporturile continuă să crească, desi într-un ritm mai scăzut, în vreme ce se mentine trendul de cresterea 
importurilor care va devansa exporturile .  
 Foarte important, in contextul adoptarii noului Cod Fiscal si a devansarii masurii de reducere a TVA la 
alimente de la 24 la 9% incepand cu 1 Iulie a.c., este si faptul ca, in acelasi timp, echilibrele macroeconomice vor fi 
mentinute in limitele convenite pentru pregatirea apropierii de zona euro. De alfel, România se numara printre tările 
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europene care au reusit să corecteze în mare măsură dezechilibrele acumulate înainte de criză, performanta sa fiind 
remarcata ca buna în actualul context European.  
 Mai avem insa de facut eforturi pentru atingerea convergentei către nivelul de trai din tările UE. Noile 
masuri anuntate de crestere a veniturilor polulatiei, inclusiv de crestere a salariilor vin sa confirme faptul ca suntem 
pe directia buna si rezultatele din acest an si urmatorii vor fi in masura sa demonstreze valabilitatea actualelor 
politici economice, fiscale si sociale, precum si eficienta actului de guvernare. 
 Cat priveste institutiile international, ma refer la recentul comunicat al Standard & Poor's, compania 
americană de rating ale cărei baze au fost puse în anul 1860. Compania este una dintre cele mai importante trei 
agentii de rating din lume, alături de Moody's si Fitch Ratings. Ori, Agentia de evaluare financiara Standard&Poor's 
(S&P) a confirmat ratingurile Romaniei pentru datoriile in valuta si in moneda locala, (la BBB-/A-3), cu perspectiva 
stabila, estimand ca economia Romaniei va creste cu circa 3% pe an intre 2015 si 2018, anuland partial impactul 
taierilor de taxe anuntate de Guvern.  Totodata, se confirma si faptul ca scăderea TVA va fi  compensată parţial 
de creşterea consumului. 
 Ca o concluzie putem spune ca in momentul de fată, România se află într-o bună conjunctură de crestere, cu 
un nivel superior de stabilitate in general. Cu alte cuvinte, economia si societatea roamneasca se inscriu pe o 
traiectorie consolidata de dezvoltare asa cum nu a mai cunoscut de peste zece ani. Trebuie sa recunoastem aici ca 
este meritul in primul rand al guvernarii PSD, care reia trendul din anii 2000-2004, cu speranta ca nu vom avea 
acelasi deznodamant precum acela dela sfarsitul anului 2004 si vom continua sa guvernam cu bune rezultate pentru 
cetatenii Romaniei inca o legislatura si dupa 2016. 
  

Deputat 
Violeta Tudorie 

 
*** 

 
Supralegiferarea, excesul de zel al autorităţilor 

 
Stimate Domnule Președinte, 
Stimate Colege, stimați Colegi 

 
Conform Constituţiei „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate 

legiuitoare a ţării”, iar funcţia elementară, de necontestat, a acestei instituţii este cea legislativă. Problema survine 
atunci când dintr-un exces de zel, ca cel exercitat în ultimii 15 ani, Parlamentul promulgă legi în mod consecutiv, iar 
ţara ajunge să fie guvernată cu peste 68 de mii de acte normative aflate în vigoare. 
Toate aceste acte normative (legi, decrete, ordonanţe, hotărâri ale guvernului etc.) aflate la baza birocraţiei cu care 
ne confruntăm astăzi, nu fac decât să îngreuneze şi să rigidizeze aparatul de stat. De pildă, pentru a înfiinţa o firmă, 
un cetăţean trebuie să obţină o serie de avize, aprobări şi certificate de la numeroase instituţii publice. 

La această situaţie s-a ajuns printr-o intensă legiferare a unor domenii şi a unor detalii a caror reglementare 
nu era imperativă.  De asemenea, au fost consemnate şi cazuri în care au fost promulgate mai multe legi ce au avut 
acelaşi obiect, legi care au anulat legi promulgate anterior sau legi care au atras după sine modificarea altor legi. 
Acest proces de supralegiferare generează confuzie în administraţia publică, îngreunează punerea în aplicare şi 
respectarea legii în toate detaliile sale de către cetăţeanul obişnuit şi în unele cazuri generează taxe suplimentare 
suportate tot de către cetăţenii acestei ţări. 
Încă o inadvertenţă asupra căreia doresc să atrag atenţia este celeritatea cu care Parlamentul promulgă Ordonanţele 
de Urgenţă şi numărul ridicat de Legi adoptate în ultimii cinci ani. Astfel, în perioada 2011-2012 s-au adoptat 524 
de Legi, 220 de O.U.G şi peste 3.500 de Hotărâri de Guvern. În perioada 2013-2014 s-au adoptat 571 de Legi, 209 
Ordonanţe de Urgenţă şi 2.303 Hotărâri de Guvern. Promisiunea premierului a fost aceea ca numărul O.U.G.-urilor 
să scadă remarcabil, sub valoarea înregistrată în ultimii ani, până la un maxim de 75. Ţinând cont de poziţia sa, anul 
acesta s-au adoptat doar 3 O.U.G.-uri, 225 de H.G. urmate de 70 de Legi promulgate de către Parlament.  
Dacă un expert ar analiza, în detaliu, aceste acte normative acesta va descoperi ceea ce sugeram mai devreme, şi 
anume, faptul că, anumite domenii au fost suprareglementate şi anumite legi sunt în contradictoriu cu alte acte de 
aceeaşi natură. 
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O situaţie deosebită, din punctul meu de vedere, care poate fi reprezentativă şi pentru alte domenii este 
încadrarea infracţiunilor în Noul Cod Penal sau, după caz, în legi speciale.  

Noul Cod Penal “prevede faptele care constituie infracţiuni” şi sancţiunile aferente, fără a încadra, însă, 
toate faptele care constituie infracţiuni într-un stat de drept. Respectând principiul liniarităţii toate încălcările legilor 
penale ar trebui să fie prevăzute într-un singur act normativ sau Cod Penal, în loc să fie încadrate în diverse artere 
legislative precum legile speciale.  

De exemplu,  infracţiunile privind procedura insolvenţei, regimul vamal şi cel al zonelor libere, protecţia 
mediului, regimul silvic, pescuitul şi acvacultura, vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, regimul apelor, regimul 
materialelor, fondul funciar, regimul construcţiilor, activitatea de asigurare etc. să nu mai fie incadrate în legi 
speciale în timp ce  cele privind traficul de persoane, protecția drepturilor copilului, comerțul electronic, executorii 
judecătorești, protecția martorilor, circulația pe drumurile publice,  regimul armelor și munițiilor, securitatea și 
sănătatea în muncă, cămătăria etc., să fie prevazute, separat, în Noul Cod Penal. 

Toate aceste derivări legislative ar trebui reglementate de Consiliul Legislativ al Parlamentului, în ale cărui 
atribuţii se regăsesc tocmai armonizarea legislaţiei pentru facilitarea înţelegerii şi punerii în aplicare a acesteia, 
evitarea creării paralelismelor legislative şi, mai presus de toate, a pune în concordanţă sistemul legislativ în 
ansamblul lui pentru a evita situaţia creată la categoria infracţiunilor.  

Sper ca membrii Consiliului Legislativ să ia act de această solicitare şi să coordoneze întreaga legislaţie 
pentru a împiedica apariţia altor noi confuzii. 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
 
 Interpelări 
 
 

 
Adresată: domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne 
De către:  deputat Sorin Avram Iacoban 
Obiectul interpelării: Strategia Națională Antidrog a României 

 
 Stimate domnule viceprim-ministru, cunoaștem faptul că Guvernul României consideră lupta 

antidrog ca o prioritate națională. Tocmai în acest sens în anul 2003, a luat ființă Agenția Naționala Antidrog care 
are ca scop coordonarea unitară a luptei împotriva traficului și consumului ilicit de droguri. 

 Ținând cont de  acest scop declarat, Agenția Națională Antidrog a elaborat pâna în acest an, un 
număr de 3 Strategii Naționale Antidrog, cu aplicare diferită în timp, pe perioade, anume 2003-2004,        2005-
2012 și ultima și cea care este acum în vigoare, Strategia Națională Antidrog pentru perioada           2013-2020. 

 Având în vedere cele precizate, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele probleme: 
1. Vă rugăm să ne prezentați un raport cu privire la rezultatele obținute ca urmare a aplicării 

Strategiei Naționale Antidrog 2003-2004 și ca urmare a aplicării Strategiei Naționale Antidrog   2005-2012. 
2. Vă rugăm să ne prezentați aspecte de noutate cuprinse în Strategia Națională Antidrog 

2013-2020, aspecte de noutate care să vină în completarea neajunsurilor sesizate din derularea celorlalte 2 programe 
deja menționate.  

3. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție un raport parțial cu privire la rezultatele obținute ca 
urmare a derulării Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020, pentru perioada 2013-2015. 

4. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție textul integral al Strategiei Naționale Antidrog 2013-
2020. 

Vă solicităm răspuns scris și oral în termenul prevăzut de lege. 
 

***                                     
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Adresată:  domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
De către:   deputat Sorin Avram Iacoban 
Obiectul interpelării: Expertizarea și consolidarea clădirilor cu risc seismic 
  

Stimate domnule ministru, salut campania derulată la posturile de televiziune naționale care are ca 
obiect avertizarea populației cu privire la modul de comportare și manifestare în cazul unui seism puternic. În 
ultima perioadă, Institutul Național de Fizică a Pământului a sesizat o creștere a mișcărilor seismice atât în România 
cât și în jurul României, fapt care i-a făcut pe specialiști să afirme că un cutremur mare, de peste 6,5 grade, trebuie 
să fie așteptat de România. 

 Dacă analizăm și ciclicitatea acestor mișcări seismice, rezultă că de la cutremurul din 1986 nu au 
mai existat evenimente care să se apropie de valoarea celui reprezentativ din 1977. 

 În altă ordine de idei știm, în urma simulărilor făcute de Institutul  Național de Fizică a Pământului 
că, în funcție de adâncimea la care va fi localizat următorul mare  cutremur vrâncean, aceasta va afecta mai mult ori 
zona București- Buzău-Focșani ori zona Iași-Chisșinău, cu o predispozitie către ultima zonă amintită deoarece se 
așteaptă un cutremur atipic celui din 1977, așa după cum afirmă și profesorul Mărmureanu. 

 Știm, de asemenea, că unele clădiri, în special cele construite înainte de 1941 în formatul p+3 sau 
mai înalte, sunt slăbite de evenimentele seismice de până acum și nici nu au beneficiat de normele de construcție 
antiseism care au fost aplicate după martie 1977. 

 Fiecare dintre orașele mari au câte un centru istoric în care predomină clădirile vechi și care se află 
într-o stare de degradare accentuată. 

 Nu în ultimul rând, cunoaștem că ministerul pe care îl conduceți derulează un program de 
expertizare și consolidare a clădirilor cu risc seismic, program care are ca obiect reducerea riscului seismic la 
clădirile expertizate ca fiind în clasa I de risc seismic. 

 Având în vedere cele precizate vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Câte clădiri au fost expertizate în baza acestui program derulat de ministerul 

dumneavoastră, câte au fost încadrate în clasa prioritară I de risc seismic și câte clădiri au fost consolidate sau se 
află în stadiul de consolidare? 

În răspunsul pe care îl veți da vă rugăm să ne prezentați o statistică generală pe țară și apoi câte o 
statistică separată pentru orașele: București, Iași, Focșani, Buzău.  

2. Câte clădiri care necesită consolidare nu au putut fi consolidate datorită refuzului 
proprietarilor de a se muta temporar într-o altă locație? 

În răspunsul pe care îl veți da vă rugăm să ne prezentați o statistică generală pe țară și apoi câte o 
statistică separată pentru orașele: București, Iași, Focșani, Buzău. 

3. Care sunt clădirile expertizate și încadrate în clasa I de risc seismic din Iași și care din 
aceste clădiri au beneficiat de consolidare? 

În răspunsul pe care îl veți da vă rugăm să ne puneți la dispoziție adresele tuturor clădirilor din 
municipiul Iași care sunt încadrate în clasa I de risc seismic, precum și adresa clădirilor care au beneficiat de 
reabilitare și consolidare sau care se află în programul de reabilitare și consolidare. 

4. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție acest program național privind consolidarea 
construcțiilor încadrate în clasa prioritară I de risc seismic, în integralitatea sa. 

Vă solicităm răspuns scris și oral în termenul prevăzut de lege. 
 
 

*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării Științifice 

 
Situația cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care își desfășoară activitatea în cadrul 

liceelor cu profil tehnic 
 

 Domnule Ministru, am participat la întâlnirea care a avut loc la Iași cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la 
înființarea Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași. 
Am fost prezent alături de Ministrul Dialogului Social, domnul Liviu Pop, secretarul de stat în Ministerul Educației, 
domnul Vasile Salaru, de președintele Sindicatelor Libere din Învățământ, domnul Simion Hăncescu, precum și 
alături de inspectorul școlar general adjunct, domnul Bogdan Bârzoi. 
 În cadrul discuțiilor avute, reprezentanții sindicatelor  au atras atenția asupra faptului că, în ceea ce privește 
situația cadrelor didactice încadrate în  liceele cu profil tehnic și care predau astfel de materii, concediul legal care 
se ia la încheierea anului școlar nu corespunde cu finalul activității didactice, în primele 2 săptămâni de concediu 
existând și activități didactice de profil. Astfel, deși sunt în concediu conform legii, cadrele didactice care predau 
materii  tehnice la liceele de profil tehnic sunt obligate să realizeze activități didactice care fac parte din planurile de 
învățământ obligatoriu. 
 Având în vedere cele precizate, vă rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare: 

Care este punctul de vedere al ministerului cu privire la această suprapunere a perioadei de concediu cu 
perioada de activitate didactică și care sunt soluțiile vizate de minister pentru rezolvarea acestei probleme ? 

Vă solicităm răspuns scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu deosebit respect, 

 
Deputat 

Sorin Avram Iacoban 
 

*** 
 
Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 

 
Clarificări cu privire la obiectivul de infrastructură rutieră, Ungheni-Iași- Târgu Mureș 
 
Domnule Ministru, în ultima perioadă am formulat mai multe întrebări sau interpelări cu privire la 

obiectivul de infrastructură rutieră Ungheni-Iași-Târgu Mureș, insistând asupra necesității introducerii acestui 
obiectiv în Masterplanul General de Transport ca autostradă și nu ca drum expres. Din ce știam noi, după mai multe 
ezitări, acest obiectiv de infrastructură rutieră a fost trecut în Masterplan ca autostradă.  

Mai mult, în răspunsul dat de Ministerul Transporturilor la Interpelarea 1829 B/ 17.02.2015, se preciza că 
pentru sectoarele Tg. Mureș-Ditrău, Ditrău-Tg. Neamț și Tg. Neamț-Iași-Ungheni, ne aflăm în faza de studii de 
fezabilitate pentru realizarea obiectivului de autostradă. 

Însă la Întrebarea 6098 A/ 11.02.2015, care a avut ca obiect centura ocolitoare a municipiului Iași, varianta 
de trafic ușor, C.N.A.D.N.R. ne-a precizat faptul că varianta de ocolire a municipiului Iași  este cuprinsă în drumul 
expres Tg. Neamț- Ungheni și introdusă ca atare în Masterplanul General de Transport. 

Având în vedere cele precizate, vă rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare: 
Obiectivul de infrastructură rutieră Ungheni –Iași-Tg. Mureș a fost introdus în Masterplanul General de 

Transport ca autostradă sau ca drum expres ? 
Solicit răspuns scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu deosebit repect,  

 
Deputat 

Sorin Avram Iacoban 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 
 Declaraţii politice 

 
 
Stimaţi colegi, 
 
Unul dintre sectoarele căruia i se acordă o atenţie deosebită la nivel european şi cel mondial este cel al 

eficienţei energetice. În acest context, tema alimentării eficiente cu energie  reprezintă o punct major pe agenda de 
lucru a viitorului Guvern liberal, având în vedere impactul asupra costurilor acesteia asupra populaţiei, asupra 
competitivităţii economice şi securităţii energetice dar şi asupra mediului. Considerăm că obligaţiile asumate în baza 
legislaţiei UE pot fi transformate în oportunităţi de dezvoltare a unor sectoare prin măsuri coordonate. Vom acorda o 
atenţie deosebită trebuie acordată clădirilor, care reprezintă 36% din consumul final de energie iar potenţialul de 
reducere prin măsuri de eficienţă energetică este de peste 40%. Este necesară stabilirea unor coduri de proiectare şi 
construcţie pentru clădirile noi care să asigure condiţiile de eficienţă tipice, uzuale, similare celor deja existente în 
mai multe ţări din UE, tinand cont de particularităţile climatice şi resursele locale. Definirea şi extinderea rolului  
companiilor de servicii energetice, încurajarea unor contracte pe termen lung privind reabilitarea clădirilor şi 
furnizarea de energie în sistem centralizat şi valorificarea resurselor regenerabile locale reprezintă principalul 
instrument pentru atingerea obiectivelor legate de eficienţă energetică, atragerea de fonduri private şi dezvoltarea 
unei piete dinamice. Taxele locale trebuie dimensionate în funcţie de performanţele energetice ale clădirii.    

În egală măsura trebuie corectate ineficienţele energetice din industrie, agricultură şi transporturi. Atingerea 
obiectivelor de eficienţă energetică trebuie urmarită pe tot lanţul de la producătorii de energie, transport, distribuţie, 
furnizare până la consumator. În ceea ce priveşte criteriile de performanţă economică a investiţiilor în eficienţă 
energetică, acestea pot fi atinse ca urmare a maturizării unor tehnologii. Fondurile europene şi cele publice trebuie 
ţintite către sectoarele prioritare, care nu se pot susţine prin criterii de piaţă, inclusiv ca instrument de protecţie 
socială.   

În ceea ce priveşte distribuţia gazelor, energiei electrice şi termice, indiferent de forma de proprietate a 
operatorilor acestei infrastructuri, standardele trebuie redefinite, iar fiabilitatea şi eficienţa măsurate printr-un set de 
indicatori astfel încât alimentarea cu energie a populaţiei să nu mai fie pusă în pericol de avarii grave.  Pe termen 
mediu şi lung, orientarea consumatorilor casnici spre înlocuirea gazelor naturale cu energia electrică în activităţi din 
gospodării (gătitul alimentelor) sau ca sursa complementară de încălzire, implică o regândire a infrastructurii de 
distribuţie a energiei electrictrice şi a normativelor privind alimentarea locuinţelor.   

Vă multumesc, 
 

Deputat 
Hubert Thuma 

 
*** 

 
Stimaţi colegi,  
 
Declaraţia mea politică de astăzi vă aduce în atenţie o problemă gravă a sistemului de învăţământ românesc, 

şi anume aceea a abandonului şcolar. Motivele acestui fenomen sunt multiple. În cele ce urmează vă voi prezenta 
câteva dintre ele, precum şi soluţiile liberale de rezolvare propuse în programul de guvernare pe termen mediu şi 
lung, expus în această primăvară. 

În primă fază, considerăm că accesul la educaţie trebuie văzut din punctele de vedere ale beneficiarului: 
accesul la infrastructura materială şi la resursa umană, accesul la informaţie şi accesul la finanţare. Cele trei elemente 
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reprezintă obligaţii de bază ale sistemului de educaţie către beneficiarii săi. În momentul de faţă ne confruntăm cu 
existenţa unui mare număr de tineri care nu sunt angajaţi şi care nu urmează programe de educaţie sau formare 
profesională. De asemenea,  trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra familiilor şi a copiilor în situaţie de sărăcie 
extremă şi asupra neintegrării sau lipsei serviciilor educaţionale pentru un număr semnificativ de copiii cu cerinţe 
educaţionale speciale. Soluţiile pentru garantarea accesului la educaţie se referă nu doar la eliminarea discriminărilor 
ci, mai ales, la generalizarea oportunităţilor.    

Stimaţi colegi, reducerea abandonului şcolar şi a ratei de părăsire timpurii a şcolii reprezintă unul dintre cele 
mai dificile obiective pentru România reprezentând în acelaşi timp, un angajament faţă de Uniunea Europeană în 
contextul Strategiei EU2020. 

În momentul de faţă, rata de părăsire timpurie a şcolii este de cca. 17%, fiind cauzată de contextul familial 
(peste 70%) şi de gradul de sărăcie al acestora. Soluţiile pentru reducerea abandonului şcolar trebuie introduse în 
funcţie de gradul de extindere al acestuia pe diferitele niveluri de studii. Considerăm că este nevoie de creşterea 
accesului la şcoala de proximitate şi completarea educaţiei faţă în faţă cu învăţarea la distanţă prin intermediul 
tehnologiilor digitale; urgentarea introducerii internetului în toate unităţile şcolare; formarea de pachete financiare 
privilegiate pentru cadrele didactice care vor activa în zone rurale în funcţie de un set de criterii specifice şi pentru 
formarea acestora;  susţinerea iniţiativelor public-private care urmăresc înlesnirea transportului elevilor pe traseul 
domiciliu – şcoală – domiciliu şi învăţarea la distanţă utilizând mijloace digitale; asigurarea condiţiilor pentru 
introducerea celor 5 criterii ale  „stării de bine în şcoli” conform cerinţelor UNICEF: educaţie incluzivă, relevantă şi 
eficace educativ, sigură şi sănătoasă inclusiv emoţional şi psihologic, deschisă către egalitatea de gen, activă şi 
participativă la cerinţele comunităţii prin susţinerea de programe publice sau private – de la alimente gratuite în scoli, 
programe de supraveghere după şcoală, consiliere psihologică etc. 

Pe lângă toate acestea enumerate, care sunt doar o parte dintre soluţiile liberale propuse pentru diminuarea 
ratei amandonului şcolar în România, trebuie să ne concentrăm eforturile pe întărirea colaborării instituţionale. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

 
Stimaţi colegi, 
 
Prin intermediul declaraţiei mele politice de astăzi doresc să evidenţiez necesitatea schimbării legislaţiei care 

reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din România în sensul în care să existe două tururi de 
scrutin pentru alegerea primarilor. 

Revenirea la alegerea primarilor în două tururi este o prioritate pentru PNL şi, mai mult de atât, este o 
necesitate pentru democraţia din România. 

În primul rând, se impune o întrebare cât se poate de firească: dacă există pentru cea mai importantă funcţie 
din statul român, şi anume poziţia de şef al statului, se organizează două tururi de scrutin, de ce acest lucru nu se 
întâmplă şi în cazul primarilor?  

Într-un peisaj politic precum cel din România consider că avem nevoie, cât mai repede, de o legislaţie care să 
înlăture orice fel de incertitudine şi să le asigure românilor că vor fi conduşi de primari care se bucură de o susţinere 
majoritară din partea comunităţii pe care vrea să o conducă. Spre exemplu, un edil, ales cu un scor de 25% sau 
maximum 30%, aşa ştim că s-a întâmplat în multe cazuri în 2012, şi probabil aşa se va întâmpla şi în 2016 dacă nu 
renunţăm la ideea alegerii primarilor într-un singur tur de scrutin, putem spune că este lipsit de legitimitate. Cu o 
legitimitate scăzută, este slăbită şi autoritatea pe care respectivul primar o va avea în faţa electoratului. 

Propunerea ca primarii să fie aleşi într-un singur tur este una care ştim bine că oferă un avantaj uriaş 
primarilor aflaţi în funcţie. Actuala lege consider că poate favoriza un soi de monopol al unui anumit partid politic. 
Sunt clar dezvantajaţi ceilalţi competitori care nu beneficiază de un mecanism politic performant, dar care au în 
schimb un program politic consistent pentru electorat. De ce să nu aibă cu toţii premise egale? 

De asemenea, ştim la fel de bine, că mulţi primari în funcţie sunt deja erodaţi din punct de vedere al imaginii 
sau al autorităţii pe care o mai au şi par şi incapabili să mai poată contribui, în vreun fel, la modernizarea şi 
dezvoltarea comunităţilor pe care le conduc. Această situaţie în care mulţi primari sunt contestaţi de o mare parte din 
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populaţie şi, de asemenea,  se confruntă cu serioase probleme de imagine sau de altă natură se poate remedia doar 
prin revenirea la sistemul în care primarii să fie aleşi în două tururi de scrutin. Un candidat cu proiecte consistente 
pentru respectiva comunitate pare, din start, pierzător în faţa unui primar în funcţie deja de câteva mandate şi astfel 
electoratul poate pierde ocazia să cunoască o îmbunătăţire a condiţiilor din cadrul respectivei localităţi. 

Unul din argumentele de forţă invocat de cei susţin că alegerile primarilor într-un singur tur de opinie 
reprezintă şi o economie la bugetul de stat este, din punctul meu de vedere, o problemă cât se poate de falsă. În 
realitatea, cifrele spun cu totul altceva. De exemplu, potrivit informaţiilor publice, în iunie 2012, Guvernul a alocat 
aproximativ 100 milioane lei pentru organizarea scrutinului de la nivel local, suma care a fost cu o treime mai mare 
decât la alegerile locale din 2008, care s-au desfăşurat în două tururi de scrutin şi pentru care executivul de atunci a 
cheltuit doar 66 milioane lei.  

În concluzie, întrebarea pe care o am faţă de cei care susţin cu vehemenţă alegerea primarilor dintr-un singur 
tur este următoarea: vrem o restartare adevărată, consistentă, în politica românească şi în administraţia locală din 
România, care să fie în interesul direct al cetăţenilor sau vrem să continuăm în acelaşi mod care, privind în ansamblu, 
pare să fie unul incompatibil cu dezvoltarea şi modernizarea comunităţilor locale? Românii au demonstrat, 
incontestabil, în 16 noiembrie, că vor o altfel de politică, vor să fie conduşi de politicieni cu viziuni noi, cu altfel de 
atitudini.  

 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

 
Oare când vom putea circula pe autostrada Piteşti-Sibiu? 

 
Vin astăzi la tribuna Parlamentului să semnalez nesfârşitele bâlbâieli  ale actualilor guvernaţi în ceea ce 

priveşte realizarea autostrăzii Piteşti Sibiu: ba va fi drum expres, ba va fi autostradă, ba nu va fi deloc.  
Un prilej de noi declaraţii ezitante l-a constituit faptul că pe data de 7 aprilie 2015, Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor- CNSC a decis, în urma unei contestaţii, anularea licitaţiei pentru efectuarea studiului de 
fezabilitate pentru autostrada Piteşti-Sibiu, urmând, în cazul în care contestarea deciziei CNSC va fi respinsă, 
procedura de licitaţie să fie reluată de la zero. Pe 9 aprilie a.c., primul ministru Victor Ponta a declarat pe o reţea de 
socializare următoarele: „Tragedia proiectelor de infrastructură – contestaţiile şi CNSC! Piteşti-Sibiu şi alte proiecte 
importante aşa păţesc”. Tot pe 9 aprilie, un comunicat de presă al ministerului pe care îl conduceţi, dă asigurări că 
lucrările efective la autostrada Piteşti-Sibiu vor demara în 2017 şi se vor finaliza în anul 2020.  

În urma acestor declaraţii, guvernanţii trebuie să ne răspundă la următoarele întrebări esenţiale: 
- consideră ca fiind nedemocratice procedura contestaţiilor licitaţiilor şi existenţa CNSC? 
-apreciază ca fiind democratice procedura contestaţiilor şi existenţa CNSC, şi ce sancţiuni propun pentru 

persoanele care au viciat rezultatul licitaţiei? 
- de ce a fost relansată licitaţia pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Piteşti-Sibiu, 

după mai bine de 18 luni de la anularea licitaţiei din 2012. Cine este de vină pentru această întârziere ? 
-CNADNR a anunţat recent că durata contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada 

Piteşti-Sibiu va fi de 17 luni. Ţinând cont de faptul că este vorba de o revizuire şi nu de o lucrare pornită de la zero, 
de ce este nevoie de 17 luni  (atât de mult???) pentru finalizarea studiului? 

-Ca şi în cazul licitaţiei din 2012 şi în cazul celei infirmate de CNSC, oficialii CNADNR au refuzat să pună 
în aplicare recomandarea JASPERS (organismul pentru Asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile 
europene) privind contractarea de servicii de supervizare independente. Consideră guvernanţii  actuali ca fiind 
normală decizia oficialilor CNADNR de ignorare a recomandării JASPERS ? 

-Au fost identificate pe traseul preconizat al Autostrăzii Sibiu-Piteşti suprafeţe de teren ce urmează să fie 
expropiate? Dacă da, au demarat procedurile în acest sens,  

- îi rog  să precizeze punctual pe cei abilitaţi pe ce s-au bazat când au afirmat că lucrările efective privind 
autostrada Piteşti-Sibiu vor demara în anul 2017? 

Aceste întrebări necesită răspunsuri  clare şi concise pentru a nu mai a avea neplăcuta surpriză de a citi în 
mass-media faptul că importanţi investitori se retrag din România din cauza lipsei infrastructurii rutiere, cât şi a 
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impredictibilităţii stabilirii unor termene şi trasee clare a viitoarelor autostrăzi şi drumuri expres, din partea 
guvernanţilor actuali.  

 
Deputat 

Ioan Tămâian 
 

*** 
 

 
Monumentul Marii Uniri de la Alba Iulia trebuie ridicat printr-un concurs de proiecte transparent 

 
 
Suntem la mai puţin de 4 ani de momentul atingerii a 100 de ani de identitate naţională, un secol în care 

România s-a consolidat ca unul dintre principalele state ale Europei. La 1 Decembrie 2018 ne vom bucura de 
centenarul momentului în care s-a creat statul naţional unitar român, şi de atunci inimile românilor bat la unison. 

Momentul de la 1 Decembrie 2018 trebuie sărbătorit neapărat prin inaugurarea Monumentului Marii Uniri, 
proiect demarat încă din anul 1993. Monumentul va trebui să simbolizeze atât marea Unire de la 1 Decembrie 1918, 
cât şi năzuinţa românilor şi lupta acestora pentru înfăptuire.  

Actualmente, Camera Deputaţilor are pe ordinea de zi, spre dezbatere la comisii, Proiectul de Lege privind 
construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia (PL-x 193/09.03.2015), prin care se va 
aloca suma de 15.338.700 lei în vederea edificării lucrării de artă monumentală.  

Având în vedere importanţa atât a momentului festiv cât şi a sumei care va fi alocată, va trebui ca autorităţile 
statului, de la Primăria Municipiului Alba Iulia şi până la Camera Deputaţilor, să studieze cu maximă atenţie tot ceea 
ce înseamnă proiectul Monumentului Marii Uniri. Aprobarea unei asemenea sume nu se poate efectua fără o 
cunoaştere în detaliu a proiectului. Până la această dată, nu există o machetă prezentată publicului larg sau măcar 
autorităţilor cu competenţă de avizare, respectiv Ministerul Culturii, Ministerul Finanţelor sau Primăria Municipiului 
Alba Iulia, ci doar un proiect prezentat în anul 1993 dar care nu a primit vreun aviz din partea comisiei îndrituite 
pentru jurizarea a astfel de machete. 

Centenarul sărbătoririi actului Marii Uniri din 1918 impune necesitatea ridicării unui monument pe măsura 
măreţiei actului istoric de importanţă naţională, pentru ca generaţiile viitoare să îţi amintească de fiecare dată că 
istoria noastră a fost scrisă cu voinţă populară şi cu eforturi patriotice măreţe. Pentru toate acestea, este necesar ca, în 
vederea construirii unui monument de o asemenea importanţă, să fie organizat un concurs de proiecte care să fie 
analizat şi din perspectiva istorică dar şi din perspectiva artistică.  

