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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 

(săptămâna 5 – 9 noiembrie 2018) 
 

 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 5 noiembrie 
 

Camera Deputaților a dezbătut pe articole, luni, 5 noiembrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor 

de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 
august 2018 (PL-x 543/2018) - lege ordinară; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii (PL-x 
557/2017) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.22/2017 privind aprobarea 
componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a 
Ortodoxiei (PHCD 76/2018); 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare privind o nouă Alianţă Africa-Europa pentru 
investiţii şi locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiţii şi locuri de muncă la un nivel superior 
COM(2018) 643 (PHCD 77/2018); 

5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi 
din perspectiva combaterii spălării banilor COM(2018) 645 (PHCD 78/2018); 

6. Proiectul de Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici (PL-x 502/2018) - lege 
organică. 

 
A fost retrimis la comisie, în vederea redactării unui raport suplimentar în termen de două săptămâni, proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul 
cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a 
infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale 
(PL-x 812/2015) - lege ordinară. 

 
În aceeași zi, au fost adoptate tacit, prin depășirea termenelor pentru dezbatere și vot final, două proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la 

Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele 
(CMR) încheiată la Geneva la 19 mai 1956 (PL-x 412/2018) - lege ordinară; 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi 
echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de 
România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la 
Rio de Janeiro (PL-x 411/2018) - lege ordinară. 

 
*** 
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Ședința Camerei Deputaților de marți, 6 noiembrie 

 

Camera Deputaților a dezbătut pe articole, marți, 6 noiembrie, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege privind tichetul de servicii destinat plăţii prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter 

ocazional sau sezonier (PL-x 40/2015) - lege organică; 
2. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 297/2016) - lege organică; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural" (PL-x 46/2017) - lege organică; 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei Române (PL-x 291/2014) - lege ordinară; 
5. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional "Bucureşti - Pasărea Măiastră" (PL-x 97/2017) - lege 

ordinară;  
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

silvice (PL-x 188/2016) - lege ordinară; 
7. Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012) - lege organică; 
8. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul 

public al statului şi din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, 
în domeniul public al comunei Corbii Mari şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa (PL-x 529/2016) - lege organică; 

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică (PL-x 82/2017) - lege ordinară; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alineatului (3) al articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind 
brevetele de invenţie, republicată (Pl-x 539/2016) - lege ordinară; 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) şi b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente (Pl-x 328/2016) - lege organică; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (PL-x 521/2016) - lege ordinară; 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 (PL-x 
92/2014) - lege ordinară; 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa 
energetică şi a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică (Pl-x 796/2015) 
- lege ordinară; 

15. Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul reproducerii câinilor (Pl-x 
72/2014) - lege organică; 

16. Proiectul de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 
136/2015) - lege organică; 

17. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (Pl-x 287/2016) - lege 
ordinară; 

18. Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale (Pl-x 119/2016) - lege 
ordinară; 

19. Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 90/2017) - lege organică; 
20. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL-

x 62/2017) - lege organică; 
21. Proiectul de Lege privind Primul loc de muncă (PL-x 648/2015) - lege organică; 
22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 275/2016) 
- lege organică; 
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23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 441/2016) - lege organică; 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 490/2016) - lege organică ; 

25. Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 78/2017) -
 lege organică. 
 

În cazul proiectelor de lege și propunerilor legislative menționate, comisiile de specialitate au formulat rapoarte de 
respingere. 

*** 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 7 noiembrie  
 

Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, miercuri, 7 noiembrie, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.22/2017 privind aprobarea 

componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a 
Ortodoxiei (PHCD 76/2018) – 257 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri; 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare privind o nouă Alianţă Africa-Europa pentru 
investiţii şi locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiţii şi locuri de muncă la un nivel superior 
COM(2018) 643 (PHCD 77/2018). – 266 voturi pentru, 2 abțineri; 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi 
din perspectiva combaterii spălării banilor COM(2018) 645 (PHCD 78/2018) – 268 voturi pentru; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii (PL-x 
557/2017) - lege ordinară – 261 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri; 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor 
de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 
august 2018 (PL-x 543/2018) - lege ordinară – 262 voturi pentru; 

6. Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor (PL-x 275/2017) - lege ordinară – 260 voturi 
pentru; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri 
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii 
în Sănătate (PL-x 92/2018) - lege ordinară – 178 voturi pentru, 84 împotrivă, 4 abțineri; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi 
decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă (PL-x 516/2018) - lege ordinară – 264 voturi 
pentru, 1 împotrivă; 

9. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru 
aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii 
unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, şi pentru modificarea anexei nr.2.2 din aceeaşi 
Ordonanţă (PL-x 469/2018) - lege ordinară – 262 voturi pentru; 

10. Proiectul de Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici (PL-x 502/2018) - lege 
organică – 260 voturi pentru, 1 abținere; 

11. Proiectul de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (PL-x 485/2018) -
 lege organică – 264 cvoturi pentru, 1 abținere; 
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12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în 
cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr.21/1996 (PL-x 326/2017) - lege organică – 211 voturi pentru, 43 împotrivă, 4 abțineri; 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 491/2018) - lege organică – 214 voturi pentru, 8 îmăotrivă, 38 abțineri; 

14. Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012) - lege organică – 6 voturi pentru, 245 
împotrivă, 7 abțineri; conform prevederilor art.104 alin. (3) şi ale art. 97 alin. (3) din Regulament, procedura se 
finalizează cu propunerea de adoptare a proiectului de lege; 

15. Proiectul de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 
136/2015) - lege organică – 1 vot pentru, 221 împotrivă, 37 abțineri; conform prevederilor art.104 alin. (3) şi ale art. 
97 alin. (3) din Regulament, procedura se finalizează cu propunerea de adoptare a proiectului de lege. 
 
Prin aceeași procedură a votului final, au fost adoptate alte 27 de propuneri legislative și proiecte de lege (11 ordinare, 

16 organice), pentru care au fost elaborate rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate. 
 

 
*** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților, 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2018* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 9 noiembrie 2018) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1445 

din care:  

– existente la începutul anului 2018 762 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018 407 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 276 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 297

408 

– votate  406 

             din care: - înaintate la Senat      83 

                            - în procedura de promulgare 51 

                            - promulgate** 193 

                            - respinse definitiv 79 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1063 

a) pe ordinea de zi 381 

b) la comisii  659 

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

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

5 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 18 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 18 

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

 
      Cele 406 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                                   166 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
     89  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 12  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                       65  proiecte de legi  
                                  240 propuneri legislative 
 
 

 * Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
           ** În anul 2018 au fost promulgate 255 de legi. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea  septembrie – decembrie 2018 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1182 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018 906 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 276 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 87 

140 

– votate  138   

             din care: - înaintate la Senat      49 

                            - în procedura de promulgare 35 

                            - promulgate* 15 

                            - respinse definitiv 39 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1063 

a) pe ordinea de zi 381 

b) la comisii  659 

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

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

5 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 18 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 18 

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

 
 
                 ▪ Cele  138 iniţiative legislative votate privesc: 
                              58 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                           din care: 
                                           32  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                                  1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                       25  proiecte de legi  
                             80 propuneri legislativei legislative 
 
 

* În anul 2018 au fost promulgate 255 de legi, 15 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală, 
iar 240 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare. 
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D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  

de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 5, marţi, 6 şi miercuri, 7 noiembrie 2018 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

403 

        din care: - în dezbatere 
403 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          30  

39 

   - votate 
 

39 

                           - la Senat 
 

9 

                           - la promulgare 
 

6 

                           - respinse definitiv 
 

24 

  
Retrimise la comisii 
 

3 

 
 
     ▪ Cele   39 iniţiative legislative votate privesc: 
                            10 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                       din care: 
                                       4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor  de Urgenţă ale Guvernului 
                                       6  proiecte de legi 
                 29 propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
5 – 7 noiembrie 2018 

 
 

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

1.  PL-x 485/2018 - Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 
  

2.  PL-x 557/2017 - Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada 
Unirii  
 

3.  PL-x 502/2018 - Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici  
 

4.  PL-x 92/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor 
măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate  
 

5.  PL-x 516/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea 
continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă  
 