Astfel, autorităţile abilitate nu trebuie să provoace întârzieri în ceea ce priveşte punerea în practică  a 
proiectului pentru realizarea monumentului aniversar,  şi trebuie luat în considerare si timpul necesar ca artiştii 
plastici să-şi însuşească aprofundat importanţa temei şi a lucrării artistice în sine, pentru a putea depune în timp util 
machetele. 

În anul 2009, Ministerul Culturii şi Cultelor de la acea dată a emis un aviz favorabil pentru schiţa de idee 
privind realizarea şi amplasare în Municipiul Alba Iulia a lucrării de artă plastică monumentală „Monumentul Marii 
Uniri”, dar fără aprobarea clară a unui anumit model artistic. De atunci şi până în prezent, nu a mai fost prezentată 
nici o altă lucrare, motiv pentru care consider că trebuie organizat un concurs de proiecte, fiind vitală transparenţa 
decizională în stabilirea proiectului câştigător, sub atenta îndrumare a forurilor abilitate, şi asta cât mai repede, 
deoarece avizele şi autorizaţiile, precum şi realizarea lucrării efective va consuma timp, iar noi ne aflăm la mai puţin 
de patru ani de un moment solemn cu o importanţă deosebită pentru istoria noastră, moment cu adevărat oportun 
pentru dezvelirea Monumentului Marii Uniri. 
 
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 
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Ce ar însemna o creştere cu 50 de bani a taxei pentru TVR 

 
Există – şi nu de azi, de ieri – în spaţiul public dar şi în mediul politic o dezbatere în contradictoriu pe două 

teme ale aceluiaşi subiect: taxa pentru postul public de televiziune. Prima temă îi opune pe cei care susţin eliminarea 
taxei, celor care consideră că aceasta este necesară. Această temă apare în special în mediile politice, iar renunţarea la 
taxă este promovată din raţiuni populiste sau electorale. Foarte puţine, 5 sau 6 televiziuni publice din Europa nu 
percep taxă. Numai că în situaţia respectivelor televiziuni, contribuţia statului este foarte mare. Renunţarea la taxă ar 
însemna moartea imediată a TVR, se ştie, taxa reprezentând 60% din venituri. Statul Român vine cu o contribuţie de 
35%, bani de la buget. Dar mai mult, de un procent, două sau trei, nu cred că poate. Consider deci că subiectul 
eliminării taxei pentru TVR nici măcar nu trebuie discutat. Şi constat cu regret că primul ministru al României o 
consideră ca fiind forţată şi inutilă. Sper ca repetatele „declaraţii de dragoste” făcute de premierul Victor Ponta unui 
post privat de ştiri să nu fie continuate de o sabotare a postului public naţional. 

A doua temă de discuţie privind taxa pentru TVR se referă la mărirea ei. Sunt mai multe variante, dar cel mai 
mult se vorbeşte de o creştere de la 4 lei la 4,50 lei pe lună. Să vedem ce ar fi dacă taxa pentru TVR ar creşte cu 50 de 
bani pe lună. În primul rând se poate spune că ar fi vorba de o revenire la cuantumul taxei din 2002. Atunci taxa era 
de 4,50 lei, iar în 2003, guvernul Năstase a decis reducerea la 4 lei.  

Ce înseamnă pentru TVR o creştere a taxei cu 50 de bani? Un prim răspuns: acoperirea în doi ani de zile a 
datoriei istorice a TVR care se ridică la 700 de milioane de lei. Prin creşterea cu 50 de bani a taxei, într-un an venitul 
TVR ar creşte cu 359,25 milioane de lei (toate calculele le-am făcut în urma unei documentări din media, unde în 
ultimele zile au apărut, confirmate şi oficial foarte multe cifre privind situaţia din TVR şi diferite simulări). 
Acoperirea datoriei istorice a TVR înseamnă automat posibilitatea ca postul public de televiziune să obţină linii de 
creditare de la bănci pentru a achiziţiona drepturi de transmitere a unor evenimente internaţionale importante cu mare 
priză la români. Este de notorietate scandalul declanşat în urmă cu o lună de zile când s-a aflat că există riscul ca 
postul public să nu transmită (o premieră din 1972) turneul final al Campionatului European de Fotbal din 2016 sau 
să nu mai poată să transmită (tot o premieră din 1960) meciurile de calificare ale echipei naţionale de fotbal. Şi nu 
este vorba doar de competiţii sportive, mai intră în discuţie riscul de a nu se mai transmite Eurovisionul şi alte 
evenimente culturale de amploare. Acoperindu-se datoria istorică, toate aceste riscuri dispar.  

Ştiu că orice propunere de creştere a unei taxe este negativ percepută de populaţie. Şi este normal să fie aşa 
oriunde pe această planetă şi mai ales într-o ţară în care majoritatea cetăţenilor câştigă puţin iar nivelul de trai nu este 
cel care ar trebui să fie. Totuşi, consider că majoritatea românilor vor să aibă şi un post de televiziune unde să poată 
vedea şi lucruri constructive, unde valorile să primeze în faţa prostului gust. Eu nu cred că românii, cea mai mare 
parte a lor, preferă doar transmisii ale unor asa zise vedete care ne scot din rândul ţărilor civilizate. Eu cred că 
românii vor opta pentru normalitate şi civilizaţie şi de asemenea cred că efortul suportării pe lună în plus a sumei de 
50 de bani nu va însemna un sacrificiu. Vin şi cu două argumente de ordin economic: 

1.     În anul 2002, salariul minim pe economie era de cca 250 de lei. Acum este de 975 de lei. În toată 
această perioadă, cuantumul taxei pentru TVR nu a crescut nici măcar cu 1 ban. 

2.     TVR percepe pe an cea mai redusă taxă din Europa: 11 euro. Un top 10 al taxelor pentru posturile 
publice arată astfel: Elveţia – 385 euro, Norvegia – 330 euro, Danemarca – 326 euro, Austria – 302 euro, Suedia – 
232 euro, Germania – 216 euro, Marea Britanie – 176 euro, Irlanda – 160 euro, Slovenia – 132 euro, Franţa – 131 
euro. 

Toată lumea ştie că în toate aceste ţări, cetăţenii câştigă şi de 10 sau chiar de 15 de ori mai mult decât 
românii. Dar diferenţa dintre taxele care se percep în aceste ţări şi taxa din România este mult mai mare. Pentru toate 
aceste date pe care le-am prezentat, cred că o creştere cu 50 de bani pe lună a taxei pentru postul public de televiziune 
ar trebui luată în considerare. 
 
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
 

*** 
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Dreptul constituţional de legiferare al parlamentarilor încălcat in Camera Deputaţilor 

  
Am citit pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale faptul că Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul 

privind promulgarea legii prin care se acordă o indemnizaţie  lunară de 400 de lei pentru fiecare an de detenţie, 
strămutare in alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, după ce 
în şedinţa de plen a Camerei Deputatilor, în calitate de for decizional, a adoptat-o  pe data 11 martie a.c. 

Am verificat dacă legea promulgată recent este iniţiativa PNL depusă în luna septembrie 2014 
(http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14213), şi a cărui co-iniţiator sunt, dar nu mică mi-a fost 
surpriza când am citit că este iniţiativa Guvernului.  
(http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14544). 

Mai mare a fost stupoarea când am văzut că atât textul propunerii legislative depuse de PNL, cât şi expunerea 
de motive au fost copiate integral de către Guvern şi depuse ca fiind o iniţiativă nouă, la jumătatea lunii noiembrie 
2014. 

Scopul proiectului de lege depuse de PNL în septembrie 2014 prevedea ca fiecare deţinut politic deportat să 
primească câte 400 de lei pe an de detenţie şi 200 de lei pe fiecare an de internare abuzivă în spitale psihiatrice sau la 
domiciliul obligatoriu, iar soţii urmaşi să primească o indemnizaţie lunară de 400 de lei. PNL considera inacceptabil 
modul în care sunt trataţi foştii deţinuţi politici, oameni care au suferit în închisorile comuniste, în lagărele sau 
coloniile de muncă, în azilele psihiatrice, şi drept consecinţă a depus o propunere legislativă, prin care indemnizaţiile 
foştilor deţinuţi politici să fie  dublate, estimându-se că  aproximativ 50.000 de persoane ar beneficia de aceste 
drepturi, dintre care 30.000 sunt soţi, urmaşi, 20.000 foşti deportaţi, iar 3.000 sunt foşti deţinuţi politic. 

Probabil, pentru a încerca să “recupereze” numeroasele procente pierdute la capitolul imagine şi încredere în 
campania pentru alegerile prezidenţiale de anul trecut, Victor Ponta a copiat, după bunul său obicei, şi a iniţiat acest 
proiect de lege (semnătura sa o regăsim pe  expunerea de motive - 
http://www.cdep.ro/proiecte/2014/500/90/6/em846.pdf), fără a schimba măcar o virgulă.  

Deşi mă aflu la primul mandat, nu pot să nu mă întreb cum este posibil ca propunerea legislativă depusă de 
PNL încă din luna iunie 2014 şi adoptată de Senat pe 25 februarie 2015 să nu fi fost dezbătută împreună cu proiectul 
„clonă” al Guvernului României ştiut fiind faptul că regulamentele parlamentare prevăd clar că în situaţia în care 
există două sau mai multe proiecte de lege pe acelaşi subiect, acestea se dezbat împreună şi se adoptă în final un 
singur proiect compilat din textele celor supuse dezbaterii. Consider că s-a procedat abuziv în ceea ce priveşte 
propunerea legislativă a PNL, care repet, a fost anterioară proiectului guvernului şi că s-a blocat dreptul constituţional 
de iniţiativă legislativă al parlamentarilor, al celor din PNL în cazul de faţă.  

  
Deputat 

Ioan Tămâian 
 

*** 
Evaziunea fiscală trebuie combătută ferm, dar cu inteligenţă politică! 

 
Stimaţi colegi, 
 
 Recentul asalt al ANAF asupra micilor investitori a generat un val de proteste justificate, determinate de 

atitudinile excesive ale inspectorilor, care aplică deseori fără discernământ pedepse mult prea mari faţă de  gravitatea 
faptei. Mai ales măsura sistării activităţii unităţilor comerciale este foarte nocivă, atât din punct de vedere social cât şi 
din punct de vedere economoc. Într-un judeţ calamitat social, aşa cum este judeţul Hunedoara, acţiunile de forţă ale 
ANAF fac mai mult rău decât bine.Pe de altă parte, nici bugetul nu are cum să colecteze mai multe venituri, atâta 
vreme cât ANAF sistează activităţi. 

Situaţia riscă să scape de sub control şi să provoace dezordine, nu ordine fiscală, aşa cum ar trebui să se 
întâmple cu orice măsură întreprinsă de către ANAF. 

În acest sens, salut remarca Preţedintelui României cum că o ţară nu poate funcţiona fără firme ca fiind foarte 
inspirată, după aceasta excesele par a se fi atenuat. 
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Totuşi, se remarcă o anumită discontinuitate foarte nocivă a acţiunilor de control: fie o presiune exagerată cu 
măsuri dure şi dăunătoare încasărilor bugetare, fie absenţa totală din teren. 

Consider că intensitatea acţiunii de control fiscal trebuie mai întâi optimizată şi apoi menţinută  constantă 
pentru a institui domnia legii în activitatea fiscală.  

 
Deputat 

Ioan Tămâian 
 

*** 
 

Spunem NU hotărât aventurii fiscale a PSD, aventură numită" Darius Vâlcov"! 
  
În democraţie orice furt este reprobabil ...Toate bunurile trebuie să rămână în posesia proprietarului de drept, 

iar hoţul trebuie pedepsit prin oprobiu public şi, mai ales, prin aplicarea  legii  , îndiferent că a furat "un ou" sau "un 
bou", vorba proverbului. 

Când hoţul dovedit, sau cel puţin presupus, este una şi aceeaşi persoană cu ministrul de finanţe al unei ţări 
care se presupune că este şi cel mai important, în rang, dintre toţi paznicii avuţiei naţionale, statul de drept pare sa-şi 
piardă o parte din contur .Societatea  intră într-o degringoladă administrativă cu consecinţe nefaste greu de anticipat 
ca evoluţie şi ca termen de manifestare.  Se întâmplă acum în România! 

Ca şi când fenomenul, în sine , nu ar fi de ajuns, şi anume identitatea hoţ- ministru de finanţe, modalitatea 
efectivă de realizare a infracţiunii este desprinsă parcă dintr-un film poliţist. Este de necrezut: Darius Vâlcov pare a fi 
un hoţ atipic: furtişagul este recepţionat prin cimitire, ascuns apoi sub pat, în pereţi , în seifuri cărate de colo-colo 
prin casele prietenilor...Procurorii DNA sparg pereţi, caută în cavouri...Aventură în toată regula!  Eroul principal, un 
aventurier, este , se pare, posesor al unei impresionante averi ilicite alcătuite din aur, tablouri şi imobile în toată 
Europa şi, lichiditate la seif, sume pe care mulţi oameni de afacere oneşti nu le-au văzut vreodată in conturile proprii, 
necum în stare cash...Şi este, în mod cert, posesorul unei imaginaţii şi a unui tupeu aflate la limita cu patologicul. 

Dar ce face, în această împrejurare, şeful Guvernului, d-l Ponta,  preşedintele PSD, partid care l-a promovat  
l-a susţinut şi l-a asumat pe Vâlcov?! Pare să nici nu-i treacă prin cap să-şi dea demisia, cu guvern cu tot, şi să se 
ascundă , măcar pentru o vreme, de ruşine, faţă de români, şi chiar faţă de proprii membri  şi susţinători ai  PSD.Aşa  
ar fi normal, într-o ţară normală. Dar ţara lui Ponta a încetat demult să funcţioneze normal! Aşa încât primul-ministru 
se străduieşte, în continuare, să ne bage tuturor pe gât, noile coduri fiscale, pe care nu se jenează să le prezinte ca 
fiind emanaţia " inteligenţei" aventurierului Darius Vâlcov... 

Şi asta în timp ce Consiliul Fiscal, organism guvernamental independent alcătuit din profesionişti , având  
scopul de a monitoriza si de a consilia guvernul în măsurile de guvernare, a dat un aviz negativ codurilor fiscale. 
Motivul este , în esenţă,  faptul că asumîndu-le, ne asumăm o aventură nesustenabilă cu consecinţe dramatice pe 
termen mediu şi lung...Organismele internaţionale au aceeaşi opinie, la fel noi, specialiştii PNL, care avem propuneri 
fiscale rezonabile şi fundamentate, ca parte a programului nostru de guvernare. 

PNL consideră, în aceste circumstanţe, că aventurile d-lui Vâlcov trebuie să înceteze măcar acum, când ne 
aflăm în punctul în care ele pot face un rău mult mai mare ţării, decât cel deja făcut! 

  Spiritul aventuros al lui Darius Vâlcov l-a dus, deja, din punct de vedere personal, într-o adâncă 
fundătură! Somez PSD şi pe primul ministru să  aresteze, preventiv, într-un sertar, codurile fiscale ale lui Darius 
Vâlcov, aflat în acest moment în arest, acestea fiind, la fel ca autorul lor, elemente de pericol public, cu mare 
potenţial de a arunca ţara în încurcătură. 

  
 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 
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În inspecţie la penitenciar 

 
Stimaţi colegi, 
După cum ştiţi, din iniţiativa Comisiei pentru drepturile omului  a Camerei Deputaţilor, s-a efectuat, de 

curând, o inspecţie a parlamentarilor în penitenciarele din ţară. Personal, am acceptat să efectuez o vizită la 
penitenciarul cu regim deschis şi semideschis de la Bârcea, judeţul Hunedoara. 

În contradicţie cu semnalele transmise de mass-media, şi nu numai, în legătură cu condiţiile inumane de 
detenţie, am constatat că în penitenciarul vizitat de mine, deţinuţii beneficiază de condiţii bune de viaţă şi activitate, 
existând premisa ca, mulţi dintre ei, să părăsească penitenciarul cu o condiţie umană, de sănătate şi educaţională 
superioară celei cu care au intrat, datorită asistenţei medicale, psihologice, educaţionale care se desfăşoară, pe baza 
unor programe cu finanţare europeană. 

Această situaţie este posibilă datorită unui mamagement impecabil al echipei de conducere.Din acest motiv, 
consider că legislaţia actuală ar trebui să permită salarizarea stimulativă a personalului din penitenciare, munca în 
acest sector fiind  grea şi riscantă.  

Cu ocazia vizitei am constatat că există un potenţial insuficient utilizat de obţinere a unor venituri proprii, 
prin munca deţinuţilor. 

Pe lângă beneficiul educativ, orice aport propriu la finanţare degrevează statul de o parte din efortul financiar 
direcţionat pentru susţinerea penitenciarelor. 

În acest context, consider că se impune legiferarea unui procent (1-2%)  din veniturile proprii obţinute pentru 
stimularea personalului salarial, având în vedere şi faptul că dificultatea muncii paznicilor creşte când activităţile se 
desfăşoară în exterior. 

Intenţionez să depun o astfel de iniţiativă legislativă, deci vă rog, cu respect, să vă alăturaţi iniţiativei mele, 
orice sugestie fiindu-mi de ajutor. Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Carmen Hărău 
 

*** 
 

Infrastructura de transport a României a rămas tot la stadiul promisiunilor în guvernarea Ponta 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 
O bună infrastructură rutieră asigură unei ţări dezvoltarea echilibrată şi echitabilă a tuturor regiunilor ei, 

ferind-o de discrepanţe şi disparităţi, tocmai prin deblocarea accesului în toate aceste zone. Din păcate, România, şi la 
acest capitol, este codaşă printre ţările Uniunii Europene. Mai mult decât atât, ea reuşeşte „performanţa” să fie 
întrecută la numărul kilometrilor de autostradă chiar de vecina, mult mai mică - şi ca teritoriu, şi ca număr de 
locuitori -, Bulgaria. 

În programul său de guvernare, Victor Ponta a fost foarte generos cu promisiunile în ceea ce priveşte marile 
proiecte de investiţii. Se dorea chiar să se „lege România de Europa”, prin terminarea autostrăzii Bucureşti-Arad. În 
ce stadiu se găseşte ea astăzi? Fireşte, este inutil să întrebăm!  

Autostrada Transilvania (415 km.), cea pentru care s-a cheltuit atât, în ce proporţie e finalizată? De 
asemenea, o întrebare superfluă!  

În februarie 2013, premierul Victor Ponta declara la un post de televiziune care va fi motivul pentru care va 
candida sau nu la alegerile parlamentare din 2016: „Dacă nu este gata până în 2016, nu mai candidez. Am un fix cu 
Comarnic-Braşov şi cu Piteşti-Craiova”. Sperăm că-şi va ţine promisiunea de a nu mai candida, pentru că la 
autostrada Comarnic-Braşov, cel mai probabil, nici măcar nu se vor demara lucrările în 2016.  

În ceea ce priveşte autostrada Sibiu-Piteşti, care leagă două mari centre economice: Istanbul şi Berlin – 
trecută în Master Planul  General de Transport ca prioritate absolută, şi asta datorită Comisiei Europene – lucrurile 
sunt şi mai complicate: Victor Ponta oscila între modificarea rutelor europene şi promisiunea că e gata în 2020. Din 
păcate, tergiversarea aceasta este extrem de pernicioasă pentru economia României. În sprijinul construirii autostrăzii 
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Sibiu-Piteşti, Sindicatul Automobile Dacia a organizat, săptămâna trecută, un miting, viceliderul acestui sindicat, Ion 
Iordache, declarând că „a fost ultimul miting paşnic pentru autostradă” în continuare trebuind să „radicalizeze 
protestele”: „Am fost minţiţi în ultimii ani că se va face această autostradă subvenţionată de Uniunea Europeană. În 
schimb, Guvernul insistă pentru construcţia acelei autostrăzi Comarnic-Braşov subvenţionată din bani 
guvernamentali. Se pare că Guvernul nu înţelege că prioritatea României este păstrarea locurilor de muncă şi că 
există riscul ca după 2020 cea mai mare companie auto din România să plece efectiv de aici. Deja se anunţă 
disponibilizări în acest an la Dacia, costurile de transport, din cauza infrastructurii, se ridică la minim 30 de euro pe 
fiecare autoturism trasportat din cauza lipsei acestei autostrăzi Constanţa-Bucureşti-Piteşti-Sibiu-Frankfurt”. 

Despre alte proiecte de investiţii, precum: Centura Bucureştiului, ruta Craiova-Piteşti, Podul peste Dunăre 
care leagă Galaţiul, Brăila şi Tulcea, Podul peste Dunăre de la Giurgiu, nici nu mai are sens să vorbim…Până una 
alta, mult clamatul şi lăudatul Master Plan General de Transport al României a fost respins de către specialiştii 
europeni. Refacerea lui, asumată în faţa Comisiei Europene, avea ca termen 9 aprilie; altfel miliardul de euro din 
fondurile europene este pus sub un mare semn de întrebare. 

Să fim bine înţeleşi: noi, Partidul Naţional Liber, nu suntem împotriva unui Master Plan de Transport. Dar, 
pentru a-l susţine, trebuie să-l cunoaştem; trebuie ca Guvernul să-l susţină în Parlament. Numai aşa, cu cărţile pe 
masă, prin informare instituţională şi prin acceptarea sugestiilor noastre, putem ajunge la consens, spre binele 
României. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Victor Manea 

 
*** 

 
Consensul nu poate fi obţinut pe un Master-Plan ţinut la secret, domnilor guvernanţi! 

 
Stimaţi colegi,  
Aşa cum ne-a obişnuit, PSD continuă jocul alba-neagra şi cu Master-Planul de Transport al României ca şi cu 

toate celelalte proiecte importante pentru români!  
Astfel, Guvernul PSD în loc să-şi recunoscă şi repare greşelile şi, bineînţeles, să-şi explice eşecurile majore 

generate de propriile decizii, aruncă acum vina în curtea Opoziţiei şi, culmea ipocriziei, mai şi invocă necesitatea 
stringentă a unui consens pe un document pe care uită şi să-l prezinte public, darămite să-l agreeze cu celelalte 
partide parlamentare, aşa cum ar fi fost firesc! 

În condiţiile în care Comisia Europeană a întors luna trecută Master-Planul la Bucureşti, deoarece Guvernul 
Ponta creionase un document nefondat, slab şi nefezabil, deşi membrii Comisiei de transport şi infrastructură din 
Camera Deputaţilor au atenţionat Guvernul în acest sens, Ministerul Transporturilor nu a mai prezentat în 
Parlamentul României varianta revizuită a documentului, care trebuia retrimisă Comisiei Europene până la data de 09 
aprilie a.c., şi acum PSD acuză Opoziţia de demagogie şi lipsă de consens pe un document la care Parlamentul nu a 
mai avut acces!   

În mod normal, atunci când se invocă necesitatea consensului pe un proiect atât de important cum este un 
Master Plan de Transport al României, trebuie să se ţină cont şi de observaţiile celor cărora li se cere consensul! 
Altfel, nu putem vorbi decât despre scenete ieftine şi nu despre intenţii serioase, domnilor guvernanţi! 

 Noi, parlamentarii din Comisia de Transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaţilor, am avertizat 
Ministerul de resort că varianta anterioară a Master-Planului, aşa cum a fost ea ulterior prezentată Comisiei 
Europene, va fi una cu siguranţă sortită eşecului, deoarece aceasta reflecta doar propria viziune a Guvernului Ponta 
sau ambiţiile personale ale unor guvernanţi PSD, nerespectând nicidecum acordurile anterioare cu Uniunea 
Europeană privind coridoarele de transport şi nici prioritizarea proiectelor în acord cu criteriile europene stabilite! 

Ce să mai vorbim de faptul că acelaşi Guvern Ponta promitea în campania din anul 2012 sute de km de 
autostrăzi terminate până în anul 2016 - martor în acest sens stând Programul de guvernare postat pe site-ul 
Guvernului - , iar în acest an, în 2015, amânările de începere a unor proiecte importante de autostrăzi se succed în 
lanţ, România riscând să piardă alocările de fonduri europene şi anul acesta. 

Mai mult decât atât, deşi Guvernul Ponta se bate cu pumnul în piept zilnic că are cele mai mari realizări din 
toate timpurile, la planul pentru autostrăzi, la capitolul fapte, ar putea să ia lecţii de la guvernul bulgar, având în 
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vedere că se poate lăuda în acest an doar cu inaugurarea fabuloasei cifre de vreo 10 km de autostradă, iar vecinii 
noştri din sud, bulgarii, vor inaugura 150 km, depăşind astfel România la numărul total de km... 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

Programul Opraţional pentru Pescuit - o veritabilă Cenuşăreasă a Guvernului Ponta 
 
Stimaţi colegi, 
Programul Opraţional pentru Pescuit se dovedeşte, din nou, o veritabilă Cenuşăreasă a Guvernului condus de 

Victor Ponta. Astfel, dacă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a făcut toate eforturile şi toate demersurile 
pentru a deschide primele măsuri din Programul Naţional pentru Dezvolatre Rurală 2014-2020, despre POP nu se 
mai ştie decât că proiectul a fost trimis la Bruxelles, că s-au primit observaţii şi...cam atât.  

Neoficial, la nivel de declaraţii, noul Program Operaţional pentru Pescuit (POP) 2014 – 2020, prin care 
România dispune de fonduri europene în valoare de 168,4 milioane de euro, ar putea fi deschis spre finalul verii. 
Oficial, nu se ştie nimic şi, mai mult, se discută despre modificări majore în modul în care vor fi evaluate proiectele 
în actualul exerciţiu financiar.  

Cu toate piedicile puse până în prezent, pe noul POP. Rezultatele au fost bune şi foarte bune atât timp cât 
birocraţia, Guvernul şi funcţionarii s-au implicat mai puţin. Cu un grad de absorbţie de peste 50% la începutul anului, 
cu un sistem care în sfârşit a început să dea roade, noul POP va fi supus unei proceduri de reevaluare şi de regândire a 
sistemului de accesare şi de cheltuire a fondurilor nerambursabile.  

Departe de mine gândul de a critica o activitate ce ar putea să îmbunătăţească noul POP, însă nu pot să nu mă 
gândesc la întârzierile cu care se confruntă noul PNDR, cel în care simplificările fac ca nici până în prezent să nu aibă 
vreun proiect eligibil şi în care fermierii acuză piedici de ordin birocractic, modificări aduse pe ultima sută de metri 
care exclud mulţi posibili beneficiari din cursa banilor de la UE.  

Este adevărat că POP a avut numeroase probleme, trecute mai greu sau mai uşor, însă blocajul actual este 
fără precedent şi, în timp ce MADR se laudă cu „succesle” noului PNDR, se luptă la Bruxelles şi în Consiliul 
Agricultură şi Pescuit pentru problemele fermierilor, chestiunile legate de piscicultură sunt uitate acasă, într-un sertar.  

Doresc să amintesc actualului Executiv că POP 2007-2013 a reuşit să depăşească un procent de absorbţie a 
banilor europeni de 50% în condiţiile în care acest program a fost deschis cu doi ani întârziere, iar interesul şi 
implicarea celor care activează în sectorul maritim şi în piscicultură a fost principalul instrument care a asigurat 
succesul proiectelor ce au primit finanţări nerambursabile. În numele aceloraşi oameni cu iniţiativă care au dreptul de 
a beneficia de sprijinul comunitar la fel ca şi colegii lor din alte state UE, solicit public actualului Guvern, 
ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, o implicare şi o soluţionare rapidă a tututor problemelor din acest 
sector, o fluidizare a procedurilor de accesare a fondurilor europene pentru fermele piscicole în vederea înciderii cu 
grad de absorbţie maxim a POP 2007-2013. În privinţa noului Program Operaţional pentru Pescuit, acesta nu poate să 
mai întârzie, ci avem nevoie de un dialog susţinut cu Comisia Europeană pentru a deschide axele de finanţare cât mai 
curând. Orice întârziere ne costă, iar acest preţ este unul pe care nu ni-l mai putem permite să îl plătim încă o dată, 
din cauza aceloraşi erori repetate de autorităţi iresponsabile, din cauza unor oameni inconşitenţi de responsabilitatea 
funcţiei pe care o ocupă.  

  Vă mulţumesc! 
Deputat 

Vasile Varga 
 

*** 
Când vă ţineţi promisiunile, domnilor guvernanţi, în privinţa autostrăzilor? Cumva la anul şi... la mulţi ani?! 

 
Stimaţi colegi, 
În luna mai a anului 2014, Premierul Ponta afirma: "Anul acesta vreau să-mi ţin cuvântul faţă de Mircea 

Cosma, în primul rând, faţă de prahoveni şi faţă de toţi românii, anul acesta începem Comarnic - Braşov, autostrada 
de care are nevoie România". 
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A trecut aproape un an de atunci, iar promisiunea Premierului s-a "materializat" doar printr-o altă amânare a 
demarării proiectului, care a fost anunţată la începutul acestui an, deşi Premierul Victor Ponta şi fostul ministru al 
Transporturilor, domnul Dan Şova, au semnat un memorandum de înţelegere, în ianuarie 2014, la Palatul Victoria, cu 
reprezentanţii asocierii care a câştigat licitaţia pentru construcţia autostrăzii. 

Acelaşi Premier afirma la data respectivă, că autostrada Comarnic-Braşov, în lungime de 53 kilometri, va fi 
finalizată în  anul 2017, la un cost estimat de 1,8 miliarde euro, lucrările de construcţie urmând să înceapă în aprilie 
2014. 

Ce s-a mai întâmplat între timp cu acest proiect atât de important pentru dezvoltarea şi atragerea de investiţii 
majore atât în judeţul Braşov, cât şi în întreaga regiune a Transilvaniei, proiect despre care domnul Ponta susţinea că-
şi poate da şi doctoratul pe tema lui, atât de bine îi cunoaşte parcursul şi detaliile?  

Evident, nu s-a concretizat, până în prezent, în mai nimic spectaculos în afară de declaraţii sforăitoare prin 
prime-time, deoarece, între timp, au apărut alte motive de tergiversare a demarării lucrărilor pentru autostrada 
Comarnic-Braşov, cum ar fi lamentările pe tema creşterii costurilor şi lipsa banilor necesari sau descoperirea unui 
vinovat: Opoziţia!  

"Valoarea de 2,73 miliarde euro reprezintă suma totală pe care statul român ar plăti-o pentru construcţia (pe o 
perioadă de 4 ani) şi pentru operarea şi întreţinerea autostrăzii Comarnic - Braşov (pe o perioadă de 26 de ani), sub 
condiţia ca această sumă să fie disponibilă azi", declara în februarie 2015 Ministrul Transporturilor, domnul Ioan 
Rus. Iar mai nou, ca să afle lumea toată că există şi un vinovat de aratat cu degetul pentru faptul că un Guvern în 
funcţie, una promite ieri şi alta se materializează azi, în realitate, în fapte guvernamentale - şi vorbim aici de 
promisiuni făcute solemn, în public şi netranspuse deloc în fapte, într-un interval de vreo 3 ani de guvernare -, 
Premierul în funcţie ne acuză pe noi, liberalii, cei care suntem în Opoziţie, că numai şi numai din cauza noastră nu se 
face nici această autostradă, nici alta! Oare "incredibil" este un cuvânt suficient de cuprinzător pentru o astfel de 
scenetă politică psd-istă de doi bani, jucată la fel de ieftin, precum nişte amatori care se prezintă drept vedete de box-
office?! 

Mai mult decât atât, săptămâna trecută, domnul Ponta, aflat într-o vizită în colegiul meu parlamentar, la 
Codlea, pentru a tăia o nouă panglică, a declarat din nou - a câta oară??? - faptul că susţine construcţia autostrăzii şi 
că: "Autostrada Braşov – Comarnic va fi realizată cu fonduri de la bugetul de stat". Dar oare mai poate avea cineva 
încredere în declaraţiile domnului Ponta, dacă timp de trei ani, de când dumnealui se află la guvernare, a tot declarat 
aproape săptămânal, că susţine acest proiect şi apoi s-a răzgândit, de fiecare dată, dând vina pe tot felul de piedici 
apărute peste noapte?! 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai  Aurel Donţu 

 
*** 

 
Infrastructura rutieră din România la pământ. Premierul Victor Ponta, între promisiuni şi joaca de-a 

autostrada 
 
Guvernul Ponta promitea, în urmă cu mai bine de un an, construirea a nu mai puţin de 2.700 de kilometri 

autostrăzi şi drumuri expres până în 2030. Realizarea acestei lungimi ar putea plasa România în topul ţărilor Uniunii 
Europene din acest punct de vedere, în condiţiile în care în prezent se mândreşte cu doar 700 de kilometri de reţea. 
Planurile prezentate de conducătorii de la Palatul Victoria prevedeau construirea a 725 kilometri de autostradă, 184 
de kilometri de autostradă fazată (drum expres transformat ulterior în autostradă) şi 1.809 kilometri de drum expres, 
costul total fiind estimat (la acea vreme) la 28,6 miliarde euro, inclusiv TVA.  

Reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres promisă de premierul Ponta şi miniştrii săi ar face ca România să 
aibă, în 2030, o reţea de 3.500 de kilometri, cât cea a Marii Britanii (3.685 kilometri în 2011) şi peste cea a Suediei 
(1.891 km), Austriei (1.719 km) sau a Portugaliei (2.700 km). Am fi depăşiţi doar de ţările mari ale UE, precum 
Germania, Italia, Spania şi Franţa. Până atunci mai este cale lungă şi, din păcate, această promisiune are toate şansele 
să rămână, sub guvernarea social-democrată, doar la stadiul de vis frumos. La un prim calcul, realizarea a 2.700 de 
kilometri de autostradă în 15 ani presupune o medie anuală de 180 de kilometri, ceea ce e greu de presupus că se va 
întâmpla prea curând. Spun acest lucru având în vedere faptul că, de exemplu, anul trecut au fost deschişi cu surle şi 
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trâmbiţe doar 50 de kilometri de autostradă! Mai e cazul oare să amintim faptul că aceştia s-au fisurat la scurt timp 
după inaugurare?!   

Aşa cum bine ştim, aceasta nu a fost nici prima şi nici ultima promisiune făcută de premierul Ponta în 
domeniul infrastructurii rutiere. În mai 2014, în plină campanie electorală pentru alegerile europarlamentare, Victor 
Ponta promitea demararea, în acel an, a lucrărilor pentru autostrada Comarnic – Braşov. „Anul acesta vreau să-mi ţin 
cuvântul faţă de prahoveni şi faţă de toţi românii. Anul acesta începem Comarnic – Braşov, autostrada de care are 
nevoie România“, spunea Victor Ponta. Alături de Dan Şova, pe atunci ministru al Transporturilor, prim-ministrul 
României anunţa că „se va urca pe excavator sau pe buldozer” pentru a începe personal lucrările la această 
autostradă. Tot pentru această autostradă Victor Ponta îşi lua angajamentul că va fi finalizată în 2016, în caz contrar 
urmând să se retragă din competiţiile politice de anul viitor. 

Acesta era marele angajament pe care îl făcea, la Ploieşti, viitorul candidat al PSD la alegerile prezidenţiale. 
Acum, la distanţă de un an de la această declaraţie, autostrada Comarnic – Braşov rămâne o simplă promisiune de 
campanie şi o misiune imposibilă pentru guvernanţi. Garantarea finanţării impuse pentru construcţia tronsonului de 
autostradă Comarnic-Braşov are condiţii atât de dure, încât specialiştii se îndoiesc că statul român va fi capabil să-şi 
asume un asemenea angajament. Una dintre obligaţiile statului român este garantarea că va plăti în fiecare lună, timp 
de 29 de ani, câte trei milioane de euro consorţiului care va construi autostrada! 

Dar nu numai autostrada „de suflet” a premierului Victor Ponta, Comarnic-Braşov, a rămas la stadiul de 
vorbe-n vânt. Vă reamintesc faptul că Programul USL 2012-2016 promitea, printre altele, finalizarea autostrăzii 
Bucureşti - Arad, finalizarea Autostrăzii Transilvania, finalizarea autostrăzii Bucureşti – Ploieşti - Braşov, dar şi 
demararea proiectului autostrăzii de sud Bucureşti – Alexandria – Craiova – Drobeta –Turnu Severin - Timişoara. Ce 
s-a ales de aceste promisiuni măreţe? De exemplu, autostrada Bucureşti – Arad, cea care ar trebui să „lege România 
de Europa”, a fost realizată doar pe bucăţele, iar cea mai importantă parte, aceea dintre Sibiu şi Piteşti, nu are şanse 
să înceapă nici măcar în 2016. E un fel de joacă de-a „uite autostrada, nu e autostrada” pe care, spre dezamăgirea 
cetăţenilor acestei ţări, premierul Ponta o practică de prea mulţi ani.... 

Din această cauză, România se situează, în prezent, pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte numărul de 
kilometri de autostradă la 100.000 locuitori: 2,7 faţă de 15,25 în Ungaria sau 7,3 în Bulgaria. Pe de altă parte, doar 
50% din reţeaua naţională de drumuri este considerată a fi de calitate bună, 30% de calitate medie, 20% de calitate 
slabă, iar peste 60% din reţeaua de drumuri naţionale este clasificată ca având perioada de viaţă expirată. 

Ceea ce nu realizează domnul Victor Ponta este faptul că întreaga economie a României, toate proiectele 
investiţionale atât de benefice românilor, depind de infrastructura rutieră. De autostrada Sibiu – Piteşti, legătura care 
lipseşte în coridorul de la Constanţa la Nădlac, depinde, de exemplu, proiectul Dacia – Renault, acolo unde premierul 
României i-a sfătuit zilele trecute pe membrii Sindicatului Autoturisme Dacia să înceteze cu protestele, în caz contrar 
locurile lor de muncă urmând să fie transferate în Maroc! Acesta este raţionamentul premierului Ponta, care preferă 
să atace sindicaliştii şi oamenii care au protestat în curtea Dacia Renault faţă de nerealizarea autostrăzii Sibiu-Piteşti 
şi îngrijoraţi de perspectiva sumbră a relocării proiectului, în loc să clarifice situaţia dezastruoasă privind construirea 
de autostrăzi.  

Domnule prim-ministru Victor Ponta, România pierde un miliard de euro din fondurile europene destinate 
construcţiei de autostrăzi din cauza incompetenţei guvernului condus de dumneavoastră, pentru depăşirea termenelor 
de finalizare. Măcar acum ar trebui să vă ţineţi promisiunea şi să ieşiţi din viaţa politică, aşa cum singur aţi declarat, 
pentru că autostrada Comarnic – Braşov nu va avea nici măcar lucrările începute în 2016, darămite finalizate!  
 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
România are nevoie de o reuşită în relansarea programului de burse dedicate sprijinirii tinerilor din mediul 

rural 
 
Stimaţi colegi,  
Bursele pentru tinerii din mediul rural, eliminate odată cu promulgarea Legii Educaţiei din 2011, au o şansă 

să fie relansate, posibil chiar în noul an universitar, potrivit unor declaraţii făcute de actualul ministru al Educaţiei, 
domnul Sorin Cîmpeanu, pentru o publicaţie dedicată agriculturii şi vieţii la ţară.  
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România a beneficiat până în 2011 de burse de “discriminare pozitivă” pentru absolvenţii de liceu din mediul 
rural care se înscriu la facultate. A fost o măsură menită să-i ajute pe tinerii de la sate, unde rata de şcolarizare în 
învăţământul superior e mult mai mică decât media naţională, tocmai pentru a ajuta satul românesc, aflat mult sub 
media de dezvoltare a mediului urban, să beneficieze de forţă de muncă specializată, care să genereze valoare 
adăugată pentru companiile din zonele săteşti şi pentru instituţiile publice de la nivel rural.  

În cadrul interviului acordat recent, ministrul Cîmpeanu recunoştea că unul dintre principalele motive pentru 
care acest program a eşuat a fost suma mică de care beneficiau studenţii. Bursele respective se acordau lunar, în sumă 
de 350 de lei, dar doar pe perioada efectivă a studiilor, deci nu şi în lunile de vacanţă universitară şi în plus, ele 
condiţionau aplicantul ca după absolvire să se angajeze şi să rămână angajat în mediul rural timp de 5 ani. În caz 
contrar, absolvenţii ar fi urmat să returneze sumele primite ca bursă de la stat. 

Este de salutat decizia anunţată că actualul ministru de a relua programul burselor rurale, de data aceasta 
corectând ce nu a funcţionat în trecut. Se pune însă întrebare despre ce sume se vor putea aloca în acest an acestor 
tineri, precum şi care vor fi noile condiţii. Aceste decizii nu pot fi luate de actualul Executiv în spatele uşilor închise, 
ci trebuie să fie rezultatul unui proces de consultare publică a cărui lipsă a făcut şi ca în trecut Guvernele României să 
demareze proiecte slabe, de care nu a putut beneficia aproape nimeni ulterior. Astfel, în ulltimul an în care s-au mai 
acordat burse pentru tinerii din mediul rural, numărul studenţilor care le-au încasat a fost de doar 115, deşi populaţia 
din mediul rural reprezintă jumătate din populaţia totală a României.  

Consider că România are nevoie de o reuşită în relansarea programului de burse dedicate sprijinirii tinerilor 
din mediul rural care aleg să urmeze studii superioare. Această reuşită nu poate fi atinsă însă printr-un nou proiect-
pilot, făcut pe genunchi şi care să servească doar unor anumite interese. De data aceasta, Ministerul Educaţiei are 
responsabilitatea de a implica toate forţele politice, toate părţile implicate, toţi specialiştii care pot contribui la 
elaborarea unei strategii la nivel naţional care să servească promovării tinerilor din mediul rural. Bursele pentru cei 
care urmează cursurile unei facultăţi trebuie corelate cu un efort susţinut în programe care să îi ajute pe aceşti tineri 
să îşi găsească ulterior un loc de muncă, să îşi valorifice cunoştinţele obţinute, să îşi construiască o familie în vatra 
satului pe care îl iubesc şi pe care noi toţi avem responsabilitatea să îl păstrăm în viaţă şi să îl transmitem generaţiilor 
viitoare.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ştefan Alexandru Băişanu 

 
*** 

 
Votul prin corespondenţă 

 
Stimaţi colegi,  
Preocupările PNL pentru asigurarea respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor şi pentru refacerea 

imaginii României afectate de alegerile din noiembrie 2014 s-au concretizat într-un proiect de lege privind votul prin 
corespondenţă,  proiect care reprezintă îndeplinirea unei  promisiuni făcută de liberali la alegerile prezidenţiale. 

Votul prin corespondenţă a fost şi unul dintre subiectele consultărilor preşedintelui României cu partidele 
politice parlamentare desfăşurate ieri la Cotroceni, PNL susţinând proiectul care garantează exercitarea acestui drept 
fundamental al românilor din străinătate.   

PSD a evitat să îşi exprime susţinerea pentru votul prin corespondenţă, aceeaşi atitudine fiind confirmată 
inclusiv de Victor Ponta la ieşirea de la consultările cu preşedintele. 

În aceste condiţii, PNL  cere PSD să îşi asume public o poziţie favorabilă faţă de votul prin corespondenţă, ca 
sistem de vot alternativ la cel exercitat la urne, şi să repare astfel din umilinţa îndurată de românii din diaspora care 
au stat la cozi interminabile pentru a putea pune ştampila pe un buletin de vot în noiembrie 2014. 

Pentru ca acest proiect să funcţioneze la alegerile parlamentare de anul viitor, el  ar trebui votat până la 
sfârşitul acestei sesiuni parlamentare sau într-o sesiune extraordinară înainte de luna septembrie. 

De aceea, PNL propune reprezentanţilor majorităţii parlamentare să renunţe la dublul limbaj şi să pună în 
practică ceea ce declara şeful lor referitor la votul prin corespondenţă:  „Soluţia corectă din punctul de vedere al 
Guvernului este o legislaţie care să permită un alt tip de vot, fie votul prin corespondenţă, fie votul electronic”. 
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Sperăm că PSD nu va cauta pretexte pentru a ne spune că nu este posibil ca în România să se voteze prin 
corespondenţă şi să acorde şanse diasporei să voteze civilizat şi cu demnitate.  

Am auzit de multe ori în spaţiul public expresia „clasa politică nu a învăţat nimic din votul românilor din 16 
noiembrie”.  

Îl invităm pe dl Ponta să demonstreze ce învăţăminte a tras din aceste alegeri pe care le-a pierdut ruşinos 
pentru că  "poporul are intotdeauna dreptate” şi să se alăture PNL în acest demers serios al votului prin 
corespondenţă.  
 

Deputat 
Eugen Nicolăescu 

 
*** 

 “Institutul “Cantacuzino” ar trebui preluat de către compania de stat “Antibiotice” Iaşi” 
 
Stimaţi colegi, 
Ieri, domnul ministru al educaţiei, Sorin Câmpeanu, a transmis printr-un comunicat de presă că propune 

conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti "să analizeze posibilitatea de a prelua 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 'Cantacuzino'". Domnul ministru 
menţionează că ţine cont de faptul general recunoscut ca UMF "Carol Davila" "beneficiază de cei mai buni specialişti 
în domeniul de activitate al institutului, cadre didactice universitare cu recunoaştere internaţională...” 

Cu toată consideraţia pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davida”, consider că preluarea de 
către această instituţie a Institutului “Cantacuzino” nu ar fi o decizie fericită, întrucât activitatea acestui institut 
presupune o activitate pronunţat comercială, de producţie şi comercializare a preparatelor biologice şi farmaceutice.  

Obiectul de activitate al Institutului "Cantacuzino" cuprinde activităţi de producţie a unei game destul de 
variate de preparate biologice profilactice şi terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, dispozitive medicale şi 
comercializarea acestora în ţară şi străinătate, pe lângă activităţile de cercetare ştiintifica şi dezvoltare tehnologică în 
materie de infecţii bacteriene, virale sau activităţi de asistenţă tehnico-metodologică. 

În acest context, consider că cea mai bună soluţie pentru reluarea activităţii acestui insititut de prestigiu şi 
aducerea sa într-o zonă de stabilitate ar fi preluarea acestuia de către producătorul de medicamente “Antibiotice”Iaşi, 
singura companie de stat din domeniul farmaceutic. „Antibiotice” Iaşi are capacitatea managerială şi financiară de a 
gestiona activitatea Institului “Cantacuzino”  şi să-l readucă la statutul de principal furnizor de vaccinuri din România 
şi, de asemenea, la exportator al acestor  produse specializate. Rezultatele financiare ale „Antibiotice” Iaşi sunt în 
creştere constantă de la an la an, în 2014 având o cifră de afaceri de circa 319.000.000 lei şi un profit de peste 
37.000.000 lei.   

În acelaşi timp, anul 2015 a găsit Institutul "Cantacuzino" cu datorii de 5 milioane de euro, 500 de angajaţi 
din cei 1.600 câţi erau in 1989 şi niciun vaccin pe linia de fabricaţie. Este o situaţie greu de gestionat de către o 
universitate, care are cu totul alt specific. Nu cred că trebuie să facem noi experimente cu Institutul “Cantacuzino” 
care este de mulţi ani într-o situaţie critică şi  care afectează întregul sistem sanitar românesc. Suntem în situaţia de a 
importa toate vaccinurile necesare populaţiei României şi de multe ori asistăm la sincope în aprovizionare.   

Condiţiile efective de preluare a Institului “Cantacuzino” de către “Antibiotice” Iaşi ar trebui stabilite cât mai 
rapid  între guvern şi companie. Totodată, această preluare nu ar exclude o colaborare strânsă între Institut şi 
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, precum şi cu alte universităţi de profil din ţară.  

Solicit domnului prim-ministru Victor Ponta şi ministrului educaţiei Sorin Câmpeanu să analizeze foarte 
serios această propunere, pentru a nu începe o nouă perioadă de incertitudini şi exeprimente manageriale la “Institutul 
Cantacuzino”.  

 Vă mulţumesc  pentru atenţia acordată,  
 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 
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Intemperiile dau valoare incompetenţei autorităţilor 
 
Numeroasele alunecări de teren produse în ţară, dar şi în judeţul Buzău, sunt consecinţele ploilor abundente 

din ultima perioadă. Cel mai recent bilanţ arată că, în urma precipitaţiilor abundente înregistrate, au fost afectate mai 
multe drumuri  judeţene şi comunale din Săruleşti, Colţi , Măgura şi Racoviţeni. Alături de acestea, legătura dintre 
judeţele Buzău şi Braşov a fost grav afectată de alunecările de teren, iar circulaţia pe DN 1 s-a desfăşurat pe o 
porţiune de pe raza comunei Măgura. 

Ultimele căderi de precipitaţii au reactivat aceste alunecări de teren, iar pământul a luat-o violent la vale, 
afectând drumul naţional DN 10 Buzău - Braşov, la km 26+800, pe o lungime de aproximativ 10 metri şi aproximativ 
un metru lăţime, două drumuri judeţene  (DJ 204 Vintilă Vodă-Bisoca, pe o lungime de 20 metri şi adâncime de 50 
centimetri, respectiv DJ 220, la km 54+400, în urma creşterii debitelor pârâului Câlnău, producându-se erodarea 
malului stâng pe o lungime de aproximativ 60 metri) şi două drumuri comunale DC 69 Colţi–Colţii de Jos este 
afectat de o alunecare, declanşată încă din primăvara anului trecut, care se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 
600 metri pătraţi, afectând drumul comunal pe o lungime de aproximativ 50 metri. DC 115 este afectat într-o zonă cu 
păşune, alunecarea de teren întinzându-se pe o suprafaţă de aproximativ 2500 metri pătraţi şi ajungând până la 
marginea părţii carosabile a drumului communal, ceea ce a determinat distrugerea pe o lungime de aproximativ 30 
metri a rigolei din beton de scurgere a apelor pluviale.  

Stimaţi guvernaţi, cifrele înseamnă pagube şi incompetenţa generează dezastre. Reamintesc că o situaţie 
similară s-a petrecut şi în comuna Bisoca, unde, acum mai bine de o lună, o  masivă alunecare de teren, pe o distanţă 
de 2 km, a distrus opt case cu anexe şi au lăsat pe drumuri cinci familii din zonă. Atunci, douăzeci de persoane, dintre 
care şapte copii, au rămas fără acoperiş deasupra capului şi doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.  Faţă de 
cele relatate mai sus, remarc neputinţa şi pasivitatea autorităţilor locale care, nu numai că nu s-au implicat la timp, 
dar nu văd niciun semn din partea acestora în sensul unei preocupări necesare şi constante.  

Nu mai este loc de regrete sau scuze în faţa intemperiilor naturii, ci de o implicare efectivă în prevenirea 
efectelor şi în remedierea eficientă şi pe termen lung a infrastructurii drumurilor Când veţi lua măsuri pentru ca 
cetăţenii acestei ţări, inclusiv locuitorii judeţului Buzău, să nu mai trăiască cu sabia lui Damocles deasupra capului, 
înainte de a se trezi sub cerul liber, în cazul în care vor mai fi în viaţă? De ce ar mai fi nevoie pentru ca autorităţile 
administraţiei publice să îşi dobândească sau să îşi manifeste competenţa? Să nu mai plouă? Dacă aveţi alte soluţii, 
nu este nevoie să le clamaţi. Adoptaţi-le şi puneţi-le în practică! Sper să se întâmple până la prima ploaie.  

 
Deputat 

Cezar Florin Preda 
 

*** 
 

Tinerii şomeri români rămân fără perspective! 
       
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
  
Tot mai mulţi români nu au un loc de muncă, tot mai mulţi tineri continuă să îngroaşe numărul şomerilor, iar 

cifrele nu sunt deloc îmbucurătoare,  România fiind una dintre ţările europene cu cei mai mulţi tineri fără slujbe, slab 
şcolarizaţi şi inadecvat formaţi profesional pentru piaţa muncii, chiar dacă domnul Victor Ponta şi doamna Rovana 
Plumb declară cu totul altceva. 

 În trimestrul IV din anul 2014 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20-64 de ani s-a situat la 
65,4% , iar grupa de vârstă 15-24 de ani se afla la acel moment pe un trend negativ, mulţi tineri terminând  liceul sau 
facultatea, pentru ca apoi să  devină o resursă neutilizată, primind un modest ajutor de şomaj . 

 Victor Ponta declara recent că ”va continua să ia toate măsurile necesare creşterii numărului de noi 
locuri de muncă”. Declara si cam atât! Dacă din cele 1 milion de locuri de muncă promise ar fi creat măcar 10%, cu 
totul alta ar fi fost soarta tinerilor absolvenţi astăzi. 

 Tinerii din România, ca de altfel toţi românii, s-au săturat de vorbe şi promisiuni. Ei au nevoie de 
măsuri concrete de sprijin şi se pare că nici acum nu s-a înţeles că este vital pentru ţara noastră să se consolideze 
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creşterea economică, mai ales crearea de noi locuri de muncă, lucru care nu este posibil decât prin investiţii publice şi 
private. 

Acest lucru poate fi făcut prin  măsuri concrete de identificare a  tuturor persoanelor apte de muncă, aflate în 
afara pieţei muncii actuale dar şi de programe de instruire, recalificare şi pregătire profesională. De asemenea prin 
accesarea fondurilor europene şi diminuarea birocraţiei  existente, putem ajuta acest segment al populaţiei şi nu în 
ultimul rând nu trebuie neglijat faptul că stimularea mediului de afaceri  va duce la crearea de noi locuri de muncă, 
deci la scăderea şomajului, lucru care duce la o creştere economică durabilă, de care România are atâta nevoie. 

Stimaţi colegi, 
Este de datoria noastră, a politicienilor dar mai ales a executivului să găsească măsuri concrete pentru a-i 

ajuta pe tineri să-şi facă un rost în ţara lor, să aibe un viitor mai bun  aici şi să nu considere un blestem faptul că s-au 
născut în România. 

 
Deputat 

Ion Şcheau 
 

*** 
 

Primăria de la sat - sugativa bugetului de stat 
 
 

            Domnule Preşedinte,  
            Stimaţi colegi,  
 
  Una dintre priorităţile naţionale, ar trebui să fie stoparea fraudelor şi risipei din primării. Prejudiciile 

sunt imense şi dificil de recuperat pentru că, de regulă, sunt descoperite târziu. Acest lucru  se întâmplă abia când se 
schimbă primarii, adică din patru în patru ani. 

 Bugetul de care dispun primăriile îi face pe mulţi dintre primari să roiască precum albina în jurul 
mierii. Primarii fac cheltuiei aberante, iar banii se duc rapid. Şi pe ce mai exact? Mai ceva ca într-un film de comedie, 
banii se duc pe artificii şi hore de zeci de mii de euro organizate la zilele comunei, pe centre infoturistice în sate cu 
hazna în curte şi fără potenţial turistic, pe investiţii imense în reabilitarea primăriilor cu aroganţe fel de fel, pe 
asfaltarea trotuarelor în timp ce străzile sunt impracticabile, pe construirea de şcoli şi locuri de joacă pentru copii în 
sate fără copii Si lista neregululilor continua:  pe 183 de semne de circulaţie într-un sat cu o lungime de 2 kilometri, 
pe beculeţe de Crăciun în sate unde nu există curent electric, pe construcţia a câte 2 stadioane într-un sat, pe tentative 
de alimentare cu apă a satelor, pe amenajarea unui loc de întâlnire pentru tineri de 181.000 euro, pe consumabile la 
preţuri de lux şi cât pentru 4 mandate, pe „atenţii” pentru electorat şi nu în ultimul rând, pe cheltuieli personale ale 
primarilor care includ vacanţe şi întreţinerea amantelor. Ne râd curcile, găinile şi restul animalelor din staul. 

 Administraţia locală este permanent măcinată de această risipă. Prea mulţi dintre cei ajunşi în fruntea 
primăriilor au „abonamente” la contracte paguboase cu statul. Atâta timp cât se vor găsi justificări pentru lucrări 
nejustificate, risipa de bani este de neoprit. În loc să se facă investiţii care să aducă românii de la sate mai aproape de 
civilizaţie, totul se transformă într-o furtună de profituri pentru unii şi găuri în buget pentru stat. 

 Dacă într-o parte banii sunt mulţi şi prost folosiţi, în altă parte lipsesc cu desăvârşire. Mă refer aici la 
sate care în afară de tristeţe, sărăcie şi mizerie nu transmit altceva. Avem şcoli aglomerate, aflate într-un stadiu 
avansat de degradare, cu elevi care nu au strictul necesar pentru accesul la educaţie. Avem sate uitate de lume fără 
curent şi fără drumuri de acces, sate de unde tineretul a migrat la oraş lăsând în urmă bătrâni neputincioşi şi singuri 
care abia trăiesc de pe o zi pe alta şi sate subdezvoltate în care pâinea cea de toate zilele îi satură cu greu pe cei 
nevoiaşi.   

 În loc să facem rai din ce avem, suntem nevoiţi să ne uităm cum România rurală devine un mediu 
bolnav de risipă. 

 Nu cumva întregul sistem a fost conceput în asa fel încât să dea prea multă libertate şi curaj 
primarilor ca să facă ce vor cu banii publici? Nu cumva le acordăm primarilor o încredere prostească pe prea mulţi 
bani publici? 

 Teoretic, Curtea de Conturi poate cere suspendarea primarilor care încalcă legea. Practic, deşi 
ilegalităţile sunt din belşug, primari suspendaţi sunt doar 2-3. Mult prea puţin având în vedere că o mare parte a 
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primarilor duc satele într-o criză financiară din care nu mai ştiu cum să iasă. La fiecare 2 lei datoraţi de primării, 1 leu 
a fost cheltuit într-un mod nejustificat. Cei care au de pierdut sunt cetăţenii pentru că interesele locale opresc 
dezvoltatea satelor din România.  

 Stimaţi colegi,  
 Lăsând la o parte tupeul fantastic cu care unii primari irosesc banii publici, în multe dintre cazuri este 

vorba de absenţa unei judecăţi clare. Ce putem face în această privinţă? Care ar fi soluţiile? Trebuie să demonstrăm 
că funcţia de primar presupune alte îndatoriri decât irosirea banilor publici. Astfel, pe viitor, poate reuşim să avem în 
fruntea primăriilor oameni care nu sunt atraşi de mirajul banilor. Ideal ar fi să instituim o comisie care să-i consilieze 
pe primari şi să verifice periodic unde şi pe ce se duc banii alocaţi primăriilor. 
 

Deputat 
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
Izvoarele minerale ale României – investiţie în sănătate 

 
Domnule Preşedinte,  
Stimaţi colegi,  
 
 În ultimele decenii, apa îmbuteliată are o miză exrem de mare. Substanţa primordială a planetei a ajuns o 

marfă cu un preţ de 1.000 – 2.000 de ori mai mare decât apa de la robinet. România dispune de aproape tot spectrul 
de resurse minerale posibile, aflându-se în primele 5 locuri în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte potenţialul 
resurselor minerale. Aproximativ 60% din apele minerale ale Europei se află în ţara noastră, însă mai puţin de 20% 
sunt exploatate. Vorbim despre peste 2.000 de izvoare.  

Ce fac autorităţile? Ce fac investitorii? Mă refer în mod special la judeţele Harghita şi Covasna, unde apele 
minerale curg direct în canal. 

De acord, avem cu ce să ne mândrim şi aici mă refer la cele peste 100 de izvoare minerale din judeţul 
Maramureş, care situează acest judeţ pe primul loc în România la acest capitol, dar am rămas doar cu măndria şi am 
dovedit încă o dată că aceste izvoare din Tara Lăpusului, odinioară „mine de aur”, acum zac în paragină. 

Nu ştim şi nici nu vrem să învăţăm să profităm şi să valorificăm resursele noastre naturale. Dumnezeu ni le-a 
dat din plin şi nu ştim cum să le exploatăm în folosul României. În schimb ce facem? Stăm şi ne uităm cum fabricile 
îşi închid porţile, iar apa minerală care ţâşneşte din pământ se întoarce tot în pământ. 

Referitor la industria de îmbuteliere, în România, consumul anual se află în jurul cifrei de 35 milioane 
hectolitri, în timp se îmbuteliază circa 12 milioane hectolitri. Românii preferă marcile autohtone într-un procent de 
99%. Acest fapt se datorează reputaţiei acestora şi preţului competitiv în raport cu cel al marcilor din import.  

Caracteristicile naturale ale apelor minerale româneşti sunt excelente şi diversificate. De obicei provocarea o 
constituie produsele inovatoare şi gama diversificată. Noi avem deja baza pentru investiţii profitabile. 

Aşadar, România nu este doar o sursă foarte importantă de izvoare naturale ci şi o piaţă în creştere pentru 
consumul de apă minerală. Având în vedere că acest sector este unul dintre puţinele care nu a atras investiţii străine 
pe o scară mai largă, propun ca, în loc să asistăm neputincioşi la prăbuşirea unui sector vital, să încurajăm companiile 
mari să pătrundă pe piaţa noastră. În loc să acoperim deficitul de apă îmbuteliată de pe piaţă cu apă din import, este 
de preferat să ne bucurăm de apa noastră, chiar dacă acest lucru presupune o exploatare în parteneriat public-privat. 

Stimaţi colegi,  
Insist să nu ne tranformăm într-o naţie care îşi bate joc de un bun dat de Dumnezeu, care nu investeşte în 

viitor şi în sănătate. Reabilitatea acestui sector este costisitoare, dar investiţia se face cu folos şi pe termen lung. 
 
 

Deputat 
Mircea Man 

 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  12 - 2015  
săptămâna  20 – 24 aprilie  2015   

 

62

Guvernul PSD – autist faţă de problemele comunităţilor locale 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
 
Vă mai aduceţi aminte sintagma plină de dispreţ „în pixul meu stau banii voştri”? Doar cine nu-şi mai aduce 

aminte de acel primus inter pares Nicolae Mischie nu poate înţelege şi nu poate anticipa modul în care PSD şi 
Guvernul acestuia se raportează la nevoile comunităţilor locale şi la modul de a face administraţie publică promovat 
de Victor Ponta şi de noua generaţie de baroni locali. Un proverb latin plin de înţelepciune şi experienţă ne învaţă că 
lupu-şi schimbă părul, dar năravul ba. Cât de adevărată este acest dicton când ne uităm la PSD şi noua generaţie de 
socialişti! 

„Să-mi plătiţi taxele!” „Mie! Victor Ponta! Statul sunt eu!” În jurul acestei concepţii politice, quasi-
despotice, demne de secolul al XVII-lea, se derulează actele administrative din România. Contribuabilii să-i plătească 
lui, lui Victor Ponta taxele, căci el, „unsul PSD”, ştie cel mai bine ce este bine şi ce este rău pentru popor. Lui să-i 
plătească românii taxele, căci în mod discreţionar va distribui el resursele bugetare ale statului. Cum? După culoare 
roşie a carnetului de partid al edililor locali.  

Stimaţi colegi. De trei ani de zile Victor Ponta nu a făcut decât să blocheze atât procesul investiţional 
demarat în perioada 2010-2012, dar a pus practic şi în imposibilitatea de a mai funcţiona administraţiile publice 
locale mai austere, care şi-au „permis” să deruleze investiţii din fonduri europene nerambursabile sau din resurse 
proprii. 