6.  PL-x 275/2017 - Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor 
 
 

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

1. PL-x 469/2018 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru 
aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, 
pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare 
şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European 
al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 
organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte, și pentru modificarea anexei nr.2.2 din aceeași Ordonanță 
 

2. Pl-x 370/2018 - Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
Se comunică respingerea 
  

3. Pl-x 450/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia 
publică locală  
Se comunică respingerea 
 

4. PL-x 491/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

5. Pl-x 481/2018 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale  
Se comunică respingerea 
 

6. PL-x 543/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea 
managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
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Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018  
 

7. PL-x 326/2017 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind 
acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996  
 

8. PL-x 411/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi 
împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 
octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea 
biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

9. PL-x 412/2018 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind scrisoarea 
electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de 
transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) încheiată la Geneva la 19 mai 1956 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 
 

 III. Proiecte pentru care procedura a încetat: 
 

1. PL-x 40/2015 - Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat plăţii prestaţiilor casnice la domiciliu şi 
prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier  
 

2. PL-x 46/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural"  
 

3. PL-x 291/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei Române  
 

4. PL-x 97/2017 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional "Bucureşti - Pasărea Măiastră"  
 

5. PL-x 188/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice 
  

6. PL-x 529/2016 - Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă 
aferentă din domeniul public al statului şi din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul public al comunei Corbii Mari şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa  
 

7. PL-x 82/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei 
pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică  
 

8. Pl-x 539/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alineatului (3) al articolului 68 din 
Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată  
 

9. Pl-x 328/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) şi b) din Legea nr.208 din 20 
iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente  
 

10. PL-x 521/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice  
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11. PL-x 92/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local 
nr.92/2007  
 

12. Pl-x 796/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 
privind eficienţa energetică şi a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie 
termică  
 

13. Pl-x 72/2014 – Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul 
reproducerii câinilor  
 

14. Pl-x 287/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000  
 

15. PL-x 146/2016 - Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale  

16. Pl-x 119/2016 - Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale  
 

17. PL-x 90/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii  
 

18. PL-x 62/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice  
 

19. PL-x 648/2015 - Proiect de Lege privind Primul loc de muncă  
 

20. PL-x 275/2016 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente  
 

21. Pl-x 490/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 

22. PL-x 78/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat  
 

23. PL-x 72/2012 - Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite 
 

24. PL-x 136/2015 - Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice  
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  

Camera Deputaţilor 
 

( la data de  9 noiembrie 2018 ) 
 
 

I.  În perioada   5 – 9 noiembrie 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus 70 avize. 
Cele 24 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 16 

 8    

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 alte documente, la solicitarea BP şi BPR:                     

7 
0  

16 
1  

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 634 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 63 pentru raport 

suplimentar.  
                                                                                                                      

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
     Comisiile parlamentare au întocmit  1475 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 589 

 rapoarte suplimentare 115 47 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 21              

TOTAL     818 657 

 
 

 



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  5 - 9 noiembrie 2018 

I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.59/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru 
sănătate 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de respingere 
(567/R din 05.11.2018) 

2 

 
 
PLx.99/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli 
în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru sănătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare 
(568/R din 05.11.2018) 

3 

 
PLx.345/2014/2
017 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori – raport comun cu 
comisia juridică 

131 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

30.10.2018 
Raport de respingere 

(570/R din 05.11.2018) 

4 

 
 
PLx.132/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi 
a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru 
achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat 
în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil – raport comun cu 
comisia pentru cultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
27.03.2018 

Raport de adoptare 
(572/R din 06.11.2018) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
PLx.295/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice – raport comun cu comisia juridică 

10 parlam 
adoptat de 

Senat 
31.05.2018 

Raport de respingere 
(575/R din 07.11.2018) 

2 
 
Plx.531/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006 – raport comun cu comisia pentru mediu 

31 parlam. 
respinsă de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de respingere 
(576/R din 07.11.2018) 

 
 
 
 



III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.357/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – raport comun cu comisia 
juridică 

27 parlam. 
respinsă de 

Senat 
22.11.2016 

Raport de adoptare 
(582/R din 07.11.2018) 

2 

 
 
PLx.586/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2018 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de adoptare 
(583/R din 07.11.2018) 

3 

 
 
 
PLx.454/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru 
stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România 
prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea 
pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de 
rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din 
regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de 
navigaţie aeriană 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(589/R din 08.11.2018) 

 
IV. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.599/2018 

Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani 
28 parlam. adoptat 

de Senat 
07.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(586/R din 07.11.2018) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.513/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 

pentru alegerea Preşedintelui României – raport comun cu comisia juridică 

22 parlam. 
respinsă de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de respingere 
(579/R din 07.11.2018) 

2 

 
PLx.577/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de adoptare 
(580/R din 07.11.2018) 



3 

 
PLx.590/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de adoptare 
(581/R din 07.11.2018) 

4 

 
 
 
 
Plx.509/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 
privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea 
Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României – 
raport comun cu comisia juridică 

42 parlam. 
respinsă de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de respingere 
(587/R din 08.11.2018) 

 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.502/2018 Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi 

atmosferici 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(569/R din 05.11.2018) 

2 

 
PLx.485/2018 Proiect de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(571/R din 05.11.2018) 

3 

 
Plx.531/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006 – raport comun cu comisia pentru industrii 

31 parlam. 
respinsă de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de respingere 
(576/R din 07.11.2018) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.563/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare 
(574/R din 06.11.2018) 

2 

 
PLx.540/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru 
sănătate 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(585/R din 07.11.2018) 



 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.59/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru 
buget 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de respingere 
(567/R din 05.11.2018) 

2 

 
 
PLx.99/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare 
(568/R din 05.11.2018) 

3 

 
PLx.534/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind 
asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 
permanenţă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de adoptare 
(577R din 07.11.2018) 

4 

 
PLx.568/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 
2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi 
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor 
din România 

16 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de respingere 
(578/R din 07.11.2018) 

5 

 
PLx.540/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru 
muncă 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(585/R din 07.11.2018) 

 
IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.523/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Anului cărţii în România – raport comun 

cu comisia pentru cultură 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(573/R din 06.11.2018) 

 
 
 
 
 
 
 



X. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.132/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a 
resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru 
achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat 
în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil – raport comun cu 
comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare 
(572/R din 06.11.2018) 

2 

 
PLx.523/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Anului cărţii în România – raport comun cu 

comisia pentru învățământ 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(573/R din 06.11.2018) 

 
XI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.345/2014/
2017 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori – raport comun cu 
comisia pentru buget 

131 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

23.10.2018 
Raport de respingere 

(570/R din 05.11.2018) 

2 
 
 

HOTĂRÂRE privind revocarea doamnei Theodora Bertzi din funcția de 
membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării 

 06.11.2018 
Raport de adoptare 

(2/RC din 06.11.2018) 

3 

 
PLx.295/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

– raport comun cu comisia pentru industrii 

10 parlam 
adoptat de 

Senat 
31.05.2018 

Raport de respingere 
(575/R din 07.11.2018) 

4 

 
Plx.513/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

22 parlam. 
respinsă de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de respingere 
(579/R din 07.11.2018) 

5 

 
PLx.357/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – raport comun cu comisia 
pentru transporturi 

27 parlam. 
respinsă de 

Senat 
30.10.2016 

Raport de adoptare 
(582/R din 07.11.2018) 

6 

 
 
 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 
privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru 

42 parlam. 
respinsă de 

Senat 
30.10.2018 

Raport de respingere 
(587/R din 08.11.2018) 



Plx.509/2018 modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

7 

 
Plx.572/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanţa Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
06.11.2018 

Raport de respingere 
(588/R din 08.11.2018) 

 
XII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.566/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic 
European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.11.2018 

Raport de adoptare 
(584/R din 07.11.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declarații politice 

România este neguvernată pe domenii care țin de agenda oamenilor.   
De la economie la educație, de la sănătate la transport 

 

Un exemplu concret este legat de bomba cu ceas care stă să explodeze în domeniul transportului de persoane în 
interiorul județului. Un regulament european adoptat în 2007 referitor la îmbunătățirea condițiilor de transport pentru persoane 
trebuia transpus în legislația naționala, astfel încât Consiliile Județene să gestioneze procedura de licitație a licențelor de 
transport, să îmbunătățească condițiile de transport pentru oameni. 