Nu trece zi în care propaganda bine plătită a Guvernului Ponta să nu livreze minciuni privind ratele uriaşe de 
absorbţie a fondurilor europene sau miliardele alocate investiţiilor de la buget, uitând să spună că unele administraţii 
locale sunt aproape blocate astăzi din pricina acestor proiecte. Degeaba se chinuie autorităţile locale, degeaba strigă şi 
cer cu disperare de la Guvern ajutor în modernizarea localităţilor, căci Victor Ponta nu vede, nu aude şi nu 
reacţionează decât dacă are vreun câştig electoral direct sau dacă ledul vreunei camere de luat vederi îl anunţă că este 
într-o transmisiune în direct.  

A trecut mai bine de un an şi jumătate de la marele eşec al descentralizării neconstituţionale scrise de baronii 
locali ai PSD, iar Victor Ponta şi Liviu Dragnea nu mai suflă nici măcar o vorbă despre măsurile de reformă pe care 
administraţia publică locală le aşteaptă: creşterea competenţelor locale, asumarea deciziilor cu impact local şi 
descentralizarea financiară reală, adică ruperea de influenţa politică de la Bucureşti, ruperea de dependeţa pixului lui 
Victor Ponta.  

Stimaţi colegi. Suntem la distanţă de un an de alegerile locale din anul 2016 şi, chiar dacă autorităţile locale 
se vor primeni, lipsa reformelor reale pentru administraţia locală nu oferă nici cea mai mică perspectivă că noii aleşi 
vor avea la îndemână instrumente administrative şi o finanţare corespunzătoare pentru modernizarea satului şi 
oraşului românesc. Atâta vreme cât PSD şi Victor Ponta guvernează, nu există nici cea mai mică speranţă că se va 
ieşi din logica subordonării administraţiei locale liderului de partid şi liderului guvernului, căci .... „lui i se plătesc 
taxele!” şi el trebuie să distribuie veniturile după bunul plac. Nu cred că există vreun exemplu mai bun decât acesta 
pentru a demonstra că Victor Ponta doar se preface şi încearcă să-i păcălească pe români că s-a schimbat după eşecul 
din 16 noiembrie 2014. Dimpotrivă, Victor Ponta este şi mai rău ca înainte de alegeri şi a început deja să utilizeze 
atât instituţiile, cât şi banii publici pentru a pregăti cele două rânduri de alegeri care vor avea loc anul viitor. 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
Ponta conduce Guvernul prin interpuşi 

 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
 
Oricine ar încerca să facă o evaluare a numărului de miniştri care au compus guvernele Ponta ar avea o reală 

dificultate, deoarece prin cabinetul lui Victor s-au perindat în ultimii trei ani cam jumătate din fost generaţie politică 
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a TSD din anii 90, atunci când Mischie, Năstase şi Oprişan îi iniţia pe tinerii roşii în tainele socialismului de caviar şi 
ale demagogiei ştiinfice. Ei sunt oamenii „noi” la care a visat şi Iliescu şi fosta şcoală socialistă de la Moscova. Care 
mai de care mai incompetenţi, care mai de care mai certaţi cu legea, însă buni propagandişti, toţi aceşti iluştri 
necunoscuţi nu au făcut decât să confirme faptul că Victor Ponta a condus cele mai necinstite şi mincinoase guverne 
ale României. 

Dintre ministerele cu cei mai mulţi actori grăbiţi s-a aflat Ministerul Finanţelor Publice, pe unde au trecut în 
medie minimum doi miniştri pe an. Unii au fugit pe furiş sub umbrela generoasă a unor instituţii bine plătite cum ar fi 
Banca Naţională. Alţii au pierdut războiul cu fiscalizarea funiei de ustori din pieţele agroalimentare, aducândşi grave 
prejudicii de imagine unor reputate instituţii de învăţământ din străinătate, doar pentru că s-au lăudat că au absolvit 
acolo. Ultimul din acest şir lung nu au mai apucat să mai fugă, nici să ascundă colecţiile impresionante de artă, pentru 
că autorităţile statului au acţionat la timp.  

În cele din urmă Victor Ponta a decis şi şi-a desemnat un interpus la finanţe. Explicaţia este simplă! Ce atâta 
bătaie de cap! Este mult mai utilă conducerea finanţelor prin interpuşi decât costisitoarele campanii de imagine. Mai 
mult, se apropie cu paşi repeze alegerile din anul 2016, iar deţinerea controlului asupra finanţelor publice, asupra 
deciziei discreţionare de a dirija banii către autorităţile locale, este cheia succesului în viitoarele alegeri. Persoana 
interpusă ... are deosebită notoritate în lumea cluburilor selecte, în discotecile bucureştene şi în afaceri imobiliare în 
familie. Sunt exact calităţile esenţiale pentru un interpus, pentru un om care, deşi a stat o perioadă însemnată la cârma 
fondurilor europene, nu a înţeles nici de ce se află în Guvern, nici care este misiunea sa, nici ce i se întâmplă. 

Stimaţi colegi. Suntem la exact trei ani de la învestitura lui Victor Ponta în funcţia de prim ministru şi 
observăm cum aproape jumătate din Guvern a ajuns să fie condus prin interpuşi. La finanţe este interpusul lui Victor 
Ponta, la justiţie vărul premierului, la fonduri europene interpusul doamnei Plumb, la educaţie interpuşii doamnei 
Andronescu, la energie interpusul liberalului socialist, care şi-a vândut orice principii doar ca să fie şef pe undeva. 
Guvernul prin interpuşi nu este decât semnul Victor Ponta vrea să deţină controlul total asupra resurselor 
guvernamentale, că Victor Ponta îşi reconstruieşte încet şi sigur imaginea după eşecul răsunător din noiembrie 2014 
şi că oamenii oneşti din partidele aflate la guvernare se ţin departe de cel mai corupt şi incompetent guvern din 
perioada post-decembristă.  

Cred cu toată puterea că PNL are o datorie solidă faţă de cetăţeni pentru a dărâma actualul guvern. Datoria 
provine nu numai din încrederea uriaşă acordată în 16 noiembrie 2014, dar şi din măsurile populiste, luate în pripă de 
către actualul Guvern, măsuri care pot să destabilizeze economia la fel cum a făcut-o şi Tăriceanu în 2008, cu acelaşi 
obiectiv – pur electoral. 

 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

 
Accesibilizarea – o necesitate pentru persoanele cu dizabilităţi 

 
 
Stimaţi colegi, 
Aproximativ 3% din populaţia României este formată din persoane cu dizabilităţi. La ultimul protest de 

amploare organizat în capitală în luna iulie a anului trecut, reprezentanţii persoanelor cu dizabilităţi au reclamat lipsa 
măsurilor de accesibilizare a spaţiului public, lipsa rampelor de acces, lipsa bordurilor de trecere pentru cărucioare, 
lipsa semafoarelor pentru nevăzători şi chiar lipsa cabinelor de votare dimensionate pentru persoane aflate în cărucior 
(de reţinut că nu toate persoanele cu dizabilitati necesită urnă mobilă). 

Am întrebat ministerul şi pe dna ministru Plumb ce are de gând să facă pentru aceşti oameni? 
Tot ce am primit a fost un răspuns pe 6 pagini, scris de un funcţionar care neştiind nimic a răspuns politicos 

că se lucrează şi mi-a dat nişte obiective internaţionale care actualmente deşi ar trebui aplicate şi să existe, ele sunt 
total ignorate. 

Mă bucur că în cadrul răspunsului primit ministerul recunoaşte că accesibilitatea reprezintă un aspect esenţial 
pentru persoanele cu dizabilităţi.Totuşi, nu vedem nicio măsură concretă luată pentru aceştia. 

Stimaţi colegi, 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  12 - 2015  
săptămâna  20 – 24 aprilie  2015   

 

64

Solicit ministerului şi pe această cale să se aplece şi asupra problemelor persoanelor cu dizabilităţi. Au 
nevoie ne acces în locurile publice! 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
O grădiniţă pentru fiecare copil 

 
Stimaţi colegi, 
 
Săptămâna trecută Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Rovana Plumb, 

alături de ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Sorin Cîmpeanu au semnat cu Asociaţia OvidiuRo acordul de 
parteneriat privind extinderea programului „Fiecare Copil în Grădiniţă” la nivel naţional până în 2020. 

S-a specificat pe această cale de către doamna Plumb că ”promovarea incluziunii sociale şi combaterea 
sărăciei este un obiectiv fundamental pentru Guvernul Ponta. Vom sprijini demersurile societăţii civile care vin în 
sprijinul combaterii sărăciei în rândul copiilor. În acest sens, susţinem extinderea proiectului ‘Fiecare Copil în 
Grădiniţă’, dând astfel şanse copiilor aflaţi în dificultate de a avea acces la o educaţie normal”. 

Stimaţi colegi, 
O întreb pe doamna ministru dacă guvernul vine doar în susţinerea demersurilor societăţii civile ce vin în 

sprijinul combaterii sărăciei, de ce mai avem nevoie de ministere şi guvern? Doar pentru a susţine demersuri?  
Solicit doamnei ministru să ne specifice demersurile pe care are de gând ministerul să le facă pentru ca 

fiecare copil al acestei ţări să poată merge la grădiniţă? 
E aşa simplu să ne punem semnătura pe un acord şi să lăsăm totul pe umerii societăţii civile. Dar vom vedea 

în toamnă cum copiii nu au loc în grădiniţe. Poate chiar unii dintre ei vor fi obligaţi să străbată sute de kilometri 
pentru a putea merge la o grădiniţă. 

Stimaţi colegi, 
Deşi am văzut că înscrierea la grădiniţă se face primăvara pentru toamnă, vă rog să  vă gândiţi câţi dintre 

dumneavoastră cunosc acest lucru? Eu a trebuit să fac acest lucru pentru propiul copil şi atunci am aflat, dar sunt 
oameni ce muncesc mult şi nu au timp să cunoască acest lucru. Vă rog să vă gândiţi câţi dintre dumneavoastră a auzit 
de vreun demers al autorităţilor pentru informarea părinţilor în această privinţă? 

Sunt foarte multe cazuri ce merg cu o lună înainte şi nu mai au ce face căci locurile sunt ocupate. Sau mai 
drastic, sunt cazuri care deşi iţi duci copilul la grădiniţa de care aparţii afli cu stupoare că nu ţi-l pot primi din lipsă de 
spaţii, locuri sau alte motive. 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Ziua Pământului 
 
Stimaţi colegi, 
 
În fiecare an, pe data de 22 aprilie se sărbătoreşte Ziua Pământului. Aceasta reprezintă ziua când s-a născut 

mişcarea pentru protejarea mediului înconjurător.  
Această mişcare s-a născut în SUA într-o perioadă când au avut loc mai multe evenimente deosebite, printre 

care înăbuşirea prin folosirea armelor de foc a revoltei unor studenţi împotriva războiului din Cambodgia, ”Masacrul 
din 4 mai”, apariţia fibrelor optice, succesul melodiei „Bridge over Troubled Water”, ultimul album al formaţiei 
Beatles, moartea lui Jimmy Hendrix, un accident nuclear în Carolina de Sud la centrala nucleară din Savannah River 
din apropierea oraşului Aiken (nerecunoscut timp de 18 ani), poluarea foarte mare cu gaze şi fum, considerată ”semn 
al prosperităţii”.  
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În anul 2009, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei 
Pământ şi expresie comună a dorinţei tuturor de a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat şi mai verde. 

Stimaţi colegi, 
Omenirea este o parte a unui vast univers în evoluţie. Pământul este el însuşi viu, găzduind o comunitate 

unică a vieţii. Forţele naturii fac din existenţa sa o aventură solicitantă şi nesigură, dar Pământul a oferit condiţiile 
esenţiale pentru evoluţia vieţii. Persistenţa fiinţelor vii depinde de conservarea unei biosfere sănătoase, cu toate 
sistemele sale ecologice, o varietate bogată de plante şi animale, soluri fertile, ape pure şi aer curat. Protecţia 
vitalităţii, diversităţii şi frumuseţii Pământului este o responsabilitate sacră. 

Stimaţi colegi, 
Măcar în data de 22 aprilie să conştientizăm că şi Pământul trebuie protejat! Avem nevoie de o legislaţie 

stabilă, avem nevoie de a sădi viaţă pentru a respira! Vă invit pe toţi ca în acestă zi să mergeţi să sădiţi un copac, 
poate că acesta va juca un rol important în viaţa copiilor noştri, a nepoţilor noştri! 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Desfiinţarea UEFISCDI de către PSD înseamnă jertfirea a 100 de milioane de euro pentru cercetare pe altarul 

prieteniilor politice 
 
Stimaţi colegi, 
 
Desfiinţarea structurii UEFISCDI pentru finanţarea cercetării româneşti - perfectibilă, e adevărat (doar se 

confruntă şi ea cu presiunea potenţial coruptibilă a 100 de milioane de euro) - este o greşeală.  
PSD ne propune înlocuirea UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării) cu mai multe structuri paralele din trecut, în loc să discutăm despre soluţii de 
SIMPLIFICARE a demarării şi desfăşurării celor mai bune proiecte de cercetare româneşti, selectate pe criterii 
europene. 

Cum să procedăm retrograd şi să restaurăm o structură cu mai multe entităţi care să complice sistemul şi aşa 
încă birocratic? 

Prin urmare, tehnic, PNL crede că este aberantă refacerea unui sistem mai arborescent de luare a deciziilor 
pentru repartizarea banilor de cercetare. 

 În spatele deciziei de desfiinţare a UEFISCDI există orice altceva decât o bună intenţie: 
a. Poate fi eroarea sau prostia pură a guvernanţilor, dar ipoteza se elimină atunci când observăm perseverenţa 

cu care procesul destructiv continuă, fără a se lua în seamă protestele a nenumărate persoane din domeniul cercetării 
absolut autorizate în a trage semnalul de alarmă către Guvern. 

b. Nu cumva este vorba, aşa cum spun aceşti oameni autorizaţi de experienţa proprie şi de lipsa implicării 
politice, din nou, despre aceeaşi poveste care goleşte accelerat băncile Parlamentului şi cabinetele ministeriale? Nu 
cumva este vorba de bani? Despre cei 100 de milioane de euro care trebuie să fie jertfiţi, după cutuma locului, pe 
altarul prieteniilor politice?  

Aşadar, ridicăm două întrebări:  
1. Doreşte PSD să dea banii pentru cercetare cui trebuie, nu cui merită? 
2. Doreşte PSD să se dea 100 de milioane de euro pentru proiecte precum - "Analiza contribuţiei folosirii 

culorii roşii la creşterea producţiei de lapte", "Propunere de restructurare a unui grup politic de persoane fără a-i 
schimba membrii" sau "Teză de doctorat despre obţinerea tezelor de doctorat fără obţinerea tezei de doctorat"? 

Stimaţi colegi, 
Haideţi să oprim proiectul de desfiinţare a UEFISCDI până nu ne facem de ruşine şi mai mult.   

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
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Pensiile speciale sau cum se creează categorii de supercetăţeni! 

 
 Principiul contributivităţii, care stă la temelia Legii pensiilor, a reuşit să aducă ordine într-un sistem 

nu numai haotic, dar şi profund inechitabil. La contribuţii egale, pensionarii au astăzi garanţia că vor obţine venituri 
egale, singurul criteriu de acordare a acestora fiind unul corect şi simplu. Principiul contributivităţii poate deveni însă 
istorie, pentru că acesta este aplicabil astăzi doar celor slabi, adică celor fără apărare, care nu pot fi nici vocali şi nici 
prezenţi cu pretenţii foarte aproape de divanul puterii. De mai bine de doi ani, şi nu de ieri - de azi, puterea 
răsplăteşte anumite categorii sociale cu aşa-numitele pensii speciale. Nu este vorba numai despre parlamentari, care 
sunt – în mod firesc – în atenţia publică, ci şi despre o serie de categorii profesionale care, din 2012 încoace, nu se 
mai amestecă cu ”restul lumii”. Diplomaţii, militarii, grefierii, angajaţii firmei de comerţ exterior de dinainte de 
1989, chiar funcţionarii parlamentari şi acum – iată – parlamentarii sunt categoriile din stratosfera socială a 
României, care nu se pot amesteca, sub nicio formă, cu medicii, inginerii, profesorii sau funcţionarii din aparatele de 
specialitate ale primăriilor.  

Disponibilitatea PSD de a adânci craterele sociale dintre diferitele categorii profesionale nu reprezintă 
altceva decât o periculoasă Cutie a Pandorei, care fusese închisă odată cu apariţia noii legi a pensiilor. În democraţie, 
un principiu de bază este cel al egalităţii în faţa legii. Or, nu mai poţi pretinde că-ţi tratezi cu aceeaşi unitate de 
măsură cetăţenii, de vreme ce le asiguri bătrâneţea în mod diferit. 

Dezbaterea privind pensiile speciale s-a aprins atunci când s-a ajuns la parlamentari, însă ea ar fi avut aceeaşi 
valoare şi în cazul altor categorii de super-cetăţeni, create de PSD, din raţiuni electorale sau ca urmare a presiunilor la 
care a fost supus de diverşi lideri de opinie autoproclamaţi. Echitate înseamnă, în acelaşi timp, şi respect, iar românii 
ar trebui să ştie că, prin introducerea pensiilor speciale, de doi ani încoace, sunt umiliţi de o putere a cărei viziune se 
întinde după cum bate vântul interesului electoral. 
 

Deputat 
Iulian Vladu 

 
*** 

  
Anghel Saligny în memoria Constanţei 

 
Stimaţi colegi, 
 
Anghel Saligny este, fără îndoială, unul dintre cei mai importanţi ingineri români, fiind apreciat pe întreg 

mapamondul pentru felul în care, prin ingeniozitatea sa, a revoluţionat lumea construcţiilor civile.  
Anghel Saligny a fost un remarcabil inginer constructor, premergător mondial al ştiinţei construcţiilor 

metalice şi de beton armat, realizator de multiple invenţii şi soluţii unice în proiectarea şi construirea podurilor şi a 
construcţiilor industriale, pentru fundaţia cheiurilor portuare şi a docurilor, precum şi a silozurilor de grâu prin 
folosirea prefabricatelor de beton, toate în premieră mondială. România, dragi colegi, poartă amprenta lui Anghel 
Saligny pe întreg cuprinsul ei, inginerul având un rol profund în modernizarea ţării noastre. Îi putem vedea opera ”de 
mândrie naţională”, aşa cum o numea �iţeica, din portul Constanţa, acolo unde silozurile proiectate de el sunt încă în 
folosinţă, până la Brăila, Galaţi, Valea Prahovei sau pe linia ferată ce străbate Moldova.  

Desigur, Anghel Saligny rămâne în memoria noastră, a tuturor, mai ales pentru că a construit podul de la 
Cernavodă, construcţie la care a folosit tehnologii unice în lume în acele vremuri precum grinzile cu console pentru 
suprastructura podului şi oţelul moale la tabliere. În 1895, Anghel Saligny a reuşit în cinci an de zile, ceea ce din 
nefericire inginerii nostril nu sunt în stare astăzi, să ridice peste Dunăre un pod care a rezistat mai mult de 100 de ani. 
Mai mult decât atât, inginerul a girat construcţia sa cu preţul vieţii, aşezându-se sub pod la momentul în care 
rezistenţa acestuia a fost testată. Mai poate face cineva acest lucru in zilele noastre? 

Putem spune, fără dubiu, că noi constănţenii îi datorăm lui Anghel Saligny portul Constanţa, care şi-a început 
activitatea folosind silozurile construite de ilustrul inginer, silozuri funcţionabile chiar şi acum, după mai bine de 100 
de ani.  

Silozurile construite între anii 1904-1909 şi 1912-1915 de inginerul Anghel Saligny sunt amplasate în danele 
17-18 ale Portului Constanţa, au o înălţime de 45 de metri şi o capacitate de stocare de 30.000 de tone fiecare. 
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Silozurile au fost proiectate de Anghel Saligny după planurile arhitectului Petre Antonescu. Proiectul iniţial 
prevedea ridicarea a 5 clădiri: 4 silozuri şi un uscător de cereale. În final s-au construit doar 3 silozuri şi uscătorul. 
Clădirile sunt realizate din cărămidă şi structură metalică. Elementele neoclasice de pe faţade precum şi aspectul 
general sunt puternic inspirate de arhitectura din SUA a acelor vremuri. 

Conform concepţiei lui Anghel Saligny, fiecare siloz cuprinde 250 compartimente din beton armat, cu o 
capacitate totală de cca. 30.000 tone de cereale şi un debit de 125 tone pe oră la primire şi 200 tone pe oră, la predare. 
Saligny a reuşit să conceapă o tehnologie prin care silozurile puteau să fie încărcate, dar şi descărcate, în acelaşi timp. 
Numărul mare de compartimente şi diametrul lor mai redus fac ca, la momentul încărcării silozului cu boabe de grâu, 
orz, porumb etc., acestea să nu se sfărâme la impactul cu pereţii şi nici în timpul depozitării, prin presarea de pereţii 
silozului. 

Stimaţi colegi, 
Astăzi, de ziua de naştere a marelui Anghel Saligny, trăiesc regretul faptului că nu s-au născut mai mulţi ca 

el. România ar fi avut cu siguranţă nevoie de asemenea minţi luminate. Şi nu pot să nu mă întreb, oare nu cumva ne 
uităm prea repede valorile? 
 

Deputat 
Mihai Tararache 

 
*** 

 
România are cea mai slabă absorbţie de fonduri europene din cadrul Uniunii Europene 

 
România se situează printre ultimele ţări din Uniunea Europeană  în privinţa atragerii fondurilor comunitare 

conform Comisiei Europene, care critică sistemul deficitar de achiziţii publice, corupţia din acest sistem, precum şi 
mecanismele de control şi management din absorbţia banilor europeni, critici care apar în documentul intitulat 
Recomandările specifice de ţară emise de Comisia Europeană pentru România.  

În acest sens, Comisia Europeană recomandă României, citez : " Rata de absorbţie a fondurilor UE rămâne 
una dintre cele mai scăzute din UE", avertizează Comisia Europeană în preambulul recomandărilor. România trebuie 
să accelereze absorbţia fondurilor UE, să consolideze sistemele de gestiune şi de control, să aducă îmbunătăţiri 
asupra capacităţii de planificare strategică, inclusiv elementului bugetar multianual".De asemenea, România ar trebui  
să  îmbunătăţească în continuare calitatea şi eficienţa sistemului judiciar, să combată corupţia la toate nivelurile şi să 
asigure executarea efectivă a hotărârilor instanţelor". 

Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice este instabilă şi lipsită de coerenţă. Cadrul instituţional creat de 
guvernările Ponta 1,2 şi 3 nu dispune de instrumentele necesare pentru a remedia deficienţele si a furniza orientări 
corespunzătoare autorităţilor contractante.  

Se impune cu necesitate ca România să-şi intensifice eforturile pentru a consolida capacitatea administraţiei 
publice, în special prin îmbunătăţirea eficienţei, a gestionării resurselor umane, a instrumentelor decizionale si a 
coordonării în cadrul şi între diferitele niveluri administrative. 

Agenţia de evaluare financiară S&P a anticipat o creştere economică a României în medie de 3% între 2015 – 
2018, dar care ar putea fi limitată de menţinerea la un nivel scăzut a ratei de absorbţie a fondurilor Uniunii Europene, 
şi de un nivel sub aşteptări al investiţiilor străine directe în România. 

Cu nouă luni înainte de încheierea exerciţiului financiar multianual 2007 – 2013, absorbţia fondurilor Uniunii 
Europene în primul trimestru din 2015 conturează deja un eşec de proporţii al Guvernului condus de premierul Victor 
Ponta. Astfel, o rată de absorbţie a fondurilor UE de doar 60% înseamnă o pierdere netă pentru România de cel puţin 
7,5 miliarde de euro. 

În primele trei luni din 2015 România a primit rambursări în contul cheltuielilor efectuate în programele 
finanţate de UE de 696 de milioane de euro, adică doar 4% din totalul fondurilor alocate între 2007 – 2013 (19 
miliarde de euro).  

România poate încheia exerciţiul financiar cu o rată de absorţie de sub 60%, ceea ce ar pune în pericol 
creşterea economică, având în vedere că o bună parte a investiţiilor bugetate de Ministerul Finanţelor Publice pe 2015 
se baza chiar pe fondurile Uniunii Europene. Ministerul Finanţelor Publice a anunţat că în anul 2015 nivelul 
investiţiilor va fi de 44,7 mld. lei, mai mari cu aproape 24% faţă de sumele programate în 2014.  
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În aceste condiţii apare în mod firesc întrebarea dacă Guvernul Ponta şi,implicit noul Ministru al Fondurilor 
Europene, domnul Marius Nica au sau nu în vedere  luarea măsurilor necesare în vederea creşterii ratei de absorbţie a 
fondurilor Uniunii Europene, în condiţiile în care în luna martie 2015 rata de absorbţie (rambursările) a crescut cu 
1,2%, de la 47,6% (9 miliarde de euro) comparativ cu 48,9% (9,3 miliarde de euro) în luna februarie a aceluiaşi an.  

Realitatea ne arată că România are încă cea mai slabă absorbţie de fonduri europene din Uniunea Europeană, 
cu o rată a cererilor de rambursare de la Bruxelles de 35% la fondurile structurale şi de coeziune. 

Din păcate pentru români, absorbţia fondurilor europene este în prezent încorsetată de o capacitate 
administrativă insuficientă pentru a gestiona programe şi proiecte, la care se adugă  o defectuoasă coordonare între 
ministerele de resort şi instituţiile responsabile pentru punerea în practică a politicilor sectoriale şi managerizarea 
fondurilor europene. 

 
Deputat 

Vasile Gudu 
 

*** 
 

Premierul Ponta va fi direct responsabil pentru pierderea a cel puţin 6 miliarde de euro la finalul acestui an 
după ce a numit un ministru lipsit de experienţă 

 
În urmă cu o lună de zile atrăgeam atenţia printr-o moţiune simplă că România este departe de a-şi fi rezolvat 

problemele în domeniul fondurilor europene, chiar dacă premierul Ponta şi ministrul Teodorovici se lăudau cu 
creşteri fulminante ale ”absorbţiei la hectar”.  

Guvernul Ponta mai are la dispoziţie 9 luni pentru a cheltui 9 miliarde de euro sau măcar 5 miliarde aşa cum 
îşi propusese fostul ministru Teodorovici. O misiune imposibilă având în vedere că nici în cei mai buni ani pentru 
absorbţia fondurilor europene nu am atins acest nivel. Problema nu sunt doar pierderile din alocarea 2007-2013 ci şi 
faptul că vom avea al doilea an pierdut din programarea financiară 2014-2020. În acest context nominalizarea unei 
persoane total lipsită de experienţă pe acest domeniu dovedeşte o iresponsabilitate majoră a premierului Ponta, care 
va trebui să îşi asume personal eşecurile din absorbţia fondurilor europene. 

Sper ca domnul Nica să se acomodeze rapid cu noua funcţie şi să se concentreze pe cele două mari priorităţi: 
reducerea pierderilor de fonduri din alocarea 2007-2013 şi lansarea cât mai rapidă a programelor şi apelurilor de 
proiecte din bugetul 2014-2020. În continuare cele mai importante programe, cu cea mai mare alocare, Programul 
Operaţional Regional şi Programul Operaţional Infrastructură Mare, sunt neaprobate de către Comisia Europeană.  

Doamna comisar Creţu a anunţat deja că cel mai devreme în iunie vor fi aprobate ceea ce înseamnă nu mai 
puţin de 16 miliarde de euro care nu pot fi utilizaţi. Apelurile de proiecte pentru reducerea şomajului în rândul 
tinerilor şi pentru sprijinirea afacerilor trebuie lansate în cel mai scurt timp dacă vrem ca economia României să 
beneficieze de pe urma fondurilor europene. Nu în ultimul rând, România s-a angajat că va îndeplini o serie de 
condiţionalităţi care ţin de stabilirea unor strategii sectoriale, cum este Master Planul de Transport, altfel riscând 
blocarea fondurilor. Pentru reducerea pierderilor din vechea programare financiară ministrul Nica trebuie să  prezinte 
în cel mai scurt timp proiectele care vor fi fazate şi criteriile de selectare a unor proiecte deja începute pentru a fi 
rambursate din fonduri europene. 

 
Deputat 

Alexandru Nazare 
 

*** 
 

Prin numirea de la Ministerul Fondurilor Europene premierul Ponta pune cruce absorbţiei fondurilor 
europene şi îşi asumă ratarea ţintei de 80% absorbţie pentru sfârşitul acestui an 

 
Asistăm la o cârpeală din partea unui premier care a pierdut contactul cu realitatea. Aceste două numiri arată 

că guvernul Ponta a expirat, din moment ce niciun profesionist  nu îşi mai doreşte să fie ”kamikazele” acestui guvern 
ilegitim şi slab. Aplicând o soluţie de tipul rotaţiei de cadre din vremea comunismului, Ponta îl numeşte la Finanţe pe 
un ministru care a ratat toate ţintele de absorbţie a fondurilor europene, care a întârziat nepermis de mult aprobarea 
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Acordului de Parteneriat şi elaborarea şi aprobarea noilor Programe Operaţionale din bugetul 2014-2020, care a 
tolerat blocarea a două programe operaţionale din bugetul 2007-2013 (POS-CCE şi POS-DRU) şi care, cel mai 
important, s-a dovedit neputincios în a evita ca România să fie afectată de decomiterea a 4-6 miliarde euro din 
fondurile 2007-2013.  

Cu alte cuvinte, Ponta şi Teodorovici fug de responsabilitate chiar în momentul în care absorbţia fondurilor 
europene trebuia maximizată şi, mai mult, acest eşec în absorbţia fondurilor europene este premiat de premier prin 
promovarea domnului Teodorovici la Finanţe. Acest nou job pentru Teodorovici înseamnă probabil ”şansa” de a rata 
noi ţinte, cum sunt cele pentru colectarea taxelor şi impozitelor sau pentru diminuarea evaziunii fiscale.  

Premierul Ponta trebuie să îşi asume răspunderea pentru abandonarea de facto a priorităţii absorbţiei 
fondurilor europene prin numirea în fruntea acestui portofoliu a unei persoane fără experienţă în domeniu chiar în 
momentul în care trebuie clarificată situaţia pierderii de fonduri importante din bugetul 2007-2013.  

Nu în ultimul rând, aceste două numiri sunt un semnal extrem de prost pentru partenerii noştri internaţionali 
care aşteptau profesionişti în două domenii prioritare ale guvernării. 
 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

Cer Ministerului Educaţiei anularea concursurilor pentru funcţia de inspector şcolar general şi stoparea 
organizării celorlalte concursuri! 

 
 
Cer ministerului anularea concursurilor pentru funcţia de inspector şcolar general şi stoparea organizării 

concursurilor pentru funcţiile de inspectori şcolari adjuncţi şi directori de CCD-uri. 
Solicit organizarea unui nou concurs, COMUN pentru toate cele trei categorii de manageri: inspectori şcolari 

generali, inspectori şcolari adjuncţi şi directori de CCD-uri, pentru a economisi timp, bani şi a eficientiza munca 
viitoarelor echipe de management. Aceste concursuri trebuie sa fie corecte, transparente iar selectarea oamenilor 
trebuie făcută pe criterii de performanţă. Cer accesul observatorilor din partea societăţii civile la aceste concursuri şi 
introducerea camerelor video în sălile de examen. 

PNL solicită autosesizarea instituţiilor statului pentru abuz in funcţie şi fals în declaraţii publice de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale! 

Concursurile pentru posturile de inspectori şcolari generali au fost de paradă, marcate de încălcarea legii şi a 
deontologiei profesionale. 