PNL, în Parlament, prin Comisiile de transport și administrație publică a reușit modificarea legii cadru privind 
transportul de persoane cu vot în unanimitate. Toate licențele de transport trebuie înnoite până în 3 Decembrie. 

PNL a solicitat vot de urgență astfel încât Consiliile județene să aibă cadrul legal pentru aceste licitații, organizate cu 
standarde în favoarea călătorilor. Votul în procedura de urgență a fost respins în conducerea Camerei, la propunerea lui Liviu 
Dragnea. Pentru majoritatea parlamentară, urgența este legată doar de amnistie, grațiere, controlul justiției. Nimic pentru 
cetățeni. 

Solicităm public vot urgent pentru acest proiect de lege, astfel încât România să nu ajungă să fie paralizată ca urmare a 
suspendării serviciilor de transport intrajudețean! 

Dacă în Parlament, Liviu Dragnea blochează această lege, atunci îi solicit public ministrului Dezvoltării Regionale o 
OUG pentru rezolvarea gravei probleme ce ține de transportul de persoane județean. 

În adoptarea acestei Ordonanțe, PNL solicită descentralizarea și liberalizarea serviciilor de transport, criterii de acces 
la piață pe bază de competiție corectă, condiții de transport sigure și de calitate pentru oameni! 

 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
PSDragnea îndatorează România pentru generații întregi! 

 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Deși România a înregistrat anul trecut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, țara noastră trăiește 

numai pe datorie de doi ani încoace! 
Astfel, în urma unei întrebări pe care am adresat-o în calitate de deputat ministrului finanțelor publice, mi s-a răspuns, 

că în perioada ianuarie 2016 – septembrie 2018, guvernele de stânga PSD-ALDE au împrumutat România cu 20 de 
miliarde de euro şi, în concluzie, pe fiecare român cu 1006 euro! Numai în primele 9 luni ale acestui an, PSDragnea a 
îndatorat România cu 9,8 miliarde de euro.  Cu alte cuvinte, într-o perioadă de creștere economică foarte mare în 
comparație cu alte țări, România a ajuns nu numai să aibă cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, ci și să 
supraviețuiască numai din împrumuturi din ce în ce mai scumpe, în timp ce investițiile sunt aproape inexistente! 

Practic, lunar, Guvernul Dăncilă se împrumută cu circa 1 miliard de euro pentru a plăti pensii şi salarii, în condiţiile în 
care investiţiile au scăzut la un nivel istoric. În plus, la acestea se mai adaugă încă 1 miliard de lei pe lună care se duc pentru 
dobânzile pe care le generează datoria publică. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
În condițiile în care, în ultima perioadă, chiar comisarul român, doamna Corina Crețu, a atenționat de nenumărate ori 

asupra faptului că Guvernul Dăncilă nu-și face treaba în privința marilor proiecte de investiții care trebuiau să fie finanțate prin 
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fonduri europene, adică nici în privința spitalelor regionale, nici în privința autostrăzilor, mă întreb și vă întreb pe 
dumneavoastră, stimați colegi din Coaliția aflată la guvernarea țării, unde vom ajunge cu datoriile, dacă PSDragnea mai 
guvernează țara încă doi ani?! 

Înțeleg că banii europeni nu-i sunt necesari Guvernului Dăncilă, dar acesta împrumută România zilnic, pentru a nu 
face nimic concret cu împrumuturile respective! PSDragnea îndatorează românii pentru generații întregi, nerealizând niciun 
proiect de investiții major! Românii trebuie să ştie că PSD-ALDE a promis în campanii că vor construi spitale, creșe, grădinițe, 
școli și mulți kilometri de autostradă, iar astăzi se împrumută zilnic, dar nu pentru a construi ceea ce au promis! Ci ca să poată 
efectua plata salariilor unor categorii de bugetari și a pensiilor, iar acest lucru se face pe seama unor împrumuturi extrem de 
împovărătoare, care vor fi plătite nu numai de noi, ci și de copiii și de nepoții noștri și poate chiar și de către copiii lor!  

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

Justiția, în viziunea PSD, este o chestiune internă de partid 
 

Domnule președinte,  doamnelor și domnilor deputați, 
Modul brutal în care cuplul de condamnați Dragnea-Vâlcov și umila lor unealtă, Todorel de la Iași, distrug justiția 

românească va face ca, în curând, românii să își mai găsească dreptatea doar pe la instanțele europene, pentru că instanțele 
românești vor fi total subordonate PSD-ului și intereselor acestuia. Recenta condamnare a României de către CEDO la 
Strassbourg, în dosarul Revoluției din 1989, este încă un semnal de alarmă la adresa situației catastrofale în care țara noastră a 
fost aruncată de PSD. Totodată, această condamnare este o dovadă clară că procurorul Augustin Lazăr, cel care a repus pe rol 
dosarul Revoluției și a început primele anchete serioase, după 30 de ani de tergiversări, este un adevărat profesionist și un un 
om cu un pronunțat simț al justiției. Acesta este, de altfel, și motivul adevărat pentru care Todorel de la Iași și gașca PSD 
doresc să-l destituie, folosind tot soiul de acuzații fabricate. Odată cu înlăturarea lui Lazăr, toată conducerea justiției românești 
va fi subordonată PSD-ului și cuplului de condamnați Dragnea-Vâlcov. Nu va mai trece mult până ce vor începe să apară și 
efectele economice ale acestei subjugări a justiției de către PSD. Nimeni nu va mai dori să investească într-o țară în care 
dreptatea este împărțită pe baza carnetului de partid, iar moneda românească se va devaloriza vertiginos pentru că nimeni nu își 
va pune în primejdie capitalurile într-un sistem în care justiția se face ca în filmele Western. Toate astea vor însemna sărăcie și 
subdezvoltare pentru români.  

La 3 ani de la dezastrul Colectiv, sub înțeleapta cârmurire a lui Dragnea și a PSD, în România nu ai nici o șansă de 
supraviețuire dacă ești victima unui incendiu puternic, pentru că nu s-a construit niciun spital de arși, iar dacă, la presiunea 
televiziunilor, cineva decide totuși să te trimită în străinătate pentru tratament, ai toate șansele să mori până ce sacoșa de 
documente necesare este vizată de toți birocrații uimiți că nu merge cardul de sănătate. 

La 100 de ani de la Marea Unire, românii sunt în continuare divizați și discriminați pe motive geografice, în loc să fie 
uniți de autostrăzi și trenuri de mare viteză. Astăzi, din centrul țării, ajungi mai repede la Viena decât la Suceava și mai repede 
la Budapesta decât la București, pentru că Dragnea și PSD sunt preocupați doar să fure și să scape de pușcărie și nu dau doi 
bani pe nevoile reale ale românilor.  

Tot acest tablou apocaliptic este completat de atacurile furibunde lansate la adresa comisarului european Corina Crețu. 
Faptul că aceasta a acuzat direct Guvernul de la București de incompetență, pentru că nu a depus niciun proiect major spre 
finanțare, dar și de rea voință, pentru că a aratăt cum banii europeni zac nefolosiți, în timp ce PSD vrea să se împrumute din 
parteneriate chinezești, doar ca să poată fura în voie, i-a atras doamnei Crețu un val de critici isterice chiar din partea colegilor 
de partid. La fel ca într-un veritabil sistem mafiot, a fost acuzată că e vândută intereselor străine, în loc să respecte întocmai 
interesele cuplului de condamnați Dragnea-Vâlcov. Vă mulțumesc.  

  
Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 
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Nu neglijați și ignorați sănătatea mintală ! 
 