PSD a decis să organizeze concursurile pentru inspectori şcolari generali după 7 ani de aşteptare în sistem. 
Consecinţele organizării acestor concursuri sunt devastatoare: 

1. 21 de admişi din 69 înscrişi; 
2. anomalii severe în derularea concursurilor: inspectorii picaţi la examen au devenit evaluatori pentru alţi 

colegi; 
3. inspectorii generali care s-au retras, pentru că subiectele au fost dificile şi nu le cunoşteau, se întorc pe 

funcţii, cu toate că ei înşişi apreciază ca nu cunosc legislaţia sau aspecte ce ţin de atribuţiile lor; 
4. CEL MAI GRAV, candidaţii respinşi la proba dosarului sau la testul scris figurează ca retraşi şi nu 

respinşi. 
Acest fapt este de o gravitate excepţională şi are la baza următoarea intenţie a ministerului: cei care au fost 

respinşi să se poată întoarce în funcţiile pe care le-au deţinut, de inspector şcolar general cu delegaţie. Ministerul, în 
pripa şi disperarea organizării acestor concursuri, nu a reglementat ce se întâmpla cu cei care nu iau examenul dar 
care fuseseră inspectori şcolari generali, cu delegaţie. Legea prevede că delegaţia acestora încetează în momentul 
organizării concursurilor. Preocuparea Ministerului a fost însă, NU să respecte legea ci să găsească soluţia pentru a-i 
repune pe funcţie. Şi a găsit-o: fals în acte publice. În loc să prelungească detaşările sau să decidă încetarea 
detaşărilor, soluţia aleasă a fost să păstreze în funcţii, prin FALS şi ABUZ, persoane care ÎN FAPT au picat 
examenul de inspector ! 

Adresez ministerului următoarea întrebare: elevii care sunt respinşi la Bacalaureat, sunt declaraţi respinşi sau 
neprezentaţi? 
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Răspunsul la vârful Ministerului, până acum, e simplu: PSD e mai presus de lege, Educaţia în viziunea PSD 
înseamnă: lipsa de responsabilitate, lipsa de preocupare pentru calitate, etică şi profesionalism, haiducie marca Victor 
Ponta şi Dan Şova pe toate structurile instituţionale ale statului, sfidare şi încălcarea legii! 

 
Deputat 

Raluca Turcan 
 

*** 
 

PNL susţine printr-o propunere legislativă acordarea sporului de 15% pentru doctorat. 
 
În prezent bugetarii cu doctorat sunt discriminaţi! PNL propune acordarea sporului reparatoriu de 15%. 
PNL susţine printr-o propunere legislativă acordarea sporului reparatoriu de 15% în salariul de bază pentru 

personalul bugetar care posedă titlul ştiinţific de „doctor”. În prezent mai multe categorii profesionale, cum ar fi 
cadre didactice, jurişti, ingineri etc. sunt discriminaţi pentru că şi-au obţinut titlul de doctor după data de 1 ianuarie 
2010. 

Am primit sute de mesaje de la bugetarii din ţară care au aceleaşi studii, depun aceeaşi muncă dar, din cauza 
faptului că şi-au obţinut titlul de doctor cu câteva luni mai târziu, au un salariu mai mic cu 10-15%. O parte dintre 
aceştia au primit acel spor de doctorat în salariul de bază, alţii, doar pentru că şi-au obţinut titlul de doctor după data 
de 1 ianuarie 2010, au fost încadraţi şi sunt plătiţi diferit pentru aceeaşi muncă. 

Începând cu 1 ianuarie 2010, personalul din sectorul bugetar a fost reîncadrat conform prevederilor Legii-
cadru nr. 330/2009, iar sporurile acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, precum şi indemnizaţiile de 
conducere au fost introduse în salariile de bază, în soldele funcţiilor de bază, respectiv în indemnizaţiile lunare de 
încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009. 

O astfel de decizie a avut efectele unei discriminări indirecte pentru angajaţii care au obţinut titlul academic 
de doctor după intrarea în vigoare a acestei Legi. Prin această soluţie legislativă se încalcă principiul plăţii egale 
pentru muncă egală, respectiv principiul nediscriminării. Ca urmare a acestui fapt, PNL vine cu un proiect legislativ 
pentru a repara această nedreptate. Propunerea constă în: acordarea unui spor de 15% în salariul de bază pentru 
personalul bugetar care posedă titlul ştiinţific de „doctor”. Sporul se acordă persoanelor care îşi desfăşoară activitatea 
în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv. Prin această iniţiativă dorim să stimulăm creşterea 
interesului românilor pentru studiu şi pentru parcurgerea tuturor ciclurilor de învăţământ. Ne dorim o implicare mai 
mare a tinerilor în cercetare, inovare, o profesionalizare a cât mai multor categorii de bugetari pe domeniile lor de 
expertiză: de la pedagogi până la buni jurişti sau economişti. 

CNCD a luat deja poziţie şi spune că “Legiuitorul, în acest caz, a menţinut un spor pentru un grup de angajaţi 
(pentru cei care aveau doctoratul la data intrării în vigoare a modificării legii) şi a anulat posibilitatea obţinerii 
sporului, compensării, pentru celălalt grup, în condiţiile în care ambele grupuri fac parte din aceeaşi categorie de 
personal [...]. În cazul ambelor grupuri suntem în prezenţa aceleaşi categorii de angajaţi, care, prin obţinerea titlului 
de doctorat, se presupune că adaugă un plus de valoare muncii prestate.” În această situaţie se află o serie foarte mare 
de categorii profesionale: cadre didactice, jurişti, ingineri etc. 

Propunem corectarea acestor situaţii discriminatorii şi punerea în legalitate a acordării drepturilor salariale 
care se cuvin angajaţilor din sistemul bugetar care au obţinut titlul ştiinţific de doctor după anul de graţie 2009. 
 

Deputat 
Raluca Turcan 

 
*** 

 
În România, la fiecare 3 secunde o femeie este agresată 

 
În România, la fiecare 3 secunde o femeie este agresată. Idei precum „O palmă nu a omorât pe nimeni" / 

"Unde dă tata creşte" etc., care ţin de violenţa în familie nu mai pot fi valabile. Cifrele arată că bătaia nu e tocmai 
"ruptă din rai", aşa cum spuneau bătrânii. 82.000 victime şi 800 de decese s-au raportat oficial între 2004 şi 2011 ca 
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urmare a violenţei în famile. Gravitatea situaţiei nu este dată numai de aceste date statistice, unele fiind subestimate 
sau incorecte din cauza fricii faţă de consecinţe a femeilor agresate, din lipsa studiilor în domeniu etc.  

Discriminarea de gen şi violenţa în familie sunt epidemii globale intolerabile care nu ţin nici de bogăţie, nici 
de sărăcie. Unele ţări au intervenit cu politici ferme pentru prevenţie, protejarea şi reabilitarea victimelor, iar altele o 
fac doar declarativ sau persistă în eroarea negării şi a inacţiunii. Tăcerea, ruşinea, frica şi indiferenţa transformă 
adesea violenţa în familie în subiect tabu.  

Din 2008 nu a mai fost făcut, în România, niciun fel de studiu privind violenţa în familie din lipsa fondurilor 
alocate cercetării sociale. Abia în 2014, a fost lansat Programul START cu finanţare europeană: „O viaţă de calitate 
în siguranţă” - 38.7 mil lei - adică 2 lei pe locuitor, atât cheltuie statul român pentru această problemă gravă. 

Înaintăm anevoios. Interesul public faţă de această epidemie, care nu cruţă nicio ţară şi nicio clasă socială, 
este scăzut la noi. La o simplă căutare pe internet - "violenţă în familie", „violenţă domestică” -, Google a returnat 
251 de rezultate in 2014, cu un avans mic faţă de acum 10 ani: 197 de rezultate în 2004, imediat după apariţia primei 
legi în domeniu (în anul 2003). 

Suntem, aşadar, martorii a zece ani caracterizaţi de lipsă de experienţă, de erori publice în acest domeniu, dar 
şi de dezinteres faţă de suferinţele româncelor. Acum se află din nou în dezbaterea parlamentară, pe agenda de lucru 
a Camerei Deputaţilor, o propunere de modificare a cadrului legislativ. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Ţăranul român e lovit de noua birocraţie PSD, mult mai grea din 2015 

 
Guvernul PSD face tot mai grea viaţa ţăranului român. Producătorii agricoli au de suportat o birocraţie mult 

mai împovărătoare începând din 2015. Dacă vrei să fii ţăran în ziua de azi trebuie să ştii să mânuieşti hârtii multe, să 
citeşti şi mai multe hotărâri ale Guvernului Ponta, făcute pe genunchi şi schimbate des. 

Certificatul de producător agricol de anul trecut se înlocuieşte în 2015 cu atestatul de producător şi cu 
carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Producătorii vor fi obligaţi să vină semestrial la primărie 
pentru avizarea noilor atestate, iar în cazul carnetelor de comercializare de câte ori vor avea nevoie. Formularele au 
fost remise primăriilor, dar regulile de completare sunt încă necunoscute. Aşadar, încă nu se pot elibera, deşi 
producătorii de căpşune au deja nevoie de ele. 

Hârtii peste hârtii. Pentru subvenţia APIA, adeverinţa este mult mai complicată, se cer hârtii noi, copii după 
registrul agricol, adeseori hârţoage aberante care arată incapacitatea instituţiilor statului de a comunica între ele şi 
bazele lor de date. De pildă, omul trebuie să depună declaraţie pe proprie răspundere de ce nu are titlu de proprietate, 
un tabel centralizator cu culturile (registrul agricol trebuie să bată cu datele APIA), primăria trebuie să elibereze 
copie după registrul agricol şi să-l ataşeze la dosarul omului etc. 

Aberaţia este că se cer copii după registrul agricol din 2015, dar el nu există încă. Însăşi normele tehnice de 
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 lipsesc, dar adeverinţa se raportează la ele. 

O altă problemă: depunerea dosarelor pentru plata pe suprafaţă la APIA a început foarte târziu, în a doua 
jumătate a lunii aprilie, iar termenul limită nu s-a modificat, fiind tot 15 mai. În anii precedenţi depunerea dosarelor 
începea la startul lunii martie. Aşadar hârtii mai multe, dar termene scurtate cu o lună şi jumătate. Cei ce nu vor reuşi 
să se încadreze în termenele prevăzute pentru depunerea dosarului în campania anului 2015 vor pierde subvenţia. 

Nici până acum nu au apărut normele metodologice pentru subvenţia pentru animale, ceea ce blochează 
înregistrarea datelor în bazele APIA. 

În fiecare început de sezon agricol ţăranul român este pus pe drumuri şi sperăm să nu rămână tot pe drumuri. 
Mulţi ţărani care cu adevărat îşi lucrează terenurile nu primesc subvenţiile cuvenite din cauza suprapunerilor de 
parcele înregistrate, din cauza lipsei cadastrului terenurilor agricole. 

Varză legislativă marca PSD. Primăriile se confruntă cu o nouă lege privind amenajamentele pastorale ale 
pajiştilor. Schimbare schimbării: OUG 34/2013, Normele metodologice 1064/2013 sunt înlocuite cu HG 78/2015. 
Legea este tot incompletă: nu prevede nimic legat de păşunatul pe specii de animale, păşunatul pe parcele sau 
controlul parazitologic. Mai grav, la redactarea HG nu s-a avut în vedere că primăriile nu au fondurile necesare la 
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nivelul bugetelor locale pentru a suporta costurile cu aceste amenajamente. De pildă, la comună Bătarci din Tara 
Oasului necesarul se învârte în jurul sumei de 30 de mii de euro. 

Greşeli permanentizate. Din păcate, după nebunia ultimului ciclu financiar, în perioada 2014-2020 a rămas 
nemodificată aberaţia îngheţării subvenţiei şi a evidenţei animalelor timp de cinci ani raportat la anul de referinţă 31 
ianuarie 2013. Aşa se face ca omul primeşte în continuare subvenţia timp de cinci ani chiar dacă şi-a vândut toate 
animalele între timp. În schimb, nu primeşte niciun leu în plus dacă are animale mai multe. 
Acestea sunt problemele ridicate de agricultori în discuţiile avute săptămâna aceasta în �ara Oaşului. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Cum susţine actuala putere votul prin corespondenţă? 

 
Onorat Prezidiu, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Consultările care au avut loc ieri între Preşedintele României şi partidele parlamentare au subliniat, încă o 

dată, necesitatea şi urgenţa adoptării legii care reglementează exercitarea dreptului de vot pentru românii din 
diaspora. 

După cum bine ştiţi, partidul din care fac parte a finalizat proiectul de lege care face posibilă implementarea 
votului prin corespondenţă. În condiţiile în care această iniţiativă facilitează exercitarea dreptului de a vota, drept 
încălcat cu premeditare de către Guvern la ultimele alegeri prezidenţiale, imobilitatea majorităţii parlamentare pe 
acest subiect nu poate decât să revolte orice cetăţean cu o minimă cultură democratică! Mai mult decât atât, aceeaşi 
reprezentanţi ai puterii aruncă în spaţiul public informaţii false şi dezinformări privind procedura de vot pentru 
românii din diaspora; în plus, blochează prin orice tertipuri dezbaterile din Comisia parlamentară! 

Având în vedere toate acestea, ne mai miră că situaţia nu a avansat în acest domeniu? Este şi mai îngrijorător 
faptul că legea votului prin corespondenţă trebuie adoptată cu cel puţin un an înainte de următoarele alegeri 
parlamentare. Nu pot să nu remarc cum puterea foloseşte orice mijloc pentru a amâna adoptarea acestei legi, totul 
pentru a nu da posibilitatea exercitării votului unei categorii de cetăţeni români care are un vot majoritar de dreapta! 
Români care, în mod firesc, vor taxa ori de câte ori este nevoie partidele şi măsurile care îi împiedică să îşi exprime 
dreptul fundamental al democraţiei. 

Stimaţi colegi, evenimentele de la alegerile prezidenţiale de anul trecut ne-au arătat în mod clar cum regulile 
existente pot fi cu uşurinţă manipulate atât timp cât contravin intereselor celor de la putere. Şi asta cu preţul 
sacrificării principiilor şi normelor democratice! Nu am uitat cum Guvernul a impus măsuri cu scopul clar de a 
descuraja românii din diaspora să se prezinte la vot prin reducerea numărului secţiilor de vot sau plasarea acestora în 
zone nefavorabile, trimiterea unui număr insuficient de buletine de vot în diaspora, limitarea ştampilelor de vot – iar 
lista aceasta poate continua, din nefericire! Aceste acte nu pot fi şterse cu buretele, onoraţi guvernanţi! Discriminarea 
deliberată, tratamentul inuman aplicat cetăţenilor din diaspora – toate acestea vor intra în istorie la capitolul Cartea 
Neagră a Democraţiei! Într-un stat democratic consolidat, cu actori politici de bună-credinţă, asemenea fapte nu ar fi 
fost posibile! 

Stimaţi colegi, ţin să vă spun că votul prin corespondenţă nu este o invenţie românească, ci funcţionează cu 
succes în statele democratice. Mai mult decât atât: în timp ce noi încă nu reuşim să facem disponibilă această metodă 
pentru cetăţenii din diaspora, în Germania măsura se aplică celor din interiorul ţării. Iar la alegerile parlamentare din 
2013, peste 20% din electoratul german a optat pentru votul prin corespondenţă, din motive ce variază de la starea de 
sănătate, absenţa de la domiciliu sau din comoditate. Cert este că sistemul este creat în aşa mod încât exprimarea 
votului să fie încurajată şi să se realizeze într-un număr cât mai mare.  

La noi, se pare că puterea acţionează în sens opus – totul pentru a limita exercitarea dreptului de vot! Stimaţi 
guvernanţi, cât veţi mai continua pedepsirea românilor? Nu este suficient că ei trebuie să suporte efectele proastei 
dumneavoastre guvernări? Acum le îngrădiţi şi votul? 

Deputat 
Mircea Lubanovici 

*** 
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Ziua internaţională a monumentelor şi a siturilor 

  
Ziua internaţională a monumentelor şi a siturilor se sărbătoreşte în fiecare an pe 18 aprilie, dată stabilită la 

iniţiativa Comitetului Internaţional al Monumentelor şi Siturilor ( International Council on Monuments and Sites - 
ICOMOS ), anul acesta împlinindu-se şi 50 de ani de activitate a acestuia. Acesta cuprindea în martie anul acesta, 
9.500 de membri individuali din 144 de ţări, 110 Comitete Naţionale şi 28 Comitete Ştiinţifice 

 Această zi a fost sărbătorită pentru prima dată pe 18 aprilie 1982 şi ulterior a fost aprobată la 
Conferinţa Generală UNESCO din 1983. 

În fiecare an se stabileşte o temă distinctă în jurul căreia se organizează numeroase activităţi şi evenimente 
cum ar fi : conferinţe, mese-rotunde, expoziţii, evenimente festive, etc. menite să atragă atenţia populaţiei asupra 
vulnerabilităţii patrimoniului cultural şi importanţei protejării acestuia. 

Lista Patrimoniului Mondial cuprinde 1.007 proprietăţi din 161 de state, monumente considerate de 
Comitetul Patrimoniului Mondial ca având o valoare universală excepţională. Dintre acestea 779 sunt cu specific 
cultural, 197 sunt naturale, 31 sunt mixte, iar 46 sunt în pericol de a se distruge. 

Ţara noastră are trecute pe Lista Patrimoniului Mondial : Delta Dunării, biserici din Moldova, Mănăstirea 
Horezu, satele cu biserici fortificate din Transilvania, cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, centrul istoric din 
Sighişoara, biserici de lemn din Maramureş. 

Este important să ne amintim de siturile şi monumentele pe care România le are şi de starea în care acestea se 
află, să conştientizăm importanţa lor, iar dacă autorităţile s-ar implica mai mult acestea ar putea fi introduse în 
circuitul turistic pentru a putea fi vizitate plătindu-se taxe în schimb, de altfel punându-se şi mai mult în valoare ţara 
noastră. 

 
Deputat 

George  Ionescu 
 

*** 
 

Domnule Onţanu: ”Minciuna are picioarele scurte!” 
 
În nenumarate rânduri am atras atenţia asupra faptului că, reforma clasei politice are nevoie de un punct de la 

care să pornească, un consens al tuturor forţelor care să poată restarta modul în care se face politică. Deşi cererile 
electoratului sunt clare la adresa clasei politice, procesul nu poate demara pur şi simplu, fiind nevoie de înţelegere, 
răbdare, chiar şi cu actuala clasă politică. 

O mare schimbare o aduce acum DNA, care modifică ierarhii, inclusiv la nivel administrativ. Există o 
presiune din partea societăţii şi un joc al negocierii pe care îl joacă scena politică cu societatea. 

Însă, nu este suficient ca mecanismele justiţiei să înceapă să funcţioneze independent pentru ca viitorul 
politic al României să fie unul mai bun. 

Pentru ca România să aibă oameni politici şi nu doar politicieni, a sosit momentul asumării responsabilităţii. 
Politicienii trebuie să renunţe la populisme şi demagogie, la a mai face promisiuni deşarte, la a mai vinde iluzii 
electoratului. Avem nevoie de o lege a finanţării partidelor politice şi este nevoie ca în jurul clasei politice să fie 
aduşi experţi, oameni competenţi care să aducă plus valoare. 

Un prim test al reformei clasei politice este cel al alegerilor locale din vara anului viitor. Acestea sunt 
primele alegeri pe care partidele politice le vor înfrunta după ce au fost trecute prin purgatoriul justiţiei. Partidele 
trebuie să-şi dezvolte mecanisme de selecţie în interior, împreună cu cetăţenii. E nevoie de oameni cu viziune, 
responsabili, eficienţi, corecţi şi coerenţi. Altfel, reforma vine ca un tăvălug peste toţi, având pe cabină steagul 
DNA… 

Nu am ascuns niciodată preocuparea şi interesul meu faţă de Sectorul 2, în care m-am născut, am crescut, 
căruia îi cunosc atât punctele tari, cât şi problemele. În calitate de parlamentar, am desfăşurat şi desfăşor o constantă 
activitate de dialog cu cetăţenii din colegiu, pe care încerc să îi ajut în limitele şi posibilităţile prevăzute de statutul 
meu. 

Fiind la curent cu problemele acestui sector, sunt în măsură să aduc în discuţie şi să condamn dezastruoasa 
administraţie a primarului Onţanu, ale cărei efecte negative vor fi şi mai vizibile după încetarea mandatului său. 
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Domnul Onţanu este exponentul tipic al unei abordări vechi, populiste, de a face politică, care a făcut dificilă 
modernizarea şi europenizarea României în ultimii 25 de ani. 

Promisiunile electorale fără susţinere reală, incompetenţa administrativă, excesele finanţate prin bugetul 
Primăriei Sectorului 2, toate acestea reprezintă cea mai potrivită sinteză a administraţiei Onţanu. 

Indolenta care trenează de ani buni în primaria sectorului 2, m-a determinat să trag un semnal de alarmă atrag 
asupra unui singur aspect concret: cel al reabilitării termice a blocurilor din Sectorul 2. Ce promitea domnul Onţanu 
bucureştenilor din Sectorul 2 în anul 2012? Reabilitarea termică a tuturor blocurilor. In mai-iunie 2012, vor incepe 
lucrările la 245 de blocuri, în septembrie 2012 incep lucrările la alte 598 de blocuri, iar in 2013 va fi terminat restul 
de 350 de blocuri- consemna, cu optimism şi naivitate, presa în anul 2012. Iată-ne în aprilie 2015, după 3 ani şi cu un 
an înainte de campania electorală. 

În periodicul “Foişorul de foc”, editat de Consiliul Local al Sectorului 2, finanţat cu bani publici şi utilizat 
pentru elogierea domnului primar, în vechiul stil cu care ne-a obişnuit Scânteia pe vremea comunistă, domnia sa, 
Neculai Onţanu simte nevoia să facă un “bilanţ” a lucrurilor pe care nu le-a făcut. 

În 6 ani (deci şi în mandatul precedent), domnul Onţanu se laudă că a finalizat şi a dus în faza de 
recepţie…384 de blocuri. Nu avea domnia sa în plan, doar pentru 2012, un număr de 598 de blocuri? 

În următoarea perioada intenţionez să solicit, prin interpelări adresate ministerelor competente, informaţii cât 
mai exacte cu privire la situaţia  

reabilitărilor din Primăria Sectorului 2, cât şi informaţii cu privire la diverse proiecte promise şi nefinalizate 
de domnul Onţanu. Îi îndemn pe toţi colegii parlamentari care au o responsabilitate implicită faţă de cetăţenii care le-
au încredinţat mandatul, să privească, cu atenţie şi corectitudine realităţile din circumscripţie pentru a putea sancţiona 
neregulile. Acestă sugestie o fac pentru a determina toate partidele să ofere, începând cu alegerile locale din 2016, 
candidaţi corecţi, cu viziuni şi programe pragmatice şi rezonabile, contribuind astfel la o evoluţie, şi nu la o stagnare 
confortabilă. 
 

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

 
*** 

 
10 mai -Ziua Oradiei Mari! 

10 mai -  un început pentru regândirea organizării teritorial -administrative a României!  
 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Stimați colegi, 
 
În 10 mai, în Oradea și în comuna Sînmartin va avea loc un referendum. Un referendum prin care se supune 

voinței suverane a locuitorilor din cele două localități fuziunea dintre cele doua localități! 
Inedit absolut pentru România ultimilor 25 de ani! 
Da, se dorește fuzionarea a două localități. 
Da, se întâmplă în România acest lucru, nu în Polonia și nici în Germania... 

Toate studiile efectuate în Europa au observat o regulă simplă: mărimea localității contează pentru 
dezvoltarea sa, pentru ritmul său de dezvoltare. 

Raportându-ne la dezvoltarea localităților din România, constatăm că orașele cele mai mari (de 
exemplu:București, Iași, Cluj sau Timișoara) sunt orașele cu cel mai mare ritm de dezvoltare, cele mai dezvoltate.  

Desigur, mărimea populației și terenurile avute la dispoziție nu reprezintă unicul și singurul factor de 
dezvoltare (factorii fiind multipli și complecși), însă, cu certitudine, dimensiunea localității contează!  

În cazul particular al Oradiei și Sînmartinului, se întâlnesc concordant nevoile și avantajele pe care fiecare 
dintre cele două localități le au. Fuziunea fiind o concluzie firească și înțeleaptă, o soluție pentru nevoia de 
dezvoltare a celor două localități! 

Sînmartin arepeste 10.000 de locuitori; o suprafață mare de terenuri care s-ar preta pentru atragerea unor noi 
investitori; are Băile Felix și Băile 1 Mai - stațiuni balneoclimaterice cu un mare potențial. Dar Sînmartinul nu are 
capacitatea de a genera proiecte și de a atrage finanțare pentru proiecte, stațiunile sunt neglijate și necesită investiții. 
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Sînmartin are nevoie de transport în comun integrat cu cel Orădean, are nevoie de infrastructură apă-canal, are nevoie 
de noi locuri de muncă... 

Oradea, municipalitatea orădeană are capacitatea dovedită în a genera proiecte utile și a obține și finanțarea 
pentru aceste proiecte.  

Oradea are forța financiară să susțină dezvoltarea serviciilor publice, are experiență în modernizarea și 
extinderea acestor servicii publice. 

Pe de o parte, Baile Felix și Băile 1 Mai au un potențial fantastic în turismul balneotermal, necesitând 
investiții mari pentru ca să se reașeze pe harta turismului românesc și internațional. 

Pe de altă parte, Municipalitatea orădeană are capacitatea de a atrage investitori, însă Oradea nu mai dispune 
de terenuri suficiente pentru mari investiții!  

Oradea, care are în prezent un foarte bun ritm de dezvoltare, se aproprie de momentul în care ritmul de 
dezvoltare nu va mai putea fi menținut, prin prisma limitelor sale teritoriale și ale populației sale!  

Oradea are nevoie de Sînmartin, așa cum Sînmartin are nevoie de Oradea! 
Primarii și consilierii din cele două localități au constatat care sunt nevoile și care sunt resursele locale. 

Aceiași aleși locali au apelat la experiența altora din Europa, au apelat la specialiști și au acceptat că fuziunea este o 
soluție posibilă și una bună!  

Cetățenii din cele două localități vor decide la 10 mai anul acesta, trecând peste orgolii locale, interese 
mărunte și văzând interesul lor comun de lungă durată, vor hotărî suveran... Da! sau Nu! (pentru fuziune). 

Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, orădenii și cei din Sînmartin nu vor vota pentru vreun partid politic 
sau vreun om politic, ci vor vota doar pentru ei! 

Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, există șansa ca două localități să fuzioneze, creând astfel o localitate 
mai mare, mai facil de administrat și cu un potențial  mai mare de dezvoltare! Vor pune în comun toate resursele pe 
care le au și vor soluționa mai ușor problemele pe care le au! 

10 Mai poate fi un moment de luciditate, poate fi începutul unui model de restructurare administrativ-
teritorială care să aibă drept scop urmărit: dezvoltarea localităților!  

Oradea Mare poate fi un model de succes, un oraș rezultat din fuziune, un oraș bine administrat, un oraș cu 
un bun ritm de dezvoltare, cu servicii publice de calitate și la îndemâna cetățenilor, un oraș unde cetățeanul va trăi 
mai bine. 

Modelul fuziunii, poate și trebuie sa devină o soluție pentru modernizarea și  dezvoltarea multora dintre 
localitățile din România! O soluție care a fost deja verificată în Europa, modelul polonez fiind un astfel de exemplu 
bun de urmat. 

10 mai - Ziua Oradiei Mari! 
Vă mulțumesc pentru atenție. 

 
Deputat 

Ioan Cupșa 
 

*** 
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 Interpelări 
 
 
 
 
Adresată: domnului Mişu Negriţoiu, Presedintele ASF 
De către: deputat  Mihai Tararache 
Obiectul interpelării: Taxa pe tinereţe la Constanţa 
 

Stimate domnule preşedinte, 
 
Timp de ani de zile, tinerii şoferi din Constanţa au plătit, comparativ cu tinerii din alte oraşe, preţuri foarte mari 

la asigurările auto, fără să le fi explicat cineva de ce se întâmplă o asemenea situaţie. S-a ajuns ca tinerii să caute să-şi 
înmatriculeze maşinile în Tulcea sau chiar în Bulgaria, pentru a evita costurile mari care ar fi venit la pachet cu un 
număr de Constanţa.  

Dupa ce anul trecut, în urma demersurile parlamentare făcute, într-un final aţi realizat ca acea taxă pe tinereţe 
era o practică profund nedreaptă pentru tinerii din România, preţurile la RCA au scăzut. O pot considera o victorie de 
etapă. Este adevărat ca nu în urma unei formule de calcul, dar au scăzut. Aici dumneavoastră aveţi datoria, ca singura 
autoritate de reglementare în domeniul asigurărilor, să prezentaţi o formulă de calcul corectă şi sustenabilă pentru a 
nu se mai ajunge la astfel de practici. 

La Constanţa însă, această taxă rezista încă. Vă anunţ cu regret că din luna februarie, preţurile pentru 
asigurările auto la Constanţa nu au fost regândite în mod corect. În continuare tinerii din Constanţa plătesc un RCA 
mai scump decât tinerii din alte judeţe ale ţării. Este profund nedrept, eu nu pot accepta ca această taxă pe tinereţe să-
i afecteze în continuare pe tinerii constănţeni! 

 De aceea, domnule preşedinte, vă întreb: 
1. Aţi verificat ca preţurile pentru asigurările auto să fie echilibrate şi nu diferenţiate pe zonele ţării? 
2. Când aţi verificat ultima data ce preţuri se practică în Constanţa şi care e concluzia instituţiei pe care o 

prezidaţi? 
3. Ce măsuri veţi lua pentru ca tinerii din Constanţa să plătească un preţ decent si corect pentru asigurările auto? 
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către:  deputat Iulian Vladu 
Obiectul interpelării: Investiţia Sala de sport din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa 
 

Domnule Ministru, 
 
 Vă aduc în atenţie o investiţie derulată în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, prin Compania Naţională de 
Investiţii. Este vorba despre construcţia unei săli de sport, care a început în cursul anului trecut şi care acum, din 
motive care ne sunt neclare, stagnează. 
 Menţionez faptul că o sală de sport modernă şi multifuncţională este absolut necesară pentru locuitorii 
oraşului Găeşti atât pentru dezvoltarea sportului de masă, cât şi pentru cel de performanţă, având în vedere rezultatele  
unor sportivi care provin din Găeşti şi care au rezultate foarte bune pe plan naţional şi internaţional în ramurile pe 
care le practică. 
 Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări: 
1. Care este suma alocată pentru construcţia sălii de sport din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa? 
2. Care este termenul de finalizare a investiţiei? 
 

*** 
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Adresată: domnului  Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către:  deputat Iulian Vladu 
Obiectul interpelării: Investiţiile ”Reabilitare Cămin Cultural Burduca” şi asfaltare 8 kilometri din comuna 
Dragodana, judeţul Dâmboviţa 
 

Domnule Ministru, 
 Primăria comunei Dragodana din judeţul Dâmboviţa a depus, în baza OG 28, două proiecte la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Este vorba despre asfaltarea a 8 kilometri de drum comunal, 
înregistrat la MDRAP sub numărul 83047/17.10.2014 şi despre reabilitarea Căminului Cultural Burduca, înregistrat 
la CNI sub numărul 9098/17.10.2014. 
 Subliniez faptul că, în guvernarea pe care o reprezentaţi, investiţiile – mai ales în localităţile de dimensiuni 
mici şi medii - au reprezentat o reală problemă, lipsa finanţării cronice a obiectivelor asumate de autorităţile centrale 
ducând la degradarea infrastructurii şi la imposibilitatea dezvoltării locale.  
 Având în vedere lipsa de transparenţă în gestionarea investiţiilor realizate în baza OG 28, vă rog să-mi 
răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări: 
1. Care este suma alocată pentru obiectivele ”Asfaltare 8 km drum comunal” şi ”Reabilitare Cămin Cultural 
Burduca” din comuna Dragodana, judeţul Dâmboviţa?  
2. Care este termenul de finalizare a investiţiilor? 
 

*** 
 
Adresată: domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către:  deputat Iulian Vladu 
Obiectul interpelării:  Investiţia ”Bazin de înot” din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa 
 

Domnule Ministru, 
 În cursul anului trecut, în oraşul Găeşti din judeţul Dâmboviţa au început lucrările pentru construcţia unui 
Complex sportiv, complex care prevede, printre altele, şi un bazin de înot olimpic. Finanţarea lucrărilor este realizată 
prin Compania Naţională de Investiţii, instituţie care vă este subordonată. 
 Acest complex reprezintă nu numai un deziderat al locuitorilor oraşului Găeşti, ci şi şansa creării de locuri de 
muncă într-o zonă defavorizată a oraşului, prin dezvoltarea şi extinderea serviciilor. 
 Având în vedere lipsa de transparenţă în derularea acestor investiţii, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral 
– la următoarele întrebări: 
1. Care este suma alocată pentru construcţia bazinului de înot din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa? 
2. Care este termenul de finalizare a investiţiei? 
 

*** 
 
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
De către:  deputat Mihai Tararache  
Obiectul interpelării: Năvodariul are nevoie de un spital 
 

Domnule Ministru, 
 
Oraşul Năvodari nu mai este doar un orăşel micuţ din Dobrogea. S-a dezvoltat şi a devenit un mare centru 

urban, unde peste 30.000 de suflete îşi duc viaţa de zi cu zi, cu bune şi cu rele. Năvodariul, domnule ministru, nu mai 
poate depinde medical de Constanţa, ci are nevoie de un spital propriu, unde urgenţele să poată fi tratate 
corespunzător şi rapid.  

Trebuie să ne gândim, domnule ministru, că în jurul oraşului Năvodari, în comunele şi satele apropiate, s-au 
dezvoltat comunităţi mari de oameni care trebuie să beneficieze de ajutor medical la nevoie, fără a fi nevoie să se 
deplaseze zeci de kilometri până la Constanţa. 

Dacă mai luăm în calcul, domnule ministru, şi faptul că în timpul verii, cel mai scurt drum către Constanţa e 
mai tot timpul blocat şi nu permite trecerea ambulanţelor, veţi înţelege că dorinţa unui spital la Năvodari nu e 
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neîntemeiată, ci perfect rezonabilă. Acum, în Năvodari, funcţionează doar un mic centru de permanenţă, care nu 
corespunde nevoilor celor peste 70,000 de suflete din zonă. 

Vă întreb, domnule ministru: 
1. Există, la Ministerului Sănătăţii un proiect pentru un spital în oraşul Năvodari, înaintat de către 

autoritatea locală? 
2. Aţi comandat un studiu de fezabilitate pentru a înţelege în ce zone urbane este nevoie de noi spitale? 
3. Aţi consultat posibilitatea ca prin fonduri europene să fie construite noi spitale în oraşele mai mici? 
4. Care sunt soluţiile pentru a desprinde din SCJU Constanţa, o secţie externă care să funcţioneze în 

Năvodari şi să deservească oraşul şi localităţile limitrofe? 
În final vă cer, domnule ministru, să gasiţi soluţii pentru înfiinţarea şi alocarea de fonduri pentru un spital în 

Năvodari, pentru că mai devreme sau mai târziu va trebui să acceptăm că este vorba de o necesitate iminentă. 
Solicit răspuns scris. 

 
*** 

 
Adresată: domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Alexandru Nazare  
Obiectul interpelării:  Stadiul licitaţiilor pentru studiile de fezabilitate pentru autostrăzi lansate în 2014 
 

Stimate domnule Ministru, 
 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a lansat licitaţii pentru studii de 

fezabilitate în anul 2014 pentru aproape 1.000 de kilometri de autostrăzi, pentru care se angaja să plătească circa 53 
de milioane de euro. Dintre acestea, Sibiu-Piteşti pare într-o etapă mai avansată, fiind desemnat un câştigător, dar 
CNSC a dispus reevaluarea ofertelor. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să-mi precizaţi: 
 În ce stadiu sunt fiecare din licitaţiile pentru studiile de fezabilitate pentru autostrăzi lansate în 2014? 
 Care sunt motivele pentru care atribuirea contractelor a întârziat? 
 Credeţi că va fi suficient timpul pentru proiectanţi astfel încât aceste contracte să fie decontate din 

fondurile alocate pentru anii 2007-2013? 
 Care va fi utilitatea acestor studii de fezabilitate în condiţiile în care alocările bugetare sau din 

fonduri europene şi rambursabile nu sunt suficiente pentru a demara lucrărilor de execuţie la toate tronsoanele, iar 
termenul de valabilitate al studiilor va expira? 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene 
De către:  deputat Ion Şcheau 
Obiectul interpelării: Lansarea Ghidurilor solicitanţilor din cadrul POCU  

 
Stimate domnule Ministru, 
 
Programul Operaţional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020, echivalentul POSDRU din cadrul financiar 

2007-2013, a primit aprobarea Comisiei Europene încă din 25 februarie 2015. El a fost lansat oficial de Ministerul 
Fondurilor Europene pe data de 17 aprilie. În cadrul acestui program se vor putea cheltui în total 4,326 miliarde euro. 

Din păcate însă, implementarea programului nu se poate face imediat deoarece  ghidurile solicitanţilor vor 
fi lansate spre consultare publică de abia la sfârşitul lunii iunie, conform declaraţiei pe care aţi susţinut-o la lansarea 
programului: “In ceea ce priveşte calendarul de lansare, vă pot spune că suntem într-un stadiu avansat de elaborare a 
Ghidurilor solicitantului pentru toate domeniile de intervenţie ale Programului, urmând ca acestea să fie lansate în 
consultare publică până la finalul lunii iunie". 

Având în vedere cele prezentate mai sus, solicit răspuns scris la următoarele întrebări: 
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- Care sunt măsurile pe care le luaţi pentru grăbirea procesului de deschidere a finanţărilor pentru 
POCU, având în vedere că suntem deja în 2015, adică în al doilea an de finanţare din cadrul noului exerciţiu 
financiar? 

- În cazul în care ghidurile solicitantului sunt într-un stadiu avansat, aşa cum spuneaţi, care sunt 
argumentele pentru care este nevoie de încă două luni de zile până la lansarea acestora spre consultare?  

- Care sunt toate măsurile pe care le luaţi pentru a devansa data lansării acestor ghiduri spre 
consultare? 

- Când estimaţi că vor putea demara primele proiecte şi vom utiliza primii bani europeni? Putem 
estima că abia din 2016 întrucât depunerea, evaluarea şi semnarea proiectelor este o operaţiune care va lua cel puţin 6 
luni? 

Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Ion Şcheau 
Obiectul interpelării: Programe concrete pentru medicina preventivă  
 

Domnule Ministru,  
În România, medicina preventivă este doar un simplu slogan. Ea se află doar în documente programatice la 

nivel de principiu şi nici un ministru nu a înţeles că aceasta reprezintă medicina viitorului, iar de zeci de ani sănătatea 
pacienţilor pierde acest război indiferent de guvernările care s-au succedat, pentru că  finanţările serviciilor medicale 
au fost, de fiecare dată, insuficiente. 
    Nu cred că la nivelul întregii ţări există repere unitare, corelate, legate de starea de sănătatea a populaţiei şi 
nici actuala guvernare nu conştientizează, aşa cum o fac alte state europene, că medicina prevedentivă nu este un 
moft,  ci o necesitate. 
Domnule ministru, prin acest tip de prevenţie, se pot economisii resurse importante în bugetul public de sănătate, iar 
calitatea vieţii este strict condiţionată de depistarea la timp a bolilor, aspecte pe care bănuiesc că le cunoaşteţi. 
 Domnule ministru, va rog să-mi comunicaţi dacă intenţionaţi să elaboraţi la nivelul Ministerului Sănătăţii un 
program naţional de prevenţie în sănătate, bine pus la punct şi actualizat, sau măcar o strategie concretă de prevenţie 
în sănătate pe termen mediu şi  lung, din care să facă parte inclusiv obiectivul dumneavoastră de vaccinare 
obligatorie.  
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: Care este  Perioada de construire a rondului la intrarea pe varianta ocolitoare a Iaşiului 
 

Stimate domnule Ministru,  
  
În luna martie a acestui an am adresat o întrebare legată de amplasarea unui rond la intrarea pe varianta 

ocolitoarea a Iaşiului (VO28D)  de pe DN28, aşa după cum a anunţat în mai multe rânduri Direcţia Regională de 
Drumuri şi Poduri Iaşi, dar fără a oferi un termen de execuţie. În răspunsul  dumneavoastră aţi menţionat că o 
companie privată din zonă a primit autorizaţie pentru construirea acestui rond încă din 2013, dar nu aţi precizat nimic 
legat de perioada de construire sau termenul de finalizare.   

Vă rog să îmi comunicaţi  termenul  până la care trebuie executată această lucrare, întrucât responsabil pentru 
acel sector aglomerat de drum este ministerul pe care îl conduceţi. Insist asupra necesităţii construirii acestui rond 
deoarece, pe lângă traficul obişnuit generat de drumul european, în această zonă lucrează mii de salariaţi care trec 
zilnic prin această intersecţie ce reprezintă un risc crescut de accidente.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc,                                                               
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Adresată: doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor  
De către:  deputat Anton Doboş 
Obiectul interpelării: Date concrete privind  situaţia poluării din municipiul Iaşi 
 
 

Stimată doamnă Ministru,  
  
Într-o dezbatere recentă domnul Bogdan Davideanu, directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, a 

declarat că a solicitat regiei locale de transport să nu mai folosească autobuzele foarte vechi pe traseul ce trece pe 
lângă una dintre staţiile de monitorizare a calităţii aerului din Iaşi.       Cetăţenii oraşului Iaşi sunt expuşi la praf , gaze 
de eşapament, noxe şi alte particule care nu se văd cu ochii. 

 Consider că această măsură nu este decât o ascundere iresponsabilă a realităţii, pentru că acele autobuze vor 
circula în continuare şi vor produce aceiaşi poluare în zone unde nu există staţii de monitorizare.  

Aş dori să îmi  comunicaţi dacă vă este cunoscut acest mod de lucru, dacă este o metodă ce se aplică în mai 
multe locuri din Iaşi sau din ţara şi dacă veţi permite şi pe viitor aceste modalităţi de a ascunde nivelul real de poluare 
ce afectează populaţia. 

Solicit răspuns scris.            
 Vă  mulţumesc 
 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
                  

Clarificări privind locaţia Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi 
 

Stimate domnule Ministru,   
S-a discutat foarte mult în ultimele luni depsre variantele posibile pentru amplasamentul Spitalului Regional 

Iaşi, iar domnul secretar de stat Răzvan Vulcănescu a atras atenţia “autorităţilor“ în recenta vizită la Iaşi că trebuie să 
hotărască cât mai rapid amplasamentul final.  

Vă rog să îmi comunicaţi cine va hotărî în final locaţia, de la ce instituţii aşteptaţi propuneri de amplasament 
şi dacă aţi stabilit un termen până la care aceste instituţii trebuie să trimită propunerea.  

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Clarificări privind selecţia vinurilor pentru promovare la “Expo Milano 2015” 
 

Stimate domnule Ministru,   
Am aflat din comunicatul de presă al ministerului pe care îl conduceţi că s-a făcut o selecţie a vinurilor 

româneşti ce vor fi prezentate la “Expo Milano 2015”.  
Vă rog să îmi comunicaţicâţi dacă producătorii din România vor avea produse prezentate şi care sunt 

producătorii selectaţi din zona Moldovei. 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Stadiul plăţii subvenţii acordate crescătorilor de bovine 
 

Domnule Ministru, 
Crescătorii de animale au organizat un miting în faţa sediului Guvernului, la începutul lunii aprilie 2015, 

solicitând mai multe reglementări, dar şi plata subvenţiilor la care au dreptul pentru anul 2014. Ministerul pe care în 
conduceţi a anunţat că au fost achitate ajutoarele numai în cazul ovinelor.  

În aceste condiţii, vă rog să-mi comunicaţi: 
1. Câte cereri de subvenţii pentru bovine a primit Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură? 
2. Câte animale totalizează aceste cereri? 
3. Care sunt sumele ce trebuie plătite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 

structurile sale, în contul cererilor de subvenţionare pentru bovine? 
4. Când se preconizează să se achite aceste ajutoare pentru crescătorii de bovine, aferente anului 2014? 
Menţionez că doresc răspuns în scris.  

 
Deputat 

Costel Şoptică 
 

*** 
 
Adresată domnului Marius Alexandru Dunca, Preşedintele Autorităţii Naţionale a  Protecţiei Consumatorilor 

 
Comercializarea băuturilor alcoolice pe marginea drumului 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
 
  Comercializarea băuturilor alcoolice pe marginea drumului reprezintă un adevărat pericol pentru sănătatea 
consumatorilor, dar şi o sursă de venit neimpozabilă pentru cei care locuiesc, cu precădere, în mediul rural, în zonele 
viticole sau pomicole. 

În luna februarie a anului 2015, Asociaţia Producătorilor de Băuturi Alcoolice ,,VINROM” a cumpărat şi a 
dat spre analiză unor laboratoare autorizate mostre din asemenea băuturi astfel comercializate la nivelul judeţelor 
Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Vrancea şi Buzău. Rezultatele testelor au indicat prezenţa peste limita admisă 
reglementată a unor metale grele, aldehidele, alcoolii superiori şi furfurolul, substanţe deosebit de toxice şi încadrate 
drept substanţe cancerigene. 

Având în vedere tentaţia localnicilor şi a cetăţenilor aflaţi în tranzit să cumpere „la negru” astfel de licori 
bahice, vă rog, domnule preşedinte să ne comunicaţi următoarele: 
1. În ce măsură populaţia este informată cu privire la riscurile consumului de băuturi neconforme? 
2. Care sunt măsurile şi ce formă legislativă îmbracă acestea în vederea  combaterii, respectiv anulării, acestor 
practici comerciale cu un grav impact asupra sănătăţii populaţiei? 
3. Care este viziunea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru eradicarea acestui fenomen şi 
ce măsuri imediate veţi adopta împotriva persoanelor neautorizate care înşeală credibilitatea consumatorilor? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cezar- Florin Preda 

 
 

*** 
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Adresată domnului Victor Viorel Ponta, Prim-Ministrul României 
       

Maternitatea Buzău 
 

Stimate Domnule Prim-Ministru, 
 
Clădirea Maternităţii din Buzău, în care s-au investit până în prezent, peste 16 milioane de euro, rămâne şi 

astăzi, după doi ani de la inaugurare, nefolosită. Deşi fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, senatorul PSD 
Victor Mocanu, a tăiat, în anul 2012, panglica acestei maternităţi fără a avea avizele sanitare necesare şi a plătit de la 
buget sute de mii de euro pentru a achiziţiona şi a închiria aparatură medicală, la preţuri foarte mari, astăzi, în 2015, 
lucrurile sunt în acelaşi stadiu. Mai mult, după o asemenea investiţie în reabilitarea Maternităţii Buzău, autorităţile 
locale vin astăzi şi spun că nu există parcare pentru ambulanţe, iar pentru rezolvarea problemei se cere votul 
consilierilor pentru alţi bani. De atunci şi până în prezent aceste solicitări financiare împovărează, fără discernământ 
bugetele judeţului Buzău. 

În acest moment, Maternitatea Buzău, care nu a fost niciodată reabilitată, funcţionează pe un amplasament de 
aproape un hectar, iar cea nouă, făcută în grabă, pe doar  jumătate din suprafaţă. Potrivit raportului Curţii de Conturi 
fosta conducere a Consiliului Judeţean a plătit aproximativ 51 mii de lei pentru lucrări neefectuate la noua 
maternitate. De atunci, această unitate încă îşi aşteaptă noile dotări, dar şi parcarea, care nu a fost inclusă în proiectul 
iniţial de modernizare a unităţii medicale.  

De aceea, consider că punerea în funcţiune a noii maternităţi este imperios necesară, însă, în aceste condiţii, 
speranţa buzoienilor de a avea o locaţie medicală nouă este o deşertăciune, atâta vreme cât finanţarea acestei 
maternităţi este încă o necunoscută. Este inadmisibil să începi un astfel de obiectiv de investiţii, dar să nu ai în vedere 
faptul că dotările şi parcarea sunt elemente esenţiale. Şi la ora actuală, Consiliul Judeţean solicită finanţare pentru 
parcare şi achiziţii conexe.  

Indiferent ce argumente ar dori să ne servească conducerea Consiliului Judeţean Buzău privind această situaţie, 
domnule prim-ministru, vă solicit, să dispuneţi un control care să lămurească câteva aspecte: 

1. Valoarea la care s-a ridicat investiţia reflectă realitatea? 
2. Care este termenul la care obiectivul poate fi funcţional? 
3. Modul în care s-a gestionat investiţia până acum dă dreptul autorităţilor locale de a ocupa în continuare 

de finalizarea obiectivului?  
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Cezar- Florin Preda 
 

*** 
 
Adresată domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii 
        

Situaţia Muzeului Satului Brănean 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 Având în vedere materialele primite în cadrul audienţelor de la Biroul parlamentar din circumscripţia 
electorală nr. 8 Braşov, supun atenţiei dumneavoastră situaţia Muzeului Satului Brănean, care se află situat pe un 
teren în litigiu şi trebuie salvat de la desfiinţare, date fiind importanţa şi valoarea sa istorică, memorială, artistică, 
arhitecturală şi etnografică. 
 La data de 29.08.2014, Consiliul Judeţean Braşov a aprobat prin Hotărârea nr. 353 iniţierea procedurilor 
privind preluarea de către această autoritate a administraţiei publice locale a Muzeului Satului Brănean, secţie a 
Muzeului Naţional Bran, de la Ministerul Culturii. 
 Referitor la finalizarea acestui demers, doamna secretar de stat Hegedus Csilla a considerat, la nivelul lunii 
octombrie a anului trecut, că nu este necesară această preluare, deoarece muzeul nu este unul de importanţă locală.  
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 Stimate Domnule Ministru, având în vedere situaţia de fapt, asupra căreia vă adresez rugămintea să vă 
aplecaţi cu profesionalismul de care daţi dovadă, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
- Care este viziunea Ministerului Culturii referitoare la existenţa şi funcţionarea Muzeului Satului Brănean din 
punct de vedere al situaţiei juridice şi al lucrărilor necesare de conservare şi restaurare? 
- Veţi proceda la emiterea unei hotărâri de guvern privind trecerea Muzeului Satului Brănean în domeniul 
public şi în administrarea Consiliului Judeţean, având în vedere disponibilitatea expresă şi efectivă a acestuia de a 
conserva, restaura şi pune în valoare patrimoniul acestuia? 
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Gheorghe Ialomiţianu 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
        

Salarizare nestimulativă în sectorul public 
 

Doamnă Ministru, 
Potrivit datelor furnizare de către Inspecţia Muncii, la nivelul judeţului Suceava din cele aproximativ 85.270 

contracte de muncă înregistrate şi active, aproximativ 93,2% sunt încheiate pentru un salariu brut mai mic decât 
salariul mediu pe economie, iar peste 46% sunt încheiat pentru un salariu brut egal cu salariul minim brut în plată pe 
ţară, în vreme ce numărul salariaţilor care au contracte de muncă încheiat pentru o salarizare ce depăşeşte valoarea de 
3.500 lei net reprezintă doar 0,6%, adică doar 515 angajaţi. Toate aceste date vin în contextul în care la nivelul 
Judeţului Suceava muncesc persoane înalt calificate, manageri de companii, profesori universitari, cercetători, 
muzeografi, istorici, dar şi persoane cu răspundere administrativă semnificativă: şefi ai unor instituţii publice 
deconcentrate, înalţi funcţionari şi alte categorii. Nemailuând în calcul sectorul privat, în care salarizarea este mult 
mai competitivă, rezultă cu maximă claritate nivelul scăzut al salarizării pe întreg judeţul şi necesitatea unei reforme 
urgente în domeniul public. Ştiind că la nivelul Ministerului Muncii se află în lucru un proiect de lege privind 
salarizarea în domeniul public, vă rog, doamnă Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 

‐ ce criterii se vor avea în vedere pentru stimularea performanţei prin salarizare în următoarele domenii: 
educaţie, sănătate, administraţie publică, siguranţa cetăţeanului? 

‐ care este efortul bugetar produs printr-o reformare reală a sistemului de salarizare din sectorul public, ca 
formă de creştere a performanţelor serviciilor publice? 

‐ intenţionaţi să reveniţi la prevederea legală potrivit căreia salariul minim brut pentru angajaţii cu studii 
superioare să fie egal cu dublul salariului minim brut în plată pentru angajaţii cu studii medii? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
       

Standardele de cost pentru infrastructura de transport rutier 
 

Domnule Ministru, 
 În anul 2010, Guvernul României de la acea vreme a introdus standardele de cost atât pentru construcţia de 
autostrăzi, cât şi pentru construcţia drumurilor naţionale, a căilor ferate sau căilor navigabile. În perioada următoare, 
mai ales în anul 2013, standardele de cost pentru construcţia de autostrăzi au suferit modificări importante, în sensul 
creşterii semnificative a costurilor, creştere care nu poate fi coroborată nici cu inflaţia agregată pe cei 2 ani, nici cu 
dinamica costului orar cu forţa de muncă în aceeaşi perioadă de timp. Mai mult, dacă în anul 2010 standardele de cost 
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s-au stabilit de o manieră transparentă, iar valoarea acestora a fost accesibilă tuturor celor interesaţi, ultimele 
standarde de cost nu sunt cunoscute decât la nivelul Ministerului Transporturilor, punând într-o lumină nefavorabilă 
utilizarea resurselor financiare publice. Faţă de această situaţie, vă rog, domnule ministru să aduceţi următoarele 
clarificări: 
- în cursul anului 2015, intenţionaţi să ajustaţi din nou standardele de cost pentru infrastructura rutieră, înaintea 
demarării licitaţiilor de atribuire a lucrărilor de construire a noilor segmente de autostradă? 
- când şi cum doriţi să faceţi publice noile standarde de cost/actualele standarde de cost  şi în ce fel aceste 
valori vor afecta atragerea fondurilor europene nerambursabile pentru infrastructură? 
- vă rog să comunicaţi valoarea absolută şi precum şi procentul din totalul bugetului alocat pentru 
infrastructura de transport care s-a cheltuit pentru finanţarea studiilor de fezabilitate şi pre-fezabilitate în perioada 
2013-2015. 
 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

Adresată domnului  Marius Nica, ministrul Fondurilor  Europene 
        

Nivelul scăzut al ratei de absorbţie în România a fondurilor Uniunii Europene 
 

Domnule Ministru,  
Agenţia de evaluare financiară S&P a anticipat o creştere economică a României în medie de 3% între 2015 – 

2018, dar care ar putea fi limitată de menţinerea la un nivel scăzut a ratei de absorbţie a fondurilor UE, şi de un nivel 
sub aşteptări al investiţiilor străine directe în România. 
Cu nouă luni înainte de încheierea exerciţiului financiar multianual 2007 – 2013, absorbţia fondurilor Uniunii 
Europene în primul trimestru din 2015 conturează deja un eşec de proporţii al Guvernului condus de premierul Victor 
Ponta. Astfel, o rată de absorbţie a fondurilor UE de doar 60% înseamnă o pierdere netă pentru România de cel puţin 
7,5 miliarde de euro. 

În primele trei luni din 2015 România a primit rambursări în contul cheltuielilor efectuate în programele 
finanţate de UE de 696 de milioane de euro, adică doar 4% din totalul fondurilor alocate între 2007 – 2013 (19 
miliarde de euro). România poate încheia exerciţiul financiar cu o rată de absorţie de sub 60%, ceea ce ar pune în 
pericol creşterea economică, având în vedere că o bună parte a investiţiilor bugetate de Ministerul Finanţelor Publice 
pe 2015 se baza chiar pe fondurile Uniunii Europene. Ministerul Finanţelor Publice a anunţat că în anul 2015 nivelul 
investiţiilor va fi de 44,7 mld. lei, mai mari cu aproape 24% faţă de sumele programate în 2014.  

Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi măsurile pe care le veţi 
întreprinde pentru creşterea ratei de absorbţie a fondurilor UE de către Guvernul României, în condiţiile în care în 
luna martie 2015 rata de absorbţie (rambursările) a crescut cu 1,2%, de la 47,6% (9 miliarde de euro) comparativ cu 
48,9% (9,3 miliarde de euro) în luna februarie a aceluiaşi an. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
 

Finalizarea autostrăzii Bucureşti-Ploieşti 
 

Stimate domnule Ministru, 
Finalizarea autostrăzii Bucureşti-Ploieşti întârzie din cauza unui tronson de 6,5 km pe care Ministerul 

Transporturilor s-a angajat să-l termine până la data de 22 ianuarie 2015, conform răspunsului primit la interpelarea 
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„Construcţia autostrăzii Bucureşti-Ploieşti”  din data de 11 noiembrie 2014. Din lungimea totală a tronsonului au mai 
rămas doar 6,5 km care nu vor fi deschişi circulaţiei nici în 2015, în plus o parte din acest drum are încă un termen 
incert de finalizare.  

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să-mi precizaţi: 
 Când estimaţi finalizarea integrală a autostrăzii Bucureşti – Ploieşti? 
 Care este termenul estimativ de finalizare al tronsonului de 3,3 km care începe în şoseaua Petricani? 
 Care sunt responsabilii de amânarea finalizării autostrăzii şi ce măsuri veţi lua contra lor? 
 Care este stadiul procesului intentat de constructorul acestui tronson CNADNR? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
         

Stadiul proiectelor de infrastructură feroviară finanţate din fonduri europene 
 

Stimate domnule Ministru, 
Finalizarea proiectelor de modernizare şi reabilitare de căi ferate aferente Coridorului IV Paneuropean, 

demarate de Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA va asigura creşterea vitezei de circulaţie a trenurilor, a 
gradului de siguranţă şi de confort şi reducerea timpului de călătorie, precum şi alinierea infrastructurii feroviare din 
România la parametrii tehnici şi operaţionali de la nivelul Uniunii Europene. În perioada 2011-2013 au fost semnate 
mai multe contracte pentru modernizarea şi reabilitarea a 182 km de cale ferată şi a 14 gări, cu termene de finalizare 
în 2015, cu excepţia tronsonului Simeria-Vinţu de Jos. Ultimele evaluări arată însă că proiectele pentru reabilitarea 
liniilor de cale ferată sunt în întârziere cu perioade cuprinse între 6luni şi 2 ani de zile. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să-mi precizaţi: 
 Care este stadiul pentru fiecare tronson de infrastructura feroviară aflat în reabilitare şi modernizare din 

fonduri europene şi când este estimată finalizarea? 
 Câţi bani va pierde România dacă proiectele de infrastructură feroviară nu vor fi finalizate până la 31 

decembrie 2015? Se are în vedere o fazare a acestor proiecte şi din perspectiva financiară 2014-2020? Care este 
stadiul discuţiilor cu Comisia Europeană pentru această soluţie? 

 Au fost identificaţi responsabilii pentru aceste întârzieri? Au fost aplicate penalităţi firmele constructoare? 
Solicit răspuns scris şi oral. 

 
Deputat 

Alexandru Nazare 
 

*** 
 
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene 
       

Situaţia noilor contracte anunţate pe fonduri europene 
 

Stimate domnule Ministru, 
 

Pentru proiectele finanţate din cadrul financiar multianual 2007-2013, termenul limită pentru decontarea de 
către Bruxelles a cheltuielilor este 31 decembrie 2015. Recent Ministerul pe care îl conduceţi a anunţat că abia luna 
aceasta vor fi semnate noi contracte în valoare de aproximativ 600 milioane de lei. Aceasta ar însemna că beneficiarii 
proiectelor vor avea la dispoziţie mai puţin de 6 luni pentru implementarea proiectelor. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să-mi precizaţi: 
 Ce perioadă de timp estimaţi pentru implementarea noilor contracte, astfel încât să puteţi cere şi banii 

la rambursare? Aveţi o estimare a proiectelor care riscă să nu se încadreze în termenele de decontare şi pentru care va 
fi solicitată fazarea pentru a fi acoperite şi din bugetarea 2014-2020? 

 Ce măsuri veţi dispune pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea sistemului de monitorizare a proiectelor 
cu risc de nefinalizare până la sfârsitul anului 2015? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Plata subvenţiilor la bovine şi lapte 
 

Domnule Ministru,  
Fermierii maramureşeni, la fel ca şi ceilalţi fermieri din întreaga ţară, aşteaptă încă  subvenţiile  pe  anul 

trecut. Cum este posibil ca plata pentru bovine şi lapte să nu fie făcută până la această dată, în ideea în care , 
Guvernul Ponta şi ministerul pe care îl conduceţi a promis că aceste sume vor ajunge la fermieri până cel tărziu la 10 
februarie a.c.  

Aceste nemulţumiri şi nu numai, a scos în strada mii de fermieri, iar protestele acestora  vor continua dacă se  
tot amână plăţile aferente anului 2014, dar şi faptul că se vor diminua sumele pe cap de animal, iar sectorul zootehnic 
românesc şi siguranţa alimentară vor fi în pericol. Aceştia au nevoie urgentă de sprijin finaciar, iar pasivitatea şi 
scuzele dumneavoastră îi nemulţumeşte profund. 
 Domnule ministru, va rog să aveţi amabilitatea să-mi comunicaţi dacă au început plăţile subvenţiilor  la 
bovine şi lapte, sume  aferente anului trecut.  
 Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Mircea Man 

 
*** 

Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Sistemele de irigaţii ar tripla producţia din agricultură 
 

Doamnule Ministru, 
 
În condiţiile în care pe zona de dezvoltare rurală s-au obţinut 370 de milioane de euro pentru infrastructura 

secundară de irigaţii, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, vă adresez 
următoarele întrebări: 

1. În ce zone va fi facută cu prioritate investiţia pentru irigare? 
2. Care este suma alocată pentru fiecare judeţ şi câţi km de sistem de irigare sunt prevăzuţi?   
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 

 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

  
Problematica privind combaterea violenţei în familie 

 
 

Stimată doamnă Ministru, 
Prin modificarea legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, prin Ordonanţa de 

Guvern nr 6/2015 Departamentul pentru Egalitate de Sanşe între Femei şi Bărbaţi, exercită în prezent funcţiile de 
strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniul violenţei în familie, cu atribuţii în elaborarea, 
coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul violenţei în familie. 

Având în vedere că acest departament e sub coordonarea directă a ministerului muncii vă rog să-mi 
comunicaţi: 

- Ce buget a avut la nivelul anului 2014 şi are alocat pentru anul 2015 pentru elaborarea şi 
implementarea unei strategii de combatere a violenţei domestice? 

- Aveţi în vedere elaborarea şi implementarea unui program naţional privind combaterea violenţei 
domestice? 

De asemenea, vă rog să-mi comunicaţi o statistică oficială la nivelul anului 2015 privind violenţa 
domestică, pe categorii pe persoane afectate, în funcţie de vârstă şi sex. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată domnului Alexandru Petrescu,  Director General la Poşta Română 
 

Lipsa de personal pentru distribuirea corespondenţei 
 

Domnule Director, 
Supun atenţiei dumneavoastră problema lipsei de personal pentru distribuirea corespondenţei, ce mi-a fost 

adusă la cunoştinţă la cabinetul parlamentar din Negreşti Oaş. 
Din luna martie a.c, locuitorii din Cartierul Tur, localitatea Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare, nu şi-au mai 

primit corespondenţa din lipsa unui poştaş. In acest cartier trăiesc aproximativ 600 de locuitori, iar distanţa până la 
cel mai apropiat Oficiu Poştal este de 3 km.  