Domnule președinte, stimați colegi, 
România se află în fruntea statelor europene în ceea ce privește bolile psihice, cu o incidență a bolilor mintale de 1.403 

de cazuri la 100.000 de locuitori și aproximativ 300.000 de noi cazuri anual, ceea ce ne poziționează pe locul doi în Europa, 
după Estonia. Unul din patru români are o problemă de sănătate mintală, acest lucru și din cauza numărului mare de ore de 
muncă pe săptămână, potrivit Eurostat. Stresul de la serviciu influnțează și sănătatea fizică, problemele financiare și sărăcia fac 
ca foarte mulți pacienți să ajungă prea târziu la medic, iar recuperarea lor se face mai greu și cu mai multe costuri, nu neapărat 
materiale. Acești pacienți sunt de cele mai multe ori lipsiți de drepturi, sunt discriminați, stigmatizați, marginalizați și supuși 
abuzurilor emoționale și fizice de către comunitatea în care trăiesc. Aceste lucruri trebuie să dispară. Acești pacienți au nevoie 
de mai mult sprijin din partea noastră, din partea statului, care ar trebui să acorde un sprijin permanent stării naționale de 
sănătate publică. 

Stimați colegi, 
România este printre țările cu cei mai puțini psihiatrii, în condițiile în care ocupăm un loc fruntaș al persoanelor cu 

afecțiuni psihice. În România legislația în acest domeniu nu este actualizată, iar aspectele legate de sănătatea mintală ar trebui 
urgent să fie integrate în toate politicile, pentru ca aceștia să beneficieze de  aceleași drepturi ca oricare cetățean al Uniunii 
Europene. Alarmant este faptul că aceste boli se regăsesc și la copii și adolescenți, iar România nu are o strategie clară care să 
vină în sprijinul acestora.  

Ministerul Sănătății ar trebui să pună bazele unui model de tratament care să poată fi replicat la nivel național și care 
să fie inclus în cadrul unor programe prioritare în domeniul sănătății. Sănătatea mintală a românilor, stresul la locul de muncă, 
bolile psihice ale copiilor și adolescenților nu trebuie să fie în centrul atenției doar cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății 
Mintale, ci ar trebui să avem o altă abordare și să nu neglijăm aceste boli, deloc de ignorat  într-un stat european, în secolul 21. 

 

Deputat 
Dr.Viorica Cherecheș 

*** 
 

,După PSD, potopul! Guvernele Dragnea ne-au îngropat în datorii! 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Într-un document oficial, transmis recent de Ministerul Finanțelor Publice către Parlament, Guvernul PSD-ALDE a 

recunoscut că, de la începutul anului 2017, de când a preluat puterea, a îngropat România în datorii de zeci de miliarde de euro. 
Astfel, dacă anul trecut guvernanții s-au împrumutat cu peste 35 miliarde de lei, în acest an, numai în primele nouă luni au 
împrumutat peste 45 miliarde de lei și urmează să mai contracteze, până la sfârșitul lunii decembrie, împrumuturi de peste 10 
miliarde de lei. În total, în mai puțin de doi ani, Ministerul Finanțelor Publice a împrumutat, din țară sau din străinătate, peste 
20 miliarde de euro și, tot în ultimii doi ani, a plătit dobânzi de peste 22 miliarde de lei. Altfel spus, în numai doi ani, coaliția 
PSD-ALDE a împrumutat, în contul fiecărui român, peste 4600 de lei. Oricare cetățean onest când află aceste cifre rămâne mut 
de uimire și, pe bună dreptate, se întreabă dacă țara noastră a intrat în criză economică sau este doar foarte prost guvernată. 
Răspunsul îl cunoaștem cu toții: România a fost condusă în ultimii ani de cele mai incompetente guverne din istoria sa. 

Stimați colegi, 
Liderii PSD și ALDE își arogă în discursurile publice o performanță guvernamentală total inexistentă. Se laudă că au 

mărit sau vor mări salarii și pensii, alocații și indemnizații, însă banii utilizați în acest scop nu provin din creșterea economică, 
ci din împrumuturi uriașe pentru care se plătesc dobânzi extrem de mari. Guvernul a ajuns exact ca săracul satului, care își 
cumpără până și pâinea de fiecare zi pe caiet, cu speranța că alții vor plăti datoriile acumulate de el. Împrumuturile contractate 
în acești doi ani de către cele mai slabe guverne pe care le-a avut România nu vor fi returnate nici de Liviu Dragnea, nici de 
Darius Vâlcov, nici de Eugen Teodorovici, nici de vreun alt lider politic actual de la PSD sau ALDE. Datoriile vor fi  plătite 
din impozitele și taxele colectate de la contribuabilii români. Nu exagerăm deloc dacă afirmăm că guvernanții instalați de PSD 
și ALDE ne majorează și ne plătesc salariile și pensiile tot din banii noștri, adică din împrumuturile pe care noi sau copiii 
noștri urmează să le restituim creditorilor în anii care vor urma. 

Toate guvernele din lume se împrumută și acesta nu este un lucru rău, pentru că cele mai multe o fac cu scopul de a 
realiza dezvoltarea și modernizarea țărilor respective. Italia s-a împrumutat și a construit mii de kilometri de autostrăzi. 
Germania s-a împrumutat și a edificat cea mai puternică industrie din Europa. La noi, din cele peste 20 miliarde de euro care 
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au fost împrumutate de guvernele PSD-ALDE nu s-a construit aproape nimic. Cu aceste sume am fi putut realiza toate 
autostrăzile pe care ni le dorim de atâta timp în România, am fi putut moderniza aproape toate căile ferate și drumurile 
naționale și ne mai rămâneau bani și pentru a renova școlile din rețeaua de învățământ de stat. Din dobânzile de peste 22 de 
miliarde de lei plătite în anii 2017 și 2018 am fi putut construi cele 8 spitale regionale de mare capacitate aflate de atâta timp în 
stadiul de promisiune și ne-ar mai fi rămas și ceva bani pentru dotarea lor cu aparatură modernă. Aceste simple comparații ne 
demonstrează foarte clar cât îi costă pe români incompetența guvernelor pe care le-a condus Liviu Dragnea, cu ajutorul unor 
personaje profund incompetente și iresponsabile față de soarta acestei țări. 

Stimați colegi, 
Mai este puțin până la încheierea anului și atunci când vom trage linie vom constata că în 2018 am avut cel mai slab 

ritm investițional din ultimii 15 ani. A confirmat acest lucru Fondul Monetar Internațional, dar și Comisia Europeană, prin 
vocea doamnei Corina Crețu, Comisarul European pentru Politica Regională. Este strigător la cer ca peste 32 miliarde de euro 
să stea nefolosite la Bruxelles, deoarece Guvernul nu știe, nu poate și nu vrea să-i aducă în România. Pe de altă parte, același 
Guvern se împrumută în contul românilor cu miliarde de euro în fiecare lună, la care vor trebui să fie plătite dobânzi 
usturătoare în prezent și în viitor. Concluzia este clară: echipa Dragnea-Vâlcov-Dăncilă și-a dovedit pe deplin incompetența și 
trebuie să-și facă de urgență bagajele. 

Partidul Național Liberal a identificat soluții și s-a angajat ca, atunci când va ajunge la guvernare, să facă din absorbția 
în totalitate a fondurilor europene un motor pentru modernizarea țării, acestea urmând a fi direcționate cu precădere către 
proiectele prioritare pentru România: infrastructura de transport, sistemele de utilități publice, spitalele și rețeaua școlară. 
Aceste fonduri se află la dispoziția românilor, tot ce ne trebuie fiind un guvern care să vrea și să știe să le acceseze. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Dănuț Bica 
*** 

 

Guvernul bate Parlamentul! Autostrada Unirii nu se mai face! 
Domnule președinte, 
Stimaţi colegi, 
În scurt timp se împlinesc 10 ani de când, de la tribuna Parlamentului României, am solicitat pentru prima dată ca 

Guvernul de atunci să întreprindă toate demersurile pentru a construi infrastructură modernă de transport care să lege Moldova 
de Muntenia și de Transilvania. Am considerat și atunci și cred cu putere și astăzi că aceasta este sigura modalitate de a acorda 
și moldovenilor șansa la dezvoltare, la investiții, la crearea de locuri de muncă bine plătite și la o viață prosperă.  

Din păcate, în anii 2009-2011, țara a traversat o perioadă economică dificilă, însă, cu toate acestea, guvernul de atunci 
a reușit să construiască Autostrada Cernavodă-Constanța, Autostrada București-Ploiești și să demareze lucrările la Autostrada 
Sibiu-Nădlac. Din anul 2011, România a reintrat timid pe creștere economică, iar din anul 2013 economia a început să meargă 
tot mai bine. Cu toții am așteptat cu sufletul la gură ca Moldova și Bucovina să iasă din izolarea teritorială în care a fost lăsat. 
În ciuda contextului favorabil, toate guvernele care au urmat, nu au reușit nici măcar să întocmească un proiect finanțabil de 
autostradă, care să poată fi ulterior trimis la Bruxelles și să poată începe lucrările, pe banii bugetului european. Domnul Ponta 
se lăuda că este doctor în autostrăzi și dădea termene. Domnul Dragnea, păcălea populația că va construi nu știu câte sute de 
km de austradă numai în câțiva ani. Din toate minciunile lor, ne-am ales doar cu proiecte abandonate și cu miliarde de euro, 
bani nerambursabili de Uniunea Europeană, gata să fie pierduți.  

Stimați colegi. În toate discursurile siropoase ale liderilor PSD și ALDE veți auzi că în anul Centenar ei construiesc 
autostrăzi și căi ferate, că leagă Moldova lui Ștefan de Valahia lui Mihai Viteazul și de Transilvania lui Corvin și că investițiile 
sunt prioritatea lor. Din păcate, așa cum face PSD de 29 de ani, una spune și alta face. De pildă, după ani de promisiuni și 
termene, Autostrada Unirii Târgu-Mureș-Iași-Ungheni, a intrat în categoria proiectelor abandonate. 

În urmă cu numai câteva săptămâni, se aproba în Senatul României și urmează a fi aprobată și în Camera Deputaților, 
o lege care stabilește termene precise privind construcția Autostrăzii Unirii. Milioane de români au privit cu speranță și 
încredere spre Parlament, sperând că o lege nu va mai întoarce din drum un proiect esențial pentru Moldova. Sfindând 
Parlamentul și milioane de cetățeni români, Guvernul a decis că Autostrada A8 nu se mai face, căci, chipurile, costă prea mult! 
Marii experți de la transporturi au blocat definitiv proiectul și caută rute alternative mai ieftine pentru o autostradă care s-ar 
face la Sfântul Așteaptă. Toate miniciunile iresponsabililor de la transporturi au fost devoalate de Comisarul european pentru 
politică regională, doamna Corina Crețu, care a spus că Bruxelles-ul dispune de fonduri suficiente pentru a finanța studiul de 
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fezabilitate Autostrada Unirii și chiar pentru a cofinanța realizarea lucrărilor. Așadar, bani sunt, însă nu avem un guvern 
competent. 

Stimați colegi. Domnul Lucian Șova de la transporturi va fi remaniat, însă nu pentru că a fost cel mai slab ministru din 
istoria României, care a îngropat toate proiectele de infrasctructură, ci pentru că în PSD trebuie să i se mai dea cuiva un fotoliu 
de ministru. Oricine va fi numit în funcția de ministru al transporturilor trebuie să abandoneze de îndată soluția păguboasă a 
schimbării traseului Autostrăzii Unirii. Oricine va fi numit ministru, va trebui să meargă direct la Bruxelles, încă din prima zi 
după ce a fost numit în funcție și să ceară Comisiei Europene expertiză și bani pentru studii de fezabilitate și proiecte tehnice. 
Oricine va fi ministru al infrastructurii are datoria să demareze, imediat, lucrările la infrastructura care să lege Moldova de 
Valahia, Moldova de Transilvania și Valahia de Transilvania.  

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Crăciun 2018 - cu piftie, cârnați și sarmale din import! 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Oricine s-ar fi uitat la cât de incompetent este actualul Guvern, nu era foarte greu să anticipezi că pesta porcină 

africană va ajunge, mai devreme sau mai târziu și în județul Dolj. Și a ajuns. Săptămâna trecută a fost confirmată epidemia în 
satul Comănicea, comuna Secu, fiind al șaptesprezecelea județ lovit de boală, din cele optsprezece nimicite până acum, și unul 
dintre cele peste o mie de focare din țară. Oamenii se întreabă nedumeriți, cum de pesta porcină a ajuns la noi în județ, în 
condițiile în care în județele vecine nu sunt localități afectate de boală. Mai mult, televiziunile, fără să înțeleagă drama prin 
care trec oamenii cărora li se ia porcul din bătătură, au titrat doar că gospodarii au blocat intervenția autorităților în satul lovit 
de pestă. Dacă autoritățile și-ar fi făcut treaba înainte, dacă ar fi luat măsuri specifice, vă garantez că cetățenii îi primeau cu 
brațele deschise și îi și ajutau. Ori, cu Daea ministru, autoritățile intră în curțile oamenilor doar ca să le omoare porcii și să-i 
lase fără mâncarea de Crăciun. În stilul său caracteristic, ministrul Daea s-a apărat imediat și a început să tragă concluzii, cum 
că ar fi ”vreo mână criminală” sau ”tot mâna unui nesăbuit care a adus virusul din altă parte.”  

Stimați colegi. Singurul nesăbuit care se plimbă fără niciun rost prin toată țara este chiar ministrul agriculturii, Petre 
Daea. Prin toate județele pe unde a trecut, mai devreme sau mai târziu a apărut și pesta porcină și alte belele. În loc să rezolve 
probleme, Daea le crează! Țin să vă anunț că, Petre Daea a fost în Județul Dolj chiar cu câteva săptămâni înainte să 
izbucnească epidemia. A promis doljenilor că vine la Festivalul Zaibărului care se ține, de ani de zile în județ, dar nu și-a 
prăfuit pantofii și nu a venit printre oamenii care s-au strâns la Băilești, ci s-a dus țintit și a stat la tainuri numai cu unii 
agricultori din județ, cei pe care-i susține și care-l susțin și pe el ca ministru. Pentru agricultorii mărunți, nu a avut nici chef și 
nici timp, în schimb continuă să joace un teatru prost și neconvingător, prin care încearcă să păcălească oamenii că lui îi pasă. 
Nu îi pasă deloc! 

Dacă ar fi fost preocupat în vreun fel să limiteze extinderea epidemiei în Oltenia, atunci ar fi constat singur că nu s-au 
luat niciun fel de măsuri preventive pentru limitarea extiderii pestei în Oltenia: nici controale, nici dezinfectări ale autorismelor 
și nici măcar vreo evaluare minimală a riscurilor nu s-au făcut și nici la ora asta nu se fac. Bocește, în schimb, în fața 
camerelor de televiziune și promite că acordă despăgubiri. De unde le dă? Din buzunarul lui de incompetent sau tot din 
impozitele plătite de oamenii rămași fără porci? 

Chiar dacă este preferatul lui Dragnea, pentru că a fost tot timpul protectorul afacerilor din agricultură ale șefului PSD, 
ministrul agriculturii trebuie demis. Nu numai că nu a făcut nimic bun pentru agricultură, dar a și distrus un întreg  sector de 
creștere a animalelor. Până la sfârșitul anului aproape jumătate de milion de porci crescuți de români vor fi uciși, din cauza 
unui ministru mincinos și a unui guvern profund incompetent. 

Nu am fost deloc ironic atunci când am spus că, de Crăciun, românii vor prepara piftia, cârnații și sarmalele din carne 
de import, căci dacă vor vrea să respecte tradițiile, atunci chiar nu vor avea de unde să cumpere carne, decât din marile 
magazine, importatoare. 

Vă mulţumesc,         Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
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Profesorii și medicii transformați în birocrați! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Din cauza incompetenței celor care au condus destinele educației și sănătății din România în ultimii ani, profesorii și 

medicii au devenit cei mai împovărați birocrați din sistemul public. Nici măcar un funcționar de la arhivă nu trebuie să 
manipuleze în fiecare zi atâtea hârtii și formulare câte le se impune profesorilor și medicilor. Nu am văzut nici cea mai mică 
preocupare din parte Guvernului pentru a-i sprijini pe profesori să se ocupe mai degrabă de elevi și pe medici de pacienți. 

La unison, medicii reclamă faptul că 70% din timpul pe care îl muncesc este risipit în birocrație, în vreme ce 30% din 
timp este afectat pentru consultația și tratamentul pacientului. Dintr-o consultație de jumătate de oră, aproape 20 de minute 
medicul și asistenta completează hârtii, validează carduri, pun ștampile și numără formulare, iar mai puțin de 10 minute se 
acordă consultației efective a celui aflat în suferință. Ce dacă te doare, domnule, așteaptă să terminăm birocrația! 