Ţinând cont de cele expuse mai sus, vă rog să îmi comunicaţi: 
1. Ce soluţie propuneţi? 
2. Care este termenul de rezolvare a situaţiei? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
    domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene 
        
         

Locurile de muncă create din proiectele pe fonduri europene din mediul rural 
 
Doamnule Ministru, 
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În condiţiile în care la data de 09.04.2015 avem peste 150 de mii de proiecte depuse, peste 97 de mii de 

proiecte selectate şi peste 87 de mii de contracte de finanţare semnate,  conform datelor publicate pe site-ul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, vă adresez următoarea întrebare: 

1.Câte locuri de muncă s-au creat în mediul rural în urma contractelor de finanţare semnate cu beneficiari?  
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
               domnului Gabriel Oprea,  ministrul Afacerilor Interne 
   domnului Tiberiu-Mihail Niţu, Procuror General la Ministerul Public 
              
    

Concesionarea luciului de apă a barajului din Călineşti Oaş 
 
 

Supun atenţei dumneavoastră problema concesionării luciului de apă a barajului din Călineşti Oaş, ce mi-a fost 
adusă la cunoştinţă la cabinetul parlamentar. 

Consiliul local Călineşti Oaş a făcut o sesizare în atenţia domnului primar Copil Gheorghe pentru 
transparentizarea contractului de concesiune a barajului din Călineşti Oaş. În urma acestui contract zeci de proprietari 
au rămas fără terenurile lor. Însă, răspunsul întârzie să apară, depăşind chiar şi limita legală de 60 de zile.  

Vă rog, să ne puneţi la dispoziţie o copie a contractului de concesiune a barajului din localitate Călineşti Oaş, 
judeţul Satu Mare. 

Vă rog să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în scris. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Mircea Duşa, ministrului Apărării Naţionale 

       

Autorizare poligoane de tir specifice tirului dinamic 
 

Stimate domnule Ministru, 
 
Tirul Dinamic este un sport practicat pe toate continentele în 96 ţări ale lumii de 38 de ani, fără niciun incident 

pe linie de arme, sport recunoscut în toate ţările Uniunii Europene şi toate ţările din jurul României, mai puţin în 
România, unde s-a facut cerere oficială de recunoaştere către MTS, dar din lipsa normelor metodologice la Legea 
295/2004 a armelor care întârzie să fie publicate de 3 ani, nu pot fi autorizate poligoane de tir specifice tirului 
dinamic. De aceea, neavând unde practica în România, practicanţilor tirului dinamic le este limitat dreptul la sport, 
deşi acest drept este garantat prin lege. 

Aşa cum pe un teren de volei nu se poate juca tenis, şi nici handbal pe teren de hochei sau polo pe apă, aşa nici 
tirul dinamic IPSC nu poate fi practicat pe poligoane de tir sportiv ISSF (singurele existente). 

Având în vedere acest neajuns vă rog să-mi comunicaţi: 
- Stadiul normelor la legea 295/2004? 
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- Ce măsuri aveţi în vedere a întreprinde pentru ca şi aceşti oameni să poată face practică pe poligoane de tir 
sportiv ISSF (singurele existente)? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
 

Asigurarea controlului de securitate la Aeroportul Internaţional Timişoara 
 

Stimate domnule Ministru, 
 
În data de 6 aprilie anul curent, Consiliul de Administraţie al Aeroportului Timişoara a decis modificarea 

organigramei şi desfiinţarea Serviciului de Securitate Aeroportuară, atribuţiile acestuia urmând a fi preluate de o 
companie privată, care nu are nici personalul calificat necesar şi nici nu respectă standardul de securitate aeronautică, 
aşa cum a constatat o inspecţie din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile din România, Direcţia Securitate 
Aeronautică în lunile noiembrie şi decembrie 2014. Mai mult în data de 6.04.2015 echipa de inspecţie a AACR a 
constatat că nu au fost respectate prevederile raportului anterior emis, mai mult decât atât, au reuşit să penetreze 2 
puncte de control acces din cele 3 existente deservite de către societatea SC Triple Security. Situaţia este deosebit de 
gravă atât din punct de vedere al îndeplinirii standardelor de siguranţă pe un aeroport internaţional, cât şi din punct de 
vedere social având în vedere că angajaţii din Serviciul de securitate aeroportuară vor fi preluaţi de compania privată 
fără a li se respecta drepturile legale. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să-mi precizaţi: 
 Aţi fost informat de AACR cu privire la situaţia asigurării controlului de securitate la Aeroportul 

Internaţional Timişoara? 
 Care a fost mandatul reprezentanţilor MT în şedinţa Consiliului de Administraţie care a decis 

modificarea organigramei? 
 Care sunt măsurile pe care le veţi dispune pentru a asigura îndeplinirea normelor legale în ceea ce 

priveşte respectarea standardelor de securitate şi a drepturilor angajaţilor? 
Solicit răspuns scris. 

 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Asigurarea controlului de securitate la Aeroportul Internaţional Timişoara 
 

Stimată doamnă Ministru, 
 

În data de 6 aprilie anul curent, Consiliul de Administraţie al Aeroportului Timişoara a decis modificarea 
organigramei şi desfiinţarea Serviciului de Securitate Aeroportuară, atribuţiile acestuia urmând a fi preluate de o 
companie privată. Angajaţii din Serviciul de Securitate Aeroportuară au fost convocaţi de compania privată pentru a 
li se prezenta condiţiile de angajare, în timp ce din partea Aeroportului au primit o informare de preaviz pe care o 
anexez prezentei interpelări. Aeroportul Internaţional Timişoara are deja un istoric în ceea ce priveşte concedierea 
abuzivă a angajaţilor, pierzând deja procese în instanţă şi fiind obligat la reangajarea acestora. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  12 - 2015  
săptămâna  20 – 24 aprilie  2015   

 

90

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să-mi precizaţi: 
 În ce măsură consideraţi că acţiunile Aeroportului Timişoara respectă prevederile Codului muncii în 

ceea ce priveşte procedura de concediere? 
 Au existat controale ale ITM la această instituţie în ultimii trei ani? Care au fost concluziile acestora? 
 Cum este posibil ca o companie de stat să transfere angajaţii către o companie privată? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Grădiniţe pentru fiecare copil 
 

Stimată doamnă Ministru, 
Săptămâna trecută, alături de ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Sorin Cîmpeanu aţi semnat cu 

Asociaţia OvidiuRo acordul de parteneriat privind extinderea programului „Fiecare Copil în Grădiniţă” la nivel 
naţional până în 2020. 

Având în vedere că avem mulţi copii ce nu pot merge la grădiniţă pentru că acestea nu există sau deşi există 
clădirea nu avem cadre preparate pentru educaţia copiilor căci aceştia preferă orice altă meserie decât pe aceea de 
educator, vă rog să-mi comunicaţi ce demersuri se vor face la nivelul ministerului pentru crearea de grădiniţe, pentru 
susţinerea educaţiei timpurii a copiilor noştri, care mai târziu vor fi contributorii acestei ţări? 

S-a afirmat cu ocazia încheierii acordului de parteneriat că promovarea incluziunii sociale şi combaterea 
sărăciei este un obiectiv fundamental pentru Guvernul Ponta. Astfel, veţi sprijini demersurile societăţii civile care vin 
în sprijinul combaterii sărăciei în rândul copiilor. 

În acest context vă rog să-mi comunicaţi ce măsuri se iau la nivelul ministerului pe care îl coordonaţi, căci 
societatea civilă nu poate veni doar ea cu demersuri şi guvernul, prin cele două ministere, trebuie să-şi facă public 
politica în această privinţă? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Accesibilizarea instituţiilor publice pentru persoanele cu dizabilităţi 
 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 
Aproximativ 3% din populaţia României este formată din persoane cu dizabilităţi. La ultimul protest de 

amploare organizat în capitală în luna iulie a anului trecut, reprezentanţii persoanelor cu dizabilităţi au reclamat lipsa 
măsurilor de accesibilizare a spaţiului public, lipsa rampelor de acces, lipsa bordurilor de trecere pentru cărucioare, 
lipsa semafoarelor pentru nevăzători şi chiar lipsa cabinelor de votare dimensionate pentru persoane aflate în cărucior 
(de reţinut că nu toate persoanele cu dizabilitati necesită urnă mobilă). 

Am mai pus în luna februarie a acestui an o întrebare legată de demersurile pe care le aveţi în vedere pentru 
accesibilizarea instituţiilor publice şi mi s-a vorbit în răspuns de o strategie care nici acum nu e finalizată sau măcar 
plecată în avizare externă. 
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Vă rog să-mi comunicaţi ce face ministerul dumneavoatră în lipsa acestei strategii? Aveţi în vedere să luaţi în 
acest an vreo măsură concretă pentru aceşti oameni? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 
Adresată doamnei Gabriela Szabo, ministrul Tineretului şi Sportului 

       

Autorizare poligoane de tir specifice tirului dinamic 
 

Stimata doamnă Ministru, 
Tirul Dinamic este un sport practicat pe toate continentele în 96 ţări ale lumii de 38 de ani, fără niciun 

incident pe linie de arme, sport recunoscut în toate ţările Uniunii Europene şi toate ţările din jurul României, mai 
puţin în România, unde s-a facut cerere oficială de recunoaştere către MTS dar din lipsa normelor metodologice la 
Legea 295/2004 a armelor care întârzie să fie publicate de 3 ani, nu pot fi autorizate poligoane de tir specifice tirului 
dinamic. De aceea, neavând unde practica în România, practicanţilor tirului dinamic le este limitat dreptul la sport, 
deşi acest drept este garantat prin lege. 

Aşa cum pe un teren de volei nu se poate juca tenis, şi nici handbal pe teren de hochei sau polo pe apă, aşa 
nici tirul dinamic IPSC nu poate fi practicat pe poligoane de tir sportiv ISSF (singurele existente). 

Având în vedere acest neajuns vă rog să-mi comunicaţi: 
- Cum intenţionează MTS să susţină şi această ramură să se dezvolte şi la noi în ţară? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

       
Nerespectarea strategiei naţionale în domeniu 

 
Domnule Ministru, 
Strategia Naţională în domeniu pentru anii 2014–2020 a fost adoptată abia în octombrie 2014.  
Principalul instrument de implementare, respectiv Planul Naţional 2014–2020 nu a fost adoptat nici până în 

aprilie 2015. 
La o lună de la adoptarea prin HG a strategiei naţionale, guvernul a propus un buget de stat care prevede pentru 
cercetare, pentru 2015 şi urmatorii ani, sume cuprinse între 1/2 şi 1/4 din cele prevăzute pentru cheltuieli publice de 
cercetare în propria strategie, ceea ce anulează conţinutul strategiei adoptate în actombrie 2014, ale cărei ţinte nu mai 
pot fi, astfel, atinse, din capul locului. 

 Având în vedere că toate aceste acţiuni prejudiciază grav statul român, economia naţională şi sistemul 
de cercetare, vă rog să-mi comunicaţi: 

 Ce măsuri aţi dispus pentru corectarea situaţiei? 
 Ce plan de acţiune are ministerul pentru reintrarea în legalitate şi când se va produce aceasta? 
 Când se va respecta obligaţia legală, şi ţinta strategică declarată şi asumată a României, de a asigura 

un nivel al investiţiilor publice anuale în cercetare de minimum 1% din PIB? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Taxarea retroactivă a diurnelor românilor care muncesc în străinătate 
 

Stimată doamnă Ministru, 
Nenumărate informaţii apărute în spaţiul public în ultimele săptămâni arată că inspectorii ANAF  blochează 

activitatea a sute de firme care asigură locuri de muncă pentru o sută de mii de români ca urmare a  reîncadrării peste 
noapte a diurnei în categoria veniturilor salariale impozabile. 

În cazul acestor abuzuri considerăm că avem de-a face atât cu o modalitate de a omorî zeci de mii de locuri 
de muncă cât şi cu nedreptatea de a impune retroactiv plata unor debite despre care aceste firme nu au fost informate 
niciodată, chiar dacă au fost permanent controlate în aceşti ultimi 5 ani. 

Având în vedere faptul că toate aceste măsuri pot duce la explozia şomajului în ţara noastră vă rog să-mi 
comunicaţi ce măsuri aveţi în vedere să întreprindeţi pentru a opri aceste nedreptăţi? Rog de asemenea să precizaţi 
care este rolul Ministerului pe care îl conduceţi în accelerarea, începând cu ianuarie 2015, a controalelor ANAF şi 
reinterpetarea de către această instituţie a prevederilor Codului Fiscal legate de impozitarea veniturilor plătite de 
agenţiile de muncă temporară românilor care muncesc în străinătate. Fac precizarea că surse media au informat 
privind existenţa unui ordin secret de ministru, pe care dumneavoastră l-aţi fi semnat în ianuarie 2015, şi care ar fi 
contribuit la această reinterpretare de către ANAF a prevederilor Codului Fiscal incidente impozitării veniturilor mai 
sus amintite. Vă pun la dispoziţie şi linkul referitor la această informaţie pe care nu aţi dezminţit-o până în acest 
moment: http://www.enational.ro/dezvaluiri/rovana-plumb-pune-bir-romanilor-din-strainatate-470734.html/. 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Lege pentru pensiile parlamentarilor 
 

Stimată doamnă Ministru, 
În cadrul Parlamentului României a fost depus de majoritatea colegilor din cadrul PSD un proiect legislativ( 

BP426/2015 -Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013) prin care se doreşte 
acordarea unei indemnizaţii la împlinirea vârstei de pensionare pentru demnitarii ce îndeplinesc condiţiile de 
pensionare şi care au desfăşurat activitate în cadrul Parlamentului României. 

Prin Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010, s-a introdus un sistem unitar de pensii publice, eliminându-se 
astfel pensile speciale pentru toate categoriile de persoane ce beneficiau de acestea. 

Având în vedere aceste aspect vă rog să-mi comunicaţi: 
-care este impactul bugetar al aplicării dispoziţiilor cuprinse în cadrul proiectului legislativ – marca PSD, 

înregistrat la Camera Deputaţilor sub nr. 426/15-04-2015? 
- Ministerul Muncii susţine adoptarea unui astfel de proiect legislativ şi acordarea unei pensii speciale 

parlamentarilor? 
Solicit răspuns scris. 

 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 
 Declaraţii politice 
 
 Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 
 Cu exact un secol în urmă, pentru armenii din Imperiul Otoman începea drumul Golgotei care, în unele 
cazuri s-a sfârşit printr-o crucificare cât se poate de concretă în deşerturile Siriei. Pe 24 Aprilie, elitele intelectuale, 
religioase, politice şi economice ale armenilor din Istanbul au fost arestate, întemniţate şi ucise. În zilele următoare 
soldaţii armeni din armata otomană au fost dezarmaţi şi trimişi în lagăre de exterminare. 
 Populaţia armeană din tot cuprinsul Imperiului a făcut apoi obiectul unei deportări în masă, 306 coloane de 
deportaţi parcurgând spaţii imense către zonele deşertice ale Siriei unde se hotărâse relocarea lor. În aceste marşuri 
ale morţii, armenii din convoaie au fost în mod sistematic înfometaţi, epuizaţi fizic şi atacaţi de batalioanele speciale 
guvernamentale care îi însoţeau. Din cei peste un milion de armeni duşi în acest fel spre deşert, au ajuns la destinaţie 
în jur de 20%, restul fiind ucişi pe drum. 
 Destinaţia însemna internare în lagăre de exterminare, acolo unde a pierit majoritatea celor care au 
supravieţuit drumului. Pe toate aceste drumuri au avut loc atrocităţi de neimaginat pentru lumea civilizată, de la 
uciderea copiilor la crucificarea femeilor. În acest timp, armenii din armata otomană erau ucişi sistematic în lagărele 
de muncă în care fuseseră internaţi. Bilanţul sec a doi ani de neantizare este de un milion şi jumătate de armeni 
cetăţeni ai Imperiului Otoman. 
 Câteva zeci de mii de armeni au reuşit să scape cu viaţă fugind fie în Imperiul �arist, fie, prin porturile de la 
Mediterana în Europa, fie în teritoriile otomane ocupate de către Antantă. Una dintre familiile care au reuşit atunci să 
se refugieze şi să găsească adăpost în România, primul stat care a întins o mână refugiaţilor armeni, este familia mea. 
Strămoşii mei putea opta între moarte şi abandonarea credinţei creştine. Bunicii mei, împreună cu majoritatea 
armenilor de atunci au spus: „Mai bine ne pierdem trupul decât să ne pierdem sufletul”. În acei ani, armenii din 
Imperiul Otoman au învăţat să moară şi călcând pe moarte să învie întru aceeaşi credinţă creştină. 
 S-a scris şi s-a spus mult despre genocidul împotriva armenilor din Imperiul Otoman. S-a recunoscut puţin şi 
de foarte puţine ori el a fost calificat ca atare. De aceea, astăzi doresc să citez din cele mai recente gesturi legate de 
comemorarea evenimentelor de atunci. 
 Primul este cel al Sanctităţii Sale Papa Francisc I, care în timpul liturghiei din 12 Aprilie 2015 dedicată 
centenarului genocidului împotriva armenilor a spus: 
 “Poporul vostru, pe care tradiţia îl recunoaşte drept primul popor convertit la creştinism în 301, are o istorie 
bimilenară şi păstrează un admirabil patrimoniu de spiritualitate şi cultură, alături de capacitatea de a se ridica după 
numeroasele persecuţii şi încercări la care a fost supus. Vă invit să cultivaţi întotdeauna sentimentul de recunoştinţă 
faţă de Domnul pentru faptul de a fi fost capabili să vă păstraţi fidelitatea faţă de El chiar şi în epocile cele mai 
grele.„ 
 „Paginile de suferinţă din istoria poporului vostru continuă, într-un anumit sens, patima lui Isus, dar în 
fiecare din ele este depusă sămânţa Învierii. Să nu înceteze în voi, Păstorii, efortul de a-i educa pe credincioşii laici să 
înveţe a citi realitatea cu ochi noi, pentru a ajunge să spună zi de zi: 
 - poporul meu nu este doar unul de oameni care suferă pentru Cristos, dar mai ales unul de oameni înviaţi în Cristos. 
 De aceea, este important să vă aduceţi aminte de trecut, dar pentru a scoate viaţa cu care să alimentaţi 
prezentul prin vestirea bucuroasă a Evangheliei şi prin mărturia carităţii.” 
 „În secolul trecut, familia noastră umană a trecut prin trei tragedii masive şi fără precedent. Prima, care este 
considerată în mod larg drept primul genocid al secolului al XX-lea, a lovit poporul vostru armean. 
 Celelalte două au fost comise de către nazism şi stalinism.” 
 În Rezoluţia 2590/15 Aprilie 2015, amintind de Rezoluţia sa din 18 Iunie 1987 în care caracteriza 
evenimentele din Imperiul Otoman din perioada 1915-1917 ca fiind genocid, Parlamentul European "aduce un 
omagiu, în ajunul centenarului, memoriei unui milion şi jumătate de victime nevinovate, armeni care au pierit în 
Imperiul Otoman; se alătură comemorării centenarului genocidului împotriva armenilor într-un spirit de solidaritate şi 
justiţie europeană; invită Comisia şi Consiliul să se alăture la comemorarea acestuia.” 
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Rezoluţia a fost iniţiată de către Partidul Popular European şi votată cu o largă majoritate de către toţi reprezentanţii 
tuturor statelor membre şi a partidelor europene. 
 Doresc să le mulţumesc pe acestă cale europarlamentarilor români, din tot spectrul politic pentru sprijinirea 
acestei Rezoluţii a Parlamentului European şi să îmi exprim speranţa că va veni o zi în care Parlamentul României, 
structurat în aceleaşi partide care au votat rezoluţia la Bruxelles, va adopta o atitudine similară. 

Vă mulţumesc ! 
 

Deputat 
Varujan Pambuccian 

 
*** 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

 Pe 25 aprilie se împlinesc 100 de ani de la Bătălia de la Gallipoli, o încercare nereuşită a forţelor aliate de a 
cuceri peninsula şi de a înainte spre capitala Imperiului Otoman, Constantinopole, pentru a securiza o rută maritimă 
cu scopul de a menţine Rusia în război. Una dintre cele mai importante evenimente consemnate în istoria mondială, 
fie prin prisma rezultatului, fie a efectelor, această bătălia a dus la prelungirea Primului Război Mondial şi a 
influenţat destinul Turciei.  

În acea zi, începe debarcarea a 568.000 de soldaţi britanici şi francezi pe malurile Dardanelelor, apărate de 
fortificaţii, artilerie şi 315.500 de soldaţi turci aflaţi sub comanda strălucită a Locotenent Colonelului Mustafa Kemal 
şi a Generalului Otto Liman von Sanders. La Gallipoli, soldaţii turci au creat o fortăreaţă impenetrabilă din carne şi 
oase. 
 În această luptă s-au folosit muniţii diferite faţă de alte războaie, credinţa şi devotamentul. 
 A fost prezentă o credinţă care a ţinut piept obuzelor, puştilor, puterii superioare şi oţelului. În această bătălie 
în care Mustafa Kemal a spus: “Nu vă ordon să luptaţi, vă ordon să muriţi! Şi până când vom muri cu toţii aici, vom 
ţine pe loc duşmanul, până ce fraţii noştri ne vor veni în ajutor şi ne vor lua locul în tranşee!”, toţi soldaţii turci s-au 
ridicat împotriva duşmanului, pentru a omorî şi a muri.  
Pierderile de vieţi omeneşti au fost imense atât pentru turci, cât şi pentru puterile aliate, estimându-se că au murit 
252.000 de soldaţi britanici şi francezi şi 251.000 de soldaţi turci, în iarna anului 1915, puterile aliate fiind nevoite să 
se retragă din faţa rezistenţei desfăşurate de turci. 
 În memoria soldaţilor căzuţi în luptă, Mustafa Kemal trimite următoarea declaraţie naţiunilor participante la 
luptă: „Soldaţii care şi-au vărsat sângele pentru această patrie, se află pe pământurile patriei prietene. Dormiţi în 
linişte şi pace. Voi sunteţi suflet lângă suflet alături de toţi eroii. Mame, de la mari depărtări, ce şi-au trimis fiii în 
luptă! Opriţi-vă lacrimile! Copiii voştri sunt în braţele noastre. Sunt în linişte şi vor dormi liniştiţi. După ce şi-au dat 
viaţa pe aceste pământuri, ei au devenit copiii noştri”. 
 Vă voi citi o amintire a lui Mustafa Kemal din timpul războiului: “Distanţa dintre poziţiile celor două tabere 
era de doar 8 metri. Cu alte cuvinte, moarte sigură, cei din prima linie neavând şansa de a scăpa cu viaţă, căzând eroi, 
după care cei din a doua linie treceau în locul lor. Vă puteţi închipui oare cât sânge rece şi câtă putere de resemnare 
au dat dovadă aceşti eroi? Vede pe cel care moare şi ştie că şi el va muri după numai 3 minute. 
Nu arată însă nici cel mai mic gest de retragere. Nu este loc de cutremurare, cei ce ştiu să citească din cartea sfântă se 
pregăteau să intre în rai, timp în care cei necunoscători păşeau murmurând o ultimă rugăciune. Puteţi fi siguri că 
acesta este spiritul cu care s-au câştigat luptele de la Çanakkale”. 
 Aceasta era starea de fapt, nu doar a acelei bătălii, ci a întregului imperiu otoman, înconjurat şi atacat din 
toate părţile. Astfel că, după câştigarea acestei bătălii, Mustafa Kemal, înaintat la rangul de Colonel, este trimis pe 
frontul din Caucaz, acolo unde primeşte rangul de General de Brigadă, cu scopul de a opri avansarea armatei ruse 
căreia i se alăturase un detaşament de voluntari armeni, cât şi trupe armene iregulare care se aflau într-o continuă 
înaintare. 
 În încheiere ne putem pune întrebarea pe care ar trebui să şi-o pună şi istoricii celor două ţări: de ce a fost 
implicată populaţia civilă în acest război, căci se cunoaşte faptul că etnia armeană a trăit alături de poporul turc în 
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bune condiţii timp de sute de ani. Istoricii celor două ţări ar trebui să se întâlnească pentru a stabili în deplin acord 
cauza care a dus la producerea acestor evenimente. 
 Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Iusein Ibram 

 
*** 

 
194 de ani de la începerea luptelor  pentru dobândirea libertăţii grecilor 

de sub dominaţia otomană 
 

Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Cu ocazia împlinirii a 194 de ani de la începerea luptelor pentru dobândirea libertăţii grecilor de sub dominaţia 

otomană, în calitate de preşedinte şi deputat al UNIUNII ELENE DIN ROMÂNIA, am deosebita plăcere şi onoare să 
vă aduc la cunoştinţă mesajul adresat grecilor de pretutindeni de către Preşedintele Republicii Elene, E.S. Domnul 
Prokopi Pavlopoulos: 

„Sărbătorim astăzi momentul de vârf al istoriei noastre, care a condus la eliberarea neamului şi la crearea 
statului grec modern. Aniversarea renaşterii naţiunii elene capătă astăzi un simbol aparte datorita învăţămintelor ce 
rezulta din aceasta. 

La 25 Martie 1821 întreaga naţiune greaca s-a ridicat împotriva jugului otoman şi a luptat eroic pentru 
cucerirea libertăţii şi independenţei, a suveranităţii sale. În aceasta luptă eroică a avut sprijinul popoarelor Europei, şi 
în primul rând al oamenilor de spirit care au împărtăşit, de cele mai multe ori necondiţionat, idealuri şi viziuni 
comune. 

Exemplul strălucit al înaintaşilor noştri, luptătorii de la 1821, trebuie să ne inspire şi să ne conducă în viitor. În 
special in conjunctura critică actuală, hotărâtoare pentru ţară, toţi grecii, avem datoria naţională de a crea un front 
comun, de a lăsa la o parte orice divergenţe şi interese, pentru a asigura viitorul şi prosperitatea generaţiilor 
următoare. 

În acelaşi timp, ne bazăm pe solidaritatea implicită a celorlalte ţări din cadrul Uniunii Europene, dat fiind 
faptul că lupta actuală, corectă a poporului grec, este în esenţă şi o luptă în favoarea umanitarismului, a libertăţii şi 
democraţiei, a principiilor şi valorilor esenţiale care stau la baza Uniunii Europene. O Uniune Europeană unită şi 
echitabilă din punct de vedere social constituie o garanţie sigură a păcii şi stabilităţii economice mondiale. 

De fiecare data când cinstim Elenismul şi luptele sale, avem datoria să nu uitam Ciprul. 
În calitate de membru deplin al Uniunii Europene, această ţară continuă să lupte împotriva ocupaţiei militare 

străine, să înfrunte pretenţii instigatoare legate de drepturile sale de netăgăduit, printre care şi dreptul, recunoscut 
internaţional, de a-şi exploata liber resursele naturale. 

Din aceste motive, Ciprului trebuie să i se facă dreptate cât mai repede posibil.” 
Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
În acest context istoric, şi anul acesta, ca de fiecare dată, grecii din România s-au alăturat diasporei elene şi i-

au comemorat cu mândrie pe eroii căzuţi în luptele pentru independenţa Greciei. 
În toate Comunităţile greceşti, membre ale UNIUNII ELENE DIN ROMÂNIA, s-au desfăşurat ample 

manifestări dedicate celui mai important moment din istoria modernă a Greciei – 25 martie 1821. 
În încheierea alocuţiunii, în numele membrilor UNIUNII ELENE DIN ROMÂNIA, doresc să le urez grecilor 

şi filoelenilor de pretutindeni un călduros LA MULŢI ANI ! 
Vă mulţumesc ! 

 
Deputat 

Dragoş Gabriel Zisopol 
 

*** 
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Relaţiile bilaterale România – Turcia 

  
 

Domnule preşedinte, Distinşi colegi, 
 În ziua de 1 Aprilie 2015, preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan a efectuat o vizită oficială 
în România, onorând invitaţia adresată de către omologul său, Klaus Iohannis. Vizita s-a desfăşurat la Palatul 
Cotroceni unde cei doi preşedinţi au discutat despre susţinerea pe care România o acordă pentru aderarea Turciei la 
Uniunea Europeană şi totodată despre cooperarea economică şi diplomatică. 
 În programul oficial al vizitei, cei doi lideri au susţinut o conferinţă de presă comună, ulterior preşedintele 
Recep Tayyip Erdogan realizând o vizită la Palatul Victoriei unde, împreună cu premierul Victor Ponta, au participat 
la Camera de Comerţ şi Industrie a României, la Forumul de Afaceri România- Turcia. 
 În cadrul conferinţei de presă, liderul turc a precizat că este bucuros de modul în care România s-a dezvoltat, 
afirmând că relaţiile dintre România şi Turcia se bazează pe sentimente puternice care decurg dintr-un trecut istoric 
comun, acestea dezvoltându-se intens încă din anul 1990 până în prezent, ca urmare a Parteneriatului strategic. 
 Liderul turc a afirmat că este mulţumit de schimburile comerciale realizate, acestea ridicându-se la o valoarea 
aproximativă de 6,3 miliarde de dolari, obiectivul fiind acela de a ajunge la 10 miliarde de dolari şi totodată despre 
colaborarea armonioasă în ceea ce priveşte administrarea Mării Negre, cea mai importantă zonă economică. 
 Ultimele evoluţii au arătat cât este de importantă relaţia dintre cele două state, fiind o oportunitate de a 
solidifica acest parteneriat, ajungându-se la concluzia că au obiective comune şi interese reciproce. 
 Preşedintele Ergodan, în discursul comun, şi-a exprimat aprecierea faţă de statul român pentru efortul 
susţinut de care a dat dovadă în scopul aderării Turciei la Uninea Europeană, dorind ca pe viitor legătura dintre cele 
două state să fie la fel de strânsă şi statornică. 
 Relaţiile dintre România şi Turcia sunt foarte bune şi cunosc un dinamism crescut, reuşind să stabilească un 
mod de cooperare eficient la nivel economic şi diplomatic, un angajament bazat pe respect reciproc şi încredere care 
ajută la identificarea în timp a unui set de obiective şi realizări comune. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Varol Amet 

 
*** 

 
Studiul religiei nu poate lipsi din şcoli 

 
Am asistat în ultima perioadă la o amplă dezbatere, artificial creată în opinia mea, pe un subiect de interes 

pentru elevi, părinţi, cadre didactice şi reprezentanţi ai societăţii civile: studiul religiei în şcoli. 
Dincolo de multitudinea de păreri pro şi contra, rezultatele au fost mai mult decât convingătoare: la nivel 

naţional, aproximativ 90% dintre elevi şi-au exprimat opţiunea de a participa la orele de religie, în timp ce în 
comunităţile de ucraineni, elevii s-au înscris în procent de 100%. Pentru mine, rezultatul nu poate fi decât 
îmbucurător pentru că ucrainenii s-au definit de-a lungul timpului ca un popor credincios, ancorat în valorile creştine. 

Avem datoria de a consolida relaţia dintre şcoală şi biserică şi de a continua formarea copiilor noştri în sensul 
statorniciei în credinţă. 

Religia a fost şi va rămâne parte integrantă a culturii noastre, de aici rezultând necesitatea permanentă în 
trasarea reperelor social-morale ale tinerei generaţii. De la momentele istorice cu încărcătură religioasă, la exemplele 
din pilde, de la semnificaţii mai puţin înţelese, la binecunoscutele obiceiuri şi tradiţii de sărbători, toate contribuie la 
formarea unui tânăr şi la pregătirea sa pentru viaţă. 