Nici la catedră lucrurile nu stau cu nimic diferit! Profesorii au ajus să piardă mai mult de jumătate din timp luptându-se 
cu birocrația, iar cealaltă jumătate rămasă reprezintă lecția predată elevilor, testele și corectarea temei. Faceți calculul cât mai 
rămâne la dispoziția unui profesor dintr-o oră de 50 de minute ca să instruiască o clasă cu 30 de elevi! În cazul învățătorilor și 
al diriginților, situația este și mai complicată, pentru că volumul de formulare, chestionare și hârtii inutile este de 4-5 ori mai 
mare. Învățătorii și diriginții sunt nu numai cei mai împovărați birocrați, ci ei substiuie și psihologul și consilierul școlar și 
medicul din fostele cabinete școlare și chiar o parte a familiei plecate la muncă în străinătate.  

Stimați colegi. Proasta guvernare se măsoară cu doi indicatori foarte preciși: lipsa de transparență și dimensiunea 
birocrației. Despre lipsa de transparență nu are sens să mai vorbesc, pentru că tuturor guvernelor PSD le-a fost greață de o 
relație deschisă și transparentă cu cetățeanul român. Cum se cheltuiesc banii pe ascuns, cu se adoptă legi, ordonanțe sau 
hotărâri la ceas de seară este deja un brand marca PSD, pe care nu cred că o să îl mai egaleze nimeni niciodată. 

Cât privește birocrația, nu cred că mai este cineva să se îndoiască de faptul că ea sufocă tot mai puternic România. 
Sufocă mediul de afaceri, sufocă instituțiile publice, sufocă cetățenii, iar acum a ajuns să strice actul educațional, precum și 
actul medical.  

Stimați colegi. Solicit Guvernului să ia imediat măsuri pentru debirocratizare sistemului de învățământ și a celui de 
sănătate. În loc să dea afară profesori, pentru că Guvernul nu are suficienți bani pentru salarii, mai bine ar găsi resurse să 
angajeze personal specializat care să preia sarcina birocratică după umerii profesorilor și învățătorilor. Dascălii trebuie să 
instruiască elevii, nu să completeze formulare. De asemenea, în domeniul serviciilor de sănătate, de la medicul de familie și 
până la medicul din spital, Guvernul să lase medicii să se ocupe de pacient, nu de hârtii. Să investească în informatizare și să 
elimine toate supra-sarcinile birocratice, care cele multe chiar nu au niciun rost. Nu sperați ca aceste lucruri se vor întâmpla cu 
un guvern PSD, motiv pentru care procesul de debirocratizare va începe odată cu preluarea guvernării de către PNL. 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 

De ce se scumpeşte pâinea în ţara cu cele mai mari producţii agricole din istorie? 
  

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi,  
Datele unei analize sectoriale realizată recent au relevat faptul că, pentru agricultura românească, anul 2018 a fost cel 

mai prielnic din istorie, producţiile record obţinute fiind corolarul unui efort investiţional pe măsură. 
Cu o cifră de afaceri care se apropie de 8 miliarde de euro, pariul românilor cu agricultura pare ca şi câştigat, ţara 

noastră obţinând în acest an recolte istorice la grâu şi surclasând deja Franţa la producţia de porumb, instalându-se însăşi pe 
primul loc în topul producătorilor europeni ai acestei cereale. Nu e mai puţin adevărat că miracolul agricol românesc se 
datorează activităţii a peste 16.000 de companii, dintre care aproape două treimi sunt specializate în sectorul vegetal şi o treime 
în sectorul zootehnic, numărul celor cu activitate mixtă fiind de sub 8% din total. 

Pe de altă parte, conform studiului „Gradul de acaparare al terenurilor agricole în UE”, realizat, în anul 2015, de 
Parlamentul European, peste 40% din suprafaţa agricolă a României aparţinea unor investitori străini, care deţineau şi lucrau 
peste 5,3 milioane de hectare. 
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Interesant este şi amănuntul - deloc nesemnificativ -  că 10% din aceste suprafeţe aparţineau unor investitori din afara 
Uniunii Europene, dar şi faptul că, paradoxal, acapararea a aproape jumătate din suprafaţa agricolă a ţării de către antreprenori 
străini a accelerat depopularea localităţilor din mediul rural deoarece noile tehnologii implementate, care stau la baza 
agriculturii de performanţă, necesită tot mai puţină forţă de muncă locală. 

Nu întâmplător, judeţul Timiş, care a atras şi cei mai mulţi investitori străini în agricultură, o treime din suprafaţa sa 
fiind exploatată de societăţi cu acţionariat italian, a realizat o cifră de afaceri de peste 2,8 miliarde lei, deţinând cele mai mari 
companii specializate în sectorul vegetal şi zootehnic. 

Cu toate acestea, deşi Ministerul Agriculturii a raportat în acest an o producţie de grâu istorică, de peste 10 milioane de 
tone, mai mare cu 200.000 de tone faţă de anul trecut, patronatele din industria de morărit şi panificaţie şi-au făcut deja 
socotelile şi au anunţat că scumpirea pâinii este iminentă din cauza notificării de majorare cu 25% a tarifelor la electricitate şi 
gaze naturale, dar şi a costurilor cu materia primă, care ar fi explodat de la 650 lei/tona de grâu, în 2017, la 850 lei/tona de 
grâu, în prezent, nemaiţinând cont şi de creşterea cheltuielilor cu forţa de muncă. 

Din aceste considerente, ne aflăm în faţa unui veritabil paradox: în ţara cu cele mai mari producţii agricole din istorie, 
pâinea e pe cale să se scumpească, urmând trendul ascendent al utilităţilor energetice şi materiei prime. 

Dar adevărata ameninţare pentru agricultura românească nu o reprezintă nici investitorii străini, europeni sau de 
aiurea, care controlează majoritatea suprafeţelor agricole ale ţării şi implicit preţul de piaţă al materiei prime, nici cei câţiva 
bănuţi care vor face pâinea românului mai mică ci pericolul real al deşertificării, datele publicate de Comitetul 
Interguvernamental pentru Schimbări Climatice demonstrând că o treime din teritoriul României, aproximativ 7 milioane de 
hectare, respectiv 40% din suprafaţa agricolă se află în zone afectate de riscul acestui fenomen... 

Vă mulţumesc!  
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Congresul PPE de la Helsinki e decisiv pentru viitorul imediat al Europei 
 
Săptămâna aceasta, pe 7 și 8 noiembrie, la Helsinki va avea loc congresul celui mai mare partid european, PPE, 

găzduit de Helsinki Messukeskus Congress Centre. Sunt așteptați mai bine de 730 de delegați și nu mai puțin de 2000 de 
invitați, din 40 de țări.  

Cu această ocazie se vor decide liniile de acțiune politică pe mai multe teme importante, dar cel mai așteptat vot va fi 
asupra celui care va deveni vârful de lance (sau Spitzenkandidat) al PPE în următoarele alegeri europarlamentare. Pentru 
această onoare au intrat în competiție Alex Stubb, fost premier al Finlandei și Manfred Weber, actualul lider al Grupului PPE 
din Parlamentul European.   

Sistemul de candidați principali, sau Spitzenkandidaten, pentru a folosi termenul german deja încetățenit, este gândit 
pentru a adăuga transparență și responsabilitate democratică în ocuparea unuia dintre cele mai importante poziții la Bruxelles, 
aceea de Președinte al Comisiei Europene. Până în 2014, această alegere se făcea în culisele Consiliului European, într-un 
proces de negocieri obscure. Acum, candidatul principal al partidului care obține cele mai multe voturi la nivel european ar 
trebui să primească automat nominalizarea din partea Consiliului.  

Dacă ne dorim ca instituțiile europene să devină mai apropiate de cetățeni și să se bucure de mai multă încredere, ar 
trebui să înceteze să fie simple sigle. Cetățenii trebuie să aibă puterea de a numi persoanele de la vârful ierarhiei europene, iar 
cel care va deveni Președintele Comisiei trebuie să fi trecut mai întâi printr-un proces electoral.    

Istoria PPE se leagă de promovarea și dezvoltarea proiectului european. Din păcate, în prezent, succesul acestei 
generoase idei este pus în pericol de ascensiunea partidelor populiste și extremiste, care beneficiază din plin de sprijinul 
forțelor exterioare Uniunii și care folosesc limbajul violent al urii, xenofobiei și tribalismului pentru a-și justifica propriile 
ambiții.  

Alegerile europene din mai 2018 trebuie să consolideze perspectivele democratice ale UE și sper că toți cei aleși în 
funcții publice pe listele PPE vor face tot ce le stă în putere pentru promovarea ideilor de centru-dreapta, fundamentale pentru 
partidului nostru. 

Deputat 
Mihai Culeafa 

*** 
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Indiferența și lipsa de viziune a guvernului PSD-ALDE îngroapă Moldova în euroscepticism 
 

Stimaţi colegi,  
Un recent studiu realizat de Eurostat arată că locuitorii din Regiunea Nord-Est sunt printre cei mai eurosceptici din 

întreaga Uniune Europeană. Vorbim despre Regiunea Nord-Est, cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul 
numărului de locuitori şi al suprafeței deținute, dar și cea mai neglijată regiune a României. O regiune care a fost abandonată 
de guvernanți, pentru care nu s-au gândit politici publice de diminuare a decalajelor față de alte zone de dezvoltare. O regiune 
care a fost declarată, ani la rând, cea mai săracă din Uniunea Europeană și care acum este pe penultimul loc în acest trist 
clasament.   

Dragi colegi parlamentari din Neamț, Suceava, Iași, Botoșani și Vaslui. Cu toții, indiferent de culoarea noastră 
politică, reprezentăm o populație care se află pe ultimul loc la calitatea vieții și la bunăstarea socială. Și atunci, să nu ne mirăm 
că locuitorii din aceste județe au devenit eurosceptici. Nu, nu este nici vina Uniunii Europene, nici vina locuitorilor din 
Moldova că gândesc așa! Este vina guvernanților, care au condamnat Moldova istorică la sărăcie și stagnare. Este singura 
regiune din România în care nu se derulează niciun proiect major de infrastructură rutieră și în care marile proiecte sunt 
amânate de 11 ani.  

Dragi colegi deputați de la PSD-ALDE, care reprezentați regiunea Nord-Est. Aveți în mână pârghiile unui guvern, 
asupra căruia ar trebui să exercitați presiune. Un guvern iresponsabil, care pierde banii de dezvoltare de la Comisia Europeană, 
mânat de interese și prins într-o luptă a orgoliilor, este incapabil să gândească proiecte și să atragă banii de la Bruxelles. Fără 
infrastructură, industriile locale din zona Moldovei devin necompetitive în bătălia de pe piața liberă. Potențialul turistic al 
zonei rămâne neexploatat, deși studiile europene recomandă dezvoltarea turismului în zonele montane ale Regiunii Nord-Est, 
ca potențial de dezvoltare locală.  

Mă întreb, stimați colegi parlamentari ai puterii din Moldova, cum le explicați alegătorilor dumneavoastră că 
Guvernarea PSD-ALDE transformă Regiunea Nord Est, considerată până de curând una dintre cele mai avantajoase zone 
pentru investiții, datorită costurilor scăzute şi a forţei de muncă bine calificate, într-o zonă lipsită de atractivitate? Pentru că, 
da, din județele Moldovei se pierde în fiecare zi cea mai importantă resursă: resursa umană. Din Regiunea Nord-Est oamenii 
migrează masiv în alte zone ale Europei. Cei tineri, și nu doar ei, aleg să lucreze în străinătate. Germania a anunțat că nu 
sirienii, ci românii au ocupat primul loc la migrație în 2017. Marea Britanie a comunicat că românii din insulă au ajuns, în 
2017, pe locul doi, după polonezi, în clasamentul locuitorilor cu altă cetățenie. Și asta, în timp ce, în județele Moldovei, este 
tot mai greu să găsești un instalator sau un zugrav. Iar efectele reale ale migrației masive de astăzi le vom resimți dramatic 
peste câțiva ani. Putem schimba ceva din euroscepticismul locuitorilor din Regiunea Nord-Est? Cu siguranță, da, pentru că 
euroscepticismul declarat nu este unul de fond, cât timp românii pleacă tot în Europa. Este, de fapt, o revoltă la adresa 
autorităților de la București, la adresa unui Guvern PSD-ALDE care și-a arătat disprețul față de o zonă pe care o ucide 
economic prin lipsa de infrastructură și de programe de dezvoltare locală.  

Domnilor parlamentari PSD-ALDE din județele Moldovei, dacă mai aveți un pic de responsabilitate și de respect față 
de oamenii care v-au trimis în Parlament, puneți presiune pe Guvernul dumneavoastră!  

Încercați ca, prin politici publice, să se reducă disparitățile dintre regiunile României. Lăsați, domnilor parlamentari de 
la PSD-ALDE, sterilele dispute interne și aplecați-vă un pic și pe Regiunea Nord-Est, cât încă se mai poate salva ceva! Dragi 
colegi parlamentari din Moldova, poate că astăzi, la votul final de la Legea privind Autostrada Unirii, Iași – Târgu Mureș, veți 
da o șansă să scoatem Moldova noastră din izolare și sărăcie! 

 

Deputat 
Tudorița Lungu 

*** 
Guvernarea Dragnea- Dăncilă vrea să renunțe la miliarde de euro. 

Proiecte finanțabile cu bani gratuiți de la UE trecute la PPP 
 

Domnule președinte, stimați colegi, 
România trece cu prea mare nepăsare, sub guvernarea PSD-ALDE, pe lângă oportunitățile de dezvoltare a 

infrastructurii, ce vin din fondurile europene. Astăzi, pe exercitiul financiar 2014-2020 suntem campioni europeni la 
nerealizări, nici 15% din fondurile de coeziune și dezvoltare nefiind atrase. Și la Bruxelles sunt 24 miliarde de euro puse la 
dispoziția României pentru această perioadă, dacă și Guvernul Dăncilă (Dragnea) înțelege să utilizeze aceste fonduri în special 
pe marile proiecte de infrastructură.  Exemplul autostrăzii Târgu Mureș- Iași - Ungheni (Autostrada Unirii) este elocvent! 
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Întregul proiect are finanțare europeană asigurată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, singura problemă 
este ca acești bani să fie accesați! 

 Ce face Guvernul României? Ne anunță că intenționează ca această autostradă să fie construită în Parteneriat Public 
Privat (P.P.P) !!! 

În aceeași notă se înscriu modernizările liniilor ferate de mare viteză București- Craiova, cu extensie spre Sofia, 
Timișoara - Cluj cu extensii dinspre Belgrad și spre Budapesta, adică aproximativ 1.275km, nu din fonduri europene ci prin 
P.P.P-uri! 

Tot în Guvernul Dăncilă se discută despre un P.P.P pentru o magistrală de metrou periferică (Bragadiru- Alexandrei – 
Colentina - Voluntari).Vă mai spun trei exemple de proiecte PPP de infrastructură, care pot fi finanțabile prin fonduri 
europene, dacă și Guvernul României ar dori acest lucru:  

- Extinderea portului Constanța; 
- Canalul magistral Siret- Bărăgan pentru asigurarea irigării a 475.000ha; 
- Aeroportul București Sud. 
În sănătate, cazurile spitalelor regionale sunt tratate la fel de acest guvern iresponsabil! Guvernul a aprobat în acest an 

construcția în regim P.P.P a trei spitale regionale, la Târgu Mureș , Timișoara și unul pentru zona Brăila- Galați, deși  se pot 
accesa fondurile europene și pentru acest tip de investiție. 

Condiția impusă de Comisia Europeană este ca autoritățile române să depună proiectele!  
Legitimă întrebarea de ce parteneriat public- privat și nu fonduri europene? 
Și avem răspunsul: finanțarea prin parteneriatul public privat are avantajul "șifonării banilor", întrucât derularea 

proiectelor și cheltuirea banilor nu sunt controlate de instituții europene, precum OLAF, DLAF. În schimb, banii de la bugetul 
României sunt direcționați discreționar, nemaivorbind de implicarea intereselor private atunci când se vor împărți nu doar 
cheltuielile ci și veniturile! 