Rolul cadrelor didactice, dar şi al preoţilor, în acest context este unul definitoriu. 
Am apreciat în permanenţă dăruirea şi căldura cu care aceştia strâng laolaltă tinerii la diverse evenimente 

culturale sau religioase, cum se implică în păstrarea tradiţiilor de sărbători, făcând copiii dornici de a afla lucruri noi 
şi de a participa la activităţile specifice. 
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Şcoala şi biserica sunt stâlpi ai fiecărei comunităţi, iar un tânăr trebuie să dobândească un solid bagaj de 
cunoştinţe, pentru a putea mai târziu să facă faţă provocărilor. În comunitatea noastră, orice sărbătoare aduce aproape 
deopotrivă tineri şi vârstnici, oameni extraordinari care trăiesc cu bucurie astfel de momente. 

Să nu uităm că în România avem 33 de biserici ortodoxe ucrainene, 3 mănăstiri ortodoxe ucrainene, 17 
biserici greco-catolice, un Vicariat Ortodox Ucrainean la Sighetu Marmaţiei şi 2 Protopopiate la Sighet şi, respectiv, 
la Lugoj. 

De aceea, consider că participarea elevilor la orele de religie nu poate fi decât spre binele societăţii şi în 
avantajul fiecărui elev. Dacă în judeţele în care există comunităţi de ucraineni, toţi elevii şi-au exprimat dorinţa de a 
studia religia, este pentru că noi, la rândul nostru, ne-am păstrat identitatea spirituală şi am reuşit să transmitem 
tinerei generaţii valorile care de-a lungul timpului ne-au ţinut împreună şi ne-au îmbogăţit viaţa. 

Religia nu poate lipsi din şcoli. Prin studiul ei, se modelează comportamentele copiilor noştri, ei învăţând ce 
este dreptatea, adevărul, recunoştinţa, demnitatea şi înţelegând astfel că, solidaritatea nu se rezumă doar deschidere 
faţă de problema aproapelui, ci presupune şi o vorbă bună sau un gând curat. 

Mulţumesc Patriarhiei Române pentru deschiderea şi sprijinul acordat în discuţiile avute care s-au finalizat cu 
posibilitatea ca, în acele unităţi de învăţământ în care nu sunt cadre didactice specializate în predarea religiei, această 
materie să fie predată de preoţi, în limba ucraineană. 

Nu în ultimul rând, doresc să evidenţiez în mod deosebit implicarea preotului Ion Piţura, vicarul general al 
Vicariatului Ortodox Ucrainean din Sighetu Marmaţiei, a preoţilor din Bisericile Ortodoxe Ucrainene, precum şi a 
inspectorilor şcolari pentru minoritatea ucraineană şi a cadrelor didactice care predau în comunităţile de ucraineni, 
pentru eforturile de menţinere a tradiţiilor, de educare a tinerilor în spiritul moralei creştine, de cultivare a binelui şi a 
dragostei de frumos, a relaţiilor de prietenie şi de ajutor reciproc. 

Educaţia rămâne cel mai important instrument pe care o societate îl are pentru a-şi schimba în bine destinul. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Ion Marocico 
 

*** 
 
 Domnule preşedinte, stimate colege, stimaţi colegi, 
 Vă voi prezenta discursul la Conferinţa Ucraineană a Programului Parlamentar Canada - Ucraina, susţinut de 
domnul Acad. Paul Robert Magocsi la Universiatea Catolică Ucraineană, L’viv, Ukraine, 29 Noiembrie 2014, discurs 
având tema :  

Ucraina europeană sau mica Rusie euro-asiatică?                                                                      
 

Cu un an în urmă când criza din Ucraina a devenit principalul subiect în mass-media internaţională – timp 
de cel puţin câteva săptămâni – mulţi au fost luaţi prin surprindere. Dar era oare ceva cu adevărat surprinzător în 
desfăşurarea de evenimente din acestă parte volatilă a lumii. Urmatoarele reflecţii privesc patru aspecte ale 
evenimentelor din acest ultim an: (1) anexarea Crimeei de către Rusia; (2) scopurile strategice ale Rusiei lui Putin 
pentru restul Ucrainei; (3) apariţia neaşteptată a Ungariei şi a intereselor sale în Transcarpatia ucraineană; (4) 
Răspunsul liderilor ucrainieni la ceea ce numesc problema rusină. 

Cu câteva luni în urmă, mare parte a presei internaţionale se referea la Crimeea ca la “un teritoriu istoric 
rus”, care doar recent a devenit parte a Ucrainei. Cât de validă e o asemenea afirmaţie ? Ar fi util să ne reamintim 
câteva fapte istorice de bază. Crimeea a fost anexată la ceea ce era atunci Imperiul Rus în 1783 şi a rămas parte a 
acestui imperiu şi a statului sovietic ce i-a urmat până în 1954: adică pentru o perioadă de 170 de ani. Din 1954 
Crimeea a fost parte a Ucrainei, timp de 60 de ani. Dar cea mai lungă perioadă de stăpânire în Crimeea s-a întins de 
la jumătatea secolului al XV-lea până spre finalul secolului al XIX-lea, ceea ce înseamnă aproape 330 de ani, timp în 
care a fost parte a cnezatului Crimeei. Cnezatul Crimeii a fost condus de strămoşii tătarilor din Crimeea, ca stat vasal 
al Imperiului Otoman. Cât despre populaţia din Crimeea, aceasta nu a fost niciodată rusă, ba mai mult, nici măcar 
slavă. Cea mai veche aşezare slavă a fost Ros River, situată la doar 100 de kilometri sud de Kiev. Asta înseamnă că 
slavii, inclusiv ruşii, nu pot fi consideraţi ca fiind populaţia băştinasă în stepa ucrainiană şi, în mod cert, nu în 
Crimeea. Ruşii, şi într-o mai mică măsură ucrainienii, au început să se stabilească în Crimeea doar de la începutul 
secolului al XIX-lea. Oricum, mândria de a fi cea mai veche populaţie din Crimeea revine tătarilor. Ca urmare, dacă 
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politicienii, jurnaliştii şi comentatorii avizaţi ar trebui să se exprime în lozinci sau să folosească etichete, formularea 
corectă ar fi “Crimea – regiunea istorică a tătarilor”. Asupra numărului tătarilor din Crimeea planează câteva 
incertitudini. În 2001 (la ultimul recensământ), erau doar 2 milioane de locuitori în Crimeea din care 243.000 sau 12 
% erau tătari. Se poate ca numărul lor să fi ajuns azi la circa 300.000. De unde au venit aceşti 243.000 – 300.000, 
dacă ştim că întregul grup, de cca. 188.000 la vremea aceea a fost deportat în mod brutal, la ordinul direct al lui 
Stalin, în Asia Centrală sovietică ? Exodul spre est a început în 18 mai 1944, zi ramasă în amintirea tătarilor din 
Crimeea drept Ziua Neagră (Qara Kun). După ce au pribegit aproape jumătate de secol prin Uzbekistanul sovietic, 
marea majoritate a tătarilor s-au întors din exil la începutul anilor '90, datorită, în bună parte, politicii de încurajare 
dusă de guvenul Ucrainei independente.  

Din acest motiv tătarii din Crimeea şi instituţiile politice şi civice care îi reprezintă au fost extraordinar de 
loiali Ucrainei şi s-au temut că ar putea fi nevoiţi să trăiască sub guvernarea rusească. Dacă guvernul autoritar rus al 
lui Vladimir Putin nu ar fi fost suficient de problematic, chiar mai rău sunt locuitorii ruşi din Crimeea, sau mai exact, 
localnicii sovietici, proverbialii sovoks. Aceştia în general detestat ceea ce ei numesc uzurpatorii din est, care au 
îndrăzneala să vină să pretindă să traiasca într-un “teritoriu rus”. Pentru mulţi dintre localnicii sovoks, care trăiesc în 
casele construite şi deţinute de tătari înainte de 1944, aceşti intruşi musulmani ar trebui să se întoarcă de unde au 
venit, în locul căruia îi aparţin – Estul. �i care a fost poziţia Rusiei în toată situaţia aceasta? Mulţi comentatori din 
vest au părut surprinşi de îndrazneala, unii ar spune chiar nechibzuinţa, preşedintelui rus Vladimir Putin. De fapt n-ar 
fi trebut să fie nici cea mai mica surpriză. Se comportă, şi cu destul de mult succes, în maniera stabilită de lunga 
succesiune a unor stăpânitori, care începea cu Principatul Moscovei / Marele ducat al Moscovei în Evul Mediu, 
trecea prin Imperiul Rus, Uniunea Sovietică şi acum Federaţia Rusă. Această poziţie era determinată de scopurile 
geo-politice istorice ruso-moscovite şi de mentalităţile culturale adânc înrădăcinate. 

Este binecunoscut tuturor scopul Moscovei şi al imperiului rusesc de a-şi asigura accesul la porturile Mării 
Negre, cu ape calde tot timpul anului. Eforturile de secole de a îndepărta Imperiul Otoman si Cnezatul Crimeei de 
ţărmurile Nordice ale Mării Negre au fost încununate de succes la finalul anului 1780, în timpul domniei Ecaterinei a 
II-a, motiv pentru care ruşii au numit-o pe aceasta Ecaterina cea Mare. Mai puţin cunoscute, sau mai mai puţin luate 
în discuţie sunt scopurile ideologice ale lui Vladimir Putin, bazate pe tradiţiile culturale îndelung inoculate lui şi 
tuturor ruşilor. 

Pe scurt, încă din secolul al XV-lea, dacă nu chiar mai devreme, Moscova, Imperiul Rus şi, apoi, Uniunea 
Sovietică au urmărit să recâştige teritoriile pe care le considerau ca aparţinându-le de drept lor. Iniţial cunoscută ca 
Unirea Teritoriilor Ruse (sobiraniezemel’ russkikh), aceasta includea moştenirea Rusiei/Ruteniei Kievene din Evul 
Mediu. �i dintre toţi aşa-zişii mari conducători ai Rusiei, cel care a atins acest ţel a fost Iosif Visarionovici Stalin în 
anul 1945. Zona care, pretind ideologii ruşi, ar fi fost parte a moştenirii Rusiei Kievene include o bună parte a Rusiei 
Europene, tot Belarusul şi statele baltice şi, în mod cert întreaga Ucraina până la, şi chiar dincolo, de Carpaţi în vest 
şi până la malul Mării Negre în sud. Nu contează că nord-estul Mării Baltice şi ţărmurile sudice ale Mării Negre nu 
au fost niciodată parte a Rusiei Kievene! Această viziune a “lumii ruse” este adânc încrustată în mentalitatea ficarui 
rus. Da, un rus se va grăbi să sublinieze că iubim Bielorusia şi pe bieloruşi; da, iubim “Mica Rusie” şi pe “micii ruşi”. 
�i cum am putea să nu-i iubim? Bieloruşii si “micii ruşi” sunt parte integrantă a trupului şi sufletului nostru. Nu 
numai că vorbesc aceleaşi variante de bază a limbilor slave estice dar sunt şi creştini estici, credinţă exprimată cel 
mai bine prin unica şi “adevărata” credinţă ortodoxă. În acest scenariu, o Ucraină distinctă, de sine stătătoare, pur şi 
simplu nu işi are locul, decât în condiţiile în care conceptul e înţeles ca “Mică Rusie” fiind parte componentă a unicei 
şi indivizibilei Mame Rusii. 

Vladimir Putin este cea mai recentă întrupare a viziunii ruse asupra lumii. De când a venit la putere, chiar la 
începutul secolului 21, toate acţiunile sale s-au îndreptat în mod sistematic spre înfaptuirea acestei viziuni. Unul 
dintre triumfurile sale majore s-a înregistrat în 2007, când fostul ofiţer KGB a stat alături de patriarhul şi 
arhiepiscopul celor mai mari biserici ortodoxe ruse – Patriarhatul Moscovei şi Bisericii din Afara Rusiei 
(Synodabroad) – contribuind alături de aceştia la tămăduirea marii separări (raskol) care s-a produs în Biserica 
Ortodoxă Rusă încă din vremea Revoluţiei Bolşevice. 

Noi, cei din vest, nu conştientizăm sau alegem să trecem cu vederea faptul că V. Putin, cu Lukashenko şi 
Bielorusia în buzunar, a încercat în ultimul deceniu să submineze Ucraina, fie ea Ucraina Estică sau Crimeea, sau, 
mai departe în vest, teritoriile din Podkarpatska Rus şi chiar dincolo de ele, Moldova independentă. Toate aceste 
teritorii sunt considerate ruseşti şi pentru a sublinia acest aspect numeroase publicaţii din secolul al XIX-lea vorbesc 
de “Mica Rusie” şi “Rusia Carpatică”, aceasta incuzând şi etnicii din Galiţia ucainiană şi Bucovina. Mai mult 
programele de ştiri ale televiziunilor din aceste zone sunt produse pe cheltuiala statului, în general sub tutela / sub 
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patronajul Fundaţiei Lumii Ruse (Ruskii Mir). Deci, acţiunile lui Putin sunt într-adevăr lipsite de concluzie. Începând 
cu Crimeea, cel mai puţin ucrainian din punct de vedere etnic dintre teritoriile Ucrainei, asigurandu-se că este invitat 
în parlamentul autonom după declararea independenţei. În mod ironic, acelaşi scenariu fusese urmat cu doua sute de 
ani în urmă de împărăteasa Ecaterina a II-a. În anul 1772, Cnezatul Crimeii, devenea stat independent sub protecţia 
rusă. Unsprezece ani mai târziu a fost anexat de Imperiul Rus. În februarie 2014 am fost martorii aceluiaşi scenariu, 
dar cu o singură diferenţă: în loc de unsprezece ani nu au fost necesare decât 11 ore pentru a trece de la independenţa 
Crimeei la anexarea la Rusia. În cele din urmă, anexarea Crimeii a fost relativ simplă, dată fiind lipsa de pregătire şi 
lipsa de dorinţă a guvernului revoluţionar de a reacţiona. 

Ucraina de est şi Donbas s-au dovedit a fi o altă chestiune. Ucraina, sub preşedintele Turchynov şi acum 
sub presedintele Poroshenko şi prim-ministrul Yatsenyuk, a adoptat o poziţie fermă. Aceşti lideri au înţeles şi 
transpus spiritul Maidan-ului şi a Revoluţiei Demnităţii din 2014 în eforturile lor de apărare şi rezistenţă vizavi de 
viitoare uzurpări ale teritoriului Ucrainei. Cu alte cuvinte, fac ceea ce ei în calitate de lideri ar trebui să facă: apară 
integritatea teritorială a ţării lor – Ucraina. 

Acţiunile Rusiei lui Putin mai au şi alt rezultat. Poate Putin, mai mult decât oricine altcineva a transformat 
sute de mii de locuitori ai Ucrainei, cândva cetăţeni pasivi, în patrioţi dedicaţi apărării ţării în care s-au născut – 
Ucraina. Aceasta nu înseamnă că scopul final al lui Putin - de a readuce Mica Rusie (Ucraina) în lumea Rusiei euro-
asiatice – se va schimba. În final, scopul se exprimă prin convergenţa tradiţiei istorice şi a strategiei geo-politice 
curente. Deja am menţionat cum de la începutul secolului XXI, Putin a urmărit să lovească punctele slabe ale 
Ucrainei: regiunea Donetsk-Donbas, Crimeea şi Transcarpatia. Sutem cu toţii constienţi de tot ce s-a întâmplat în 
Crimeea şi în Donetsk-Donbas. 

Dar cum rămâne cu Podkarpatska Rus? La începutul lui noiembrie 2014, Paul Goble, un comentator al 
Jamestown Foudation, o comisie de experti influentă în Statele Unite, a scris un blog numit “Moscova folosind 
Budapesta pentru a-i determina pe rusini să lupte contra Kievului”. Altfel spus, interesul intermitent arătat de Rusia 
aşa-numitei “chestiuni rusine” în Podkarpatska Rus a luat o nouă turnură: cooperarea cu actuala aripă dreapta a 
guvernului maghiar al primului ministru al Ungaiei Victor Orban. În esenţă, atât Putin cât şi Orban sunt, fiecare, 
produsul trecutului istoric al ţării sale, şi fiecare dintre ei se vede pe sine drept instrumentul prin care se împlineşte 
destinul ţării sale. 

În cazul lui Putin, este Rusia euro-asiatică care va include, evident, şi Mica Rusie sau Ucraina. În cazul lui 
Orban este Ungaria istorică, înainte de dezmembrarea ei ca urmare a Tratatului de la Trianon din anul 1920. Anterior 
acestui tratat Ungaria includea teritorii ale tuturor statelor care o mărginesc azi: toată Slovacia şi Croaţia, 
Transilvania din România, Voivodina din Serbia, Burgenland în Austria şi Podkarpatska Rus din Ucraina. Ca şi 
Putin, Orban consideră că este dreptul şi datoria Ungariei să-i protejeze pe etnicii maghiari care trăiesc în aceste state; 
altfel spus “imediata vecinătate”. Aceasta include circa 150.000 de minoritari maghiari care trăiesc în Podkarpatska 
Rus. Ca parte a acestui interes mutual geopolitic neaşteptat, atât sfătuitorii politici ai lui Putin cât şi ai lui Orban au 
jucat cartea carpato-rusină/ruteană sau au explotatat chestiunea ruteană din Ucraina. 

Acesta nu e nici locul şi nici momentul să ne lansăm într-un discurs istoric privind rutenii şi istoria 
teritoriului lor, Podkarpatska Rus. Deoarece, oricum, majoritatea cititorilor atât din interiorul Ucrainei cât şi de 
dincolo de graniţele ei au în cel mai bun caz un sentiment vag al influenţei vestice asupra ţării lor, se cere totuşi să 
facem câteva observaţii. Podkarpatska Rus sau Rusia Subcarpatică a fost ultima achziţie teritoriala a Uniunii 
Sovietice, şi deci a Ucrainei, fiind dobandită abia spre finalul celui de Al Doilea Razboi Mondial în 1945. 
Podkarpatska Rus nu a fost niciodată parte a Rusiei Kievene medievale, dar timp de 800 de ani – de la începutul 
secolului al XII-lea şi până la Primul Razboi Mondial - a fost parte integrantă a regatului maghiar, a Austriei, apoi a 
Austro-Ungariei. În perioada interbelică a secolului XX, a fost parte a noului stat Cehoslovacia, şi, ulterior returnat 
forţat Ungariei în timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial, până la “eliberarea” sa de către trupele sovietice în 
toamna lui 1944. 

Podkarpatska Rus se poate să fi fost dominată de diverse ţări – Regatul Maghiar, Austria, Austro-Ungaria, 
Cehoslovacia – dar de cele mai multe ori a avut un statut distinct în cadrul acestora. Înca din anul 1848, liderii 
cetăţenilor din regiune au cerut şi au primit de la stăpânirea habsburgică un grad de autonomie. Regiunea a dobândit 
o oarecare formă de autonomie, în primă fază ca Teritoriul Rus la începutul lui 1919 în Ungaria, apoi ca Rusia 
Subcarpatică (numita şi Carpato-Ucraina) în Cehoslovacia între 1919 şi 1939. Mai recent, în decembrie 1991, nu mai 
putin de 78% din locuitori au votat pentru la un referendum privind autonomia, mai exact autoguvernarea 
(samovriaduvannia), provinciei Podkarpatska Rus în Ucraina. Oricum, rezultatele acelui referndum nu au fost 
niciodată luate în considerare de guvernul central din Kiev. 
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Cam atât despre politică. Dar cum rămâne cu locuitorii provinciei Podkarpatska Rus? Majoritatea au fost 
întotdeauna percepuţi ca slavi estici, deşi identitatea lor naţională a rămas problematică până azi. Oamenii s-au numit 
în mod tradiţional ruteni, rusnaci sau rusini şi în varii momente au spus despre ei că aparţin fie nationalităţii ruse, fie 
celei ucrainiene, sau, în mod distinct, naţionalităţii carpato-rusine. În anul 1945 regimul sovietic a proclamat 
rezolvarea problemei nationalităţii declarându-i pur şi simplu ucrainieni pe toţi slavii estici care trăiau în 
Podkarpatska Rus. Ulterior căderii regimului comunist şi a Uniunii Sovietice, s-a dovedit existenţa carpato-rusinilor 
nu numai în Podkarpatska Rus, regiunea transcarpatică a Ucrainei, ci şi în ţările vecine: Slovacia, Ungaria, Polonia şi 
România. Din anul 1989, fiecare dintre ţările respective, membre ale Uniunii Europene au recunoscut 
ruteni/rusinii/carpato-rusinii ca naţionalitate distinctă. Ucraina independentă, însă, a fost reticentă în a acţiona vizavi 
de problema identităţii naţionale. 

Mediile guvernamentale şi intelectuale importante din Ucraina susţin viziunea ideologilor naţionali 
ucrainieni de la finalul secolului al XIX-lea (şi în acelaşi timp şi a ideologilor marxisti sovietici), care susţin că 
niciodată nu a existat şi nu va exista o naţionalitate carpato-rusină distinctă. �i oricine susţine asemenea opinii este 
fie cineva neinstruit fie un separatist care se opune Ucrainei. Ca urmare a presiunii exercitate de guvernul Statelor 
Unite, de Uniunea Europeană şi de organizaţiile carpato-rusine din diaspora, au apărut unele mişcări privind acest 
subiect în prima decadă a secolului XXI. În martie 2007, Adunarea Regională Transcarpatică (Oblasnarada) a trecut 
cu o majoritate covârşitoare, 72 la 2, un decret care recunoştea rutenii/rusinii ca naţionalitate distinctă. �i în anul 
2012 legea ucrainiana (înca în vigoare) privind limba, număra rutean/rusina printre limbile oficiale ale ţării. 

Aşadar, sunt doua aspecte ale chestiunii rutene în Ucraina: problema nerezolvată a referendumului din 1991 
privind autonomia şi problema recunoaşterii rutenilor ca naţionalitate distinctă la nivel naţional. Ambele aspecte sunt 
acum exploatate nu numai de Rusia lui Putin, ci şi de Ungaria lui Orban. �i atunci, ce ar trebui făcut ? �i de către 
cine ? De către Rusia sau Ungaria? De către rutenii din Ucraina? În ceea ce priveşte Rusia, nu ne putem aştepta la 
nicio schimbare. 

Maşina de propagandă a lui Putin va continua să promoveze orice elemente din interior sau din afară care ar 
fi înclinate să vadă Rusia ca salvatoare în regiune şi un pretins garant al naţionalităţii carpato-rusine şi a autonomiei 
provinciei Podkarpatska Rus. În ceea ce priveşte Ungaria, ar trebui sprijinite forţele din inteiorul ţării care se opun 
prim-ministrului Orban şi partidului de extremă dreaptă Jobbik cu visurile lor deplasate de refacere a Ungariei de 
dinainte de Trianon şi de Primul Război Mondial. Orice tentativă de refacere a Ungariei de dinainte de Trianon ar 
presupune modificarea graniţelor şi, ca urmare ar însemna sfârşitul ordinii politice şi stabilităţii Uniunii Europene. Ar 
trebui să ne întrebăm cum de patrioţii maghiari de dreapta din zilele noastre pot fi atât de naivi încât să aştepte ajutor 
şi cooperare din partea Rusiei. În timp ce îşi amintesc şi tânjesc după Ungaria istorică antebelică, uită în mod 
convenabil cum în războiul pentru independenţa Ungariei au fost înfrânţi de trupele ruse ţariste şi cum brava 
revoluţie din 1956 a fost înfrântă de tancurile sovietice trimise de la Moscova. 

�i în ceea ce priveşte minoritatea maghiară din Podkarpatska Rus, nici o propagandă din Ungaria nu poate 
schimba faptul că statutul lor sub guvernarea Ucrainei independente a fost la fel de bun dacă nu chiar mai bun decât 
cel al oricarei minoritaţi maghiare din ţările adicente Ungariei. 

În ceea ce-i priveşte pe ruteni, a căror mare majoritate se regăseşte în Podkarpatska Rus, la fel ca şi în ţările 
din vecinătate şi în dispora din America, aceştia îşi doresc doar să fie recunoscuţi ca naţionalitate distinctă şi ca limba 
şi cultura lor să fi promovate în ţările în care trăiesc. Ei şi-au atins în mare aceste scopuri de la Revoluţia din 1989 
încoace, mai puţin în Ucraina. Mişcarea ruteană din lumea întreagă nu a fost niciodata interesată în crearea unui stat 
separat; se opune schimbării graniţelor internaţionale; a sprijinit întotdeauna integritatea teritorială a Ucrainei: şi, cel 
mai important, aşteaptă cu nerăbdare o eventuală intrare a Ucrainei în Uniunea Europeană. 

Cât despre acele câteva elemente care vociferează printre ruteni şi care se uită spre Rusia, să le amintim ce 
le-a adus estul sau ce nu le-a adus. Cercurile intelectuale ruse nu au acceptat niciodată ideea unei naţionalitati distinct 
rutene, şi când sub paravanul Uniunii Sovietice “adevăraţii” ruşi au preluat controlul în regiune în 1945, în decurs de 
câţiva ani au subminat brutal valorile culturale tradiţionale rutene distrugând biserica greco-catolică, luându-şi 
preţioasele pamânturi şi otrăvindu-le limba şi identitatea naţională. Rutenii/rusinii nu au beneficiat şi nici nu au 
nevoie de ajutor din partea Rusiei, fie ea ţaristă, sovietică sau a lui Putin. 

�i în sfârşit Ucraina. Ucraina a creat chestiunea ruteană/rusină şi Ucraina o poate rezolva. Nu are sens să 
nege realitatea unui popor de pe teritoriul Ucrainei sau din afară ei care exista şi susţine că aparţine altei naţionalităţi. 
Nu are sens să nege validitatea referendumului din 1991 referitor la autonomie. Să gestioneze autonomia în contextul 
descentralizării puterii guvernului în Ucraina. 
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Cel mai important, Ucraina să recunoască naţionalitatea distinctă a rutenilor/rusinilor. Aceasta este o 
chestiune de respectare a drepturilor omului, chestiune pe care statele învecinate membre ale Uniunii Europene, au 
rezolvat-o cu ani în urmă. 

Mai devreme sau mai târziu Ucraina va trebui să se alinieze Uniunii Europene şi să acţioneze pozitiv în 
chestiunea recunoaşterii naţionalităţii rutene/rusine. Facând ceea ce este corect şi facând-o acum, va demonstra că 
liderii de la Kiev sunt pe deplin hotărâţi să facă din ţara lor o Ucraina europeană, nu o Mică Rusie euro-asiatică. 

   Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Gheorghe Firczak 

 
*** 

 
Politica uŞilor deschise Şi a relaŢiilor excelente de prietenie dintre România Şi CroaŢia la nivel parlamentar, 

soldată cu încă o vizită oficială reuŞită la Zagreb pe 15-16 aprilie 2015 
 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 
 După o serie de întrevederi în România anul trecut, anul acesta la invitaţia lansată de E.S. domnul Josip 
Leko, preşedintele Parlamentului Croat, în perioda 15-16 aprilie 2015 a avut loc la Zagreb în Croaţia vizita oficială a 
unei delagaţii parlamentare române, conduse de E.S. domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele Camerei 
Deputaţilor. 
 Din acestă delegaţie am făcut parte şi eu alături de încă căţiva colegi parlamentari, în calitate de preşedinte al 
Grupului de prietenie cu Republica Croaţia şi deputat al minorităţii croate în Parlamentul României. 
 Nivelul de excelenţă al relaţiilor între România şi Croaţia este susţinut prin consistenţa şi dinamica dialogului 
politico-diplomatic la nivel înalt, dinamizând şi dezvoltând totodată şi dialogul politic bilateral la toate nivelurile. 
 Astfel, s-au identificat noi domenii de cooperare economică între cele două ţări, contribuindu-se şi mai tare 
la politica uşilor deschise dintre cele două state membre ale Uniunii Europene. 
 Programul vizitei în Croaţiei a avut o agendă destul de încărcată, unde au avut loc o serie de întâlniri 
importante cu mai multe oficialităţi. 
 Prima întrevedere a fost cu doamna Kolinda Grabar-Kitarović, Preşedintele Republicii Croaţia - ea fiind 
prima femeie alesă ca preşedinte în Croaţia nu demult. 
 Din discuţiile purtate, s-a vorbit despre stadiile de implementare a condiţionalităţilor de aderare în UE a 
ţărilor candidate şi aspirante din Balcanii de Vest, dar şi în ceea ce priveşte evoluţiile din Moldova, Ucraina şi 
Georgia, agreându-se ideea că putem susţine împreună parcursul european al acestor ţări prin diferite proiecte şi 
expertize; despre modul în care sprijinim minoritatea croată în România, în sensul păstrării identităţii culturale şi 
lingvistice, primind totodată felicitări pentru acesta, respectiv vorbindu-se şi despre comunitatea română şi istro-
română din Croaţia, istroromâna fiind unul din cele 4 dialecte istorice ale limbii române alături de daco-româna 
vorbită la nord de Dunăre, aromână şi meglenoromână. 
 În continuare s-a vorbit despre proiectele axate pe cultură, educaţie, creşterea capacităţii de absorbţie a 
fondurilor europene, iniţiativele şi investiţiile concrete în securitatea şi stabilitatea zonei; securitatea energetică, etc. - 
lucruri care pot face din ţările noastre exemple de bună practică pentru democraţiile emergente candidate la 
structurile europene şi euroatlantice. 
 Cu acest prilej, doamna Preşedinte si-a exprimat interesul de a-l avea oaspete cât mai curând în Croaţia pe 
domnul Preşedinte al României, Klaus Werner Iohannis. 
 A doua întrevedere a fost cu dl. Josip Leko, preşedintele Parlamentului Croat, unde punctul culminant al 
discuţiilor purtate a reprezentat sugestia dl. preşedinte Zgonea, de a semna iniţiativa semnării unui "Memorandum de 
înţelegere, pe următorii câţiva ani, care să genereze sprijin reciproc în domeniul afacerilor externe, al integrării 
europene şi al politicilor bugetare, al proiectelor de educaţie şi cultură, dar şi aprofundarea colaborării în cadrul 
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării şi a Mediteranei” propunere care a fost agreată şi acceptată. 
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 Acest lucru reprezintă un bun instrument prin care ne dorim să accelerăm ritmul de implementare a 
proiectelor care să aibă drept rezolvare bunăstarea cetăţenilor ţărilor noastre şi, în acelaşi timp, să constituie un 
semnal pozitiv pentru ţările din Balcanii de Vest, aflate în proces de aderare la Uniunea Europeană 
 Şi cea de-a treia şi nu ultima întrevedere, a fost cu doamna prim-vice-prim-ministru şi ministru al Afacerilor 
Externe şi Europene al R. Croaţia, Vesna Pusic, unde s-a subliniat viziunea comună a ţărilor noastre în ceea ce 
priveşte importanţa şi relevanţa diplomaţiei parlamentare ca parte a politicii noastre externe, un instrument util în 
procesul de construcţie a unei Uniuni a Energiei care să urmărească accelerarea investiţiilor, precum şi prioritizarea 
legată de interconexiuni de energie şi gaze; identificarea unor rute alternative de aprovizionare energetică, etc. 
 Finalul întrevederii l-a constituit întâlnirea cu un grup de oameni de afaceri, purtând discuţii interesante, 
România cautând să-şi dezvolte piaţa de desfacere, să creeze noi punţi de legătură în domeniul afacerilor.  Volumul 
total de schimburi comerciale ale României cu R. Croaţia este în creştere, cu +13%. 
 Consider această vizită de bun augur, reprezentând totodată un impuls pozitiv şi important pentru un viitor 
comun mai bun şi pentru o dezvoltare durabilă şi stabilă între cele două ţări prietene. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Giureci-Slobodan Gherea 
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