Și parcă ne reamintim și de numele lui Dragnea Liviu Nicolae, pe când era Președintele Consiliului Județean 
Teleorman în cercetări ale OLAF pe care le putem cataloga cel puțin neortodoxe!  

Aceasta este însă treaba justiției și nu a mea sau a Partidului Național Liberal!  
Preocuparea mea și a PNL –ului este ca toate proiectele mari de infrastructură, inclusiv spitalele regionale să fie făcute 

din fondurile europene, bani ce vor ajunge și vor multiplica afaceri în România și implicit bugetul de STAT! Și da, de 
parteneriat public -privat ne vom folosi acolo unde, doar din motive tehnice nu se pot accesa fonduri europene și sunt multe 
astfel de proiecte pe care le pot gestiona consiliile locale sau consiliile județene! Atragerea în întregime a celor 24 de miliarde 
de euro destinați României de către Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020, care știm că se va prelungi în execuția 
bugetară până în 2023 sunt prioritate națională pentru Partidul N ațional Liberal! Absorbția 100% a fondurilor europene, 
infrastructura mare de autostrăzi, căi ferate, spitale regionale sunt ținta unei viitoare guvernări liberale! Cu cât se întâmplă mai 
repede, cu atât mai bine! 

Deputat 
Nicolae Neagu 

*** 
 

Moldova rămâne o zonă pustie!  
De disperare, românii din zona de Nord – Est a țării aleg calea pribegiei 

Stimați colegi,  
Situația este îngrijorătoare când e vorba de numărul românilor care au decis să părăsească România în ultimii 3 ani. 

Din ce în ce mai  mulți cetățeni decid să plece, pentru că au ajuns la concluzia că nu mai au șanse să trăiască decent în țara lor.  
Ca deputat de Neamț, care reprezintă și zona Moldovei, sunt îngrijorat că emigrează mai ales locuitorii din județele 

Neamț, Iași, Botoșani și Bacău. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică aproape jumătate dintre persoanele plecate ȋn 
străinătate pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, au casa în aceste județe (43,8% ȋn anul 2016 şi 47,6% ȋn 2017). Nu doar zona 
Moldovei se depopulează, ci întreaga Românie rămâne din ce în ce mai pustie. În perioada 2015 – 2017 au plecat în străinătate 
peste 620.000 de români și aproape jumătate dintre aceștia, respectiv 300.831, au fost tineri cu vârsta între 20 și 34 de ani.  

Ne pleacă tinerii din țară, ne pleacă viitorul. Stimați colegi, problema este una foarte serioasă și trebuie găsite cât mai 
rapid soluții. De exemplu, pentru ca zona Moldovei să se dezvolte este nevoie de autostradă, de spitale regionale, de condiții 
decente ca tinerii să nu mai plece.  
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Este timpul ca în an Centenar să dăm dovadă de responsabilitate, să le demonstrăm românilor că ne pasă de viitorul 
lor, de tineri, de copii, de adulți și de bunici. Pentru că, în mod contrar, în viitorul apropiat ne vom trezi cu o țară pustiită! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Afară cu PSD-ul din PSD! 
 

Mare păcat că nu mai trăiește Nenea Iancu! Să fi văzut el ce se întâmplă azi, în Parlamentul României, ar fi avut 
suficiente subiecte de inspirație pentru a scrie în „Moftul Român”. După ce am fost intoxicați cutot felul de povești, astăzi 
aflăm că principala problemă a guvernării se află, de fapt, în interiorul partidului de guvernământ. „Puciștii din interiorul 
PSD au dat valiza celor de la Rise Project”, declara unul dintre parlamentarii social – democrați, care îi mitralia pe cei care 
nu se aliniază în spatele liderului suprem. Așa că, în urma unei ședințe de partid, au fost înfierați doi puciști, nedemni de a mai 
fi alături de colegi, la înfăptuirea mărețului program de guvernare.  

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de prezență în interiorul PSD, Adrian Țuțuianu a fost aniversat prin excludere. Social-
democratul a fost înregistrat în timp ce-și exprima ”admirația” față de câțiva dintre colegii săi. Citez: „Ministrul Economiei e 
atât de prost că nu poate asculta mai mult de cinci minute când cineva îi vorbește, Ministrul Muncii face parte din 
categoria celor care, dacă s-au așezat pe un scaun, sunt și ei mai deștepți. Mihai Tudose e un tâmpit, iar Dragnea e un 
condamnat politic care o să ia bătaie de la Johannis de-l zvântă”. Ce să mai zic? Curat-murdar, monșer! 

Luptele pentru ciolan, din interiorul PSD, unde își mai așteaptă rândul, ca să fie sacrificați, Paul Stănescu sau Gabriela 
Firea, chiar nu m-ar interesa. Numai că ceea ce se întâmplă de câteva săptămâni încoace, îmi dă senzația că PSD încearcă, de 
fapt, să găsească vinovații pentru cea mai dezastruoasă guvernare post-revoluționară. Partidul de guvernământ pare să fi luat 
decizia: afară cu PSD - ul din PSD! Nici asta nu ar fi treaba noastră, a celor din opoziție. Doar că, mult prea preocupați de 
aceste bătălii interne, cu scop numai de ei știut, PSD-iștii ignoră principala lor obligație: GUVERNAREA! 

Stimați colegi și colege de la PSD, în locul acestei comedii pe care o oferiți românilor, nu ar fi mai potrivit să vă 
aplecați pe cifrele catastrofale care arată dezastrul economic pe care l-ați creat? Nu ar fi mai productiv să gestionați haosul pe 
care l-ați produs în sănătate, în educație, în justiție? Nu ar trebui, oare, să alocați timp pentru a atrage acele fonduri europene 
care ne sunt destinate și care zac la Bruxelles, din lipsă de proiecte? Și, dacă tot vă războiți în PSD, nu credeți că ar fi decent să 
ne aduceți la guvernare și niște oameni responsabili, care să aibă habar de domeniile pe care le păstoresc, în locul multora 
dintre marionetele pe care le păstrați în fruntea ministerelor, spre disperarea românilor, a specialiștilor, dar și a Bruxelles-ului, 
care constată că nu are cu cine sta de vorbă? Luptați-vă în interior cât doriți! Dar nu aveți dreptul să faceți din România 
principala voastră victimă, o victimă condamnată la haos și scandal. Nu aveți dreptul ca, în timp ce PSD-ul luptă contra PSD, 
românii să o ducă tot mai prost și să-și piardă speranța că vor mai ajunge vreodată să fie tratați cu respect,  în țara lor! 

 

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
 

PSDragnea nu are nevoie de banii europeni, dar îi vrea pe cei din companiile profitabile de stat! 
 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După ce Curtea Constituțională a României a dat câștig de cauză sesizării Grupului parlamentar al PNL în privința 

înființării Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții prin proiect de lege de către PSDragnea, declarând legea respectivă ca 
fiind neconstituțională, domnul Dragnea vrea să înființeze prin ordonanță de urgență acest fond, adică să-și inventeze musai o 
nouă și foarte consistentă pușculiță de partid! Am mai spus și repet acest lucru pentru toți colegii parlamentarii, dar nu numai, 
și anume că acest fond, așa zis "suveran", nu este altceva decât un mare jaf în care vor fi direcționați banii din companiile de 
stat profitabile și cheltuiți fără probleme! Astfel, miliarde de euro din banii publici se vor afla la discreția băieților deștepți din 
trena domnului Dragnea și vor fi direcționați către ei exclusiv prin pixul acestuia! Când vine vorba de banii europeni, 
Dragnea&Co susțin că nu sunt buni pentru România pentru că ni se pun prea multe și prea drastice condiții de către Comisia 
Europeană pentru accesarea lor. Renunțând la banii europeni, Guvernul PSDragnea renunță, de fapt, la proiectele mari de 
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investiții atât de necesare României, cum sunt spitalele regionale sau autostrăzile! Și acest lucru nu îl spun doar eu, ci îl susține 
chiar comisarul european numit de către PSD, doamna Corina Crețu! 

Dacă zilele trecute disputa dintre doamna Corina Crețu și Guvernul Dăncilă s-a acutizat, din nou, din cauza 
nerespectării termenelor de către acest guvern referitoare la înțelegerile făcute cu Uniunea Europeană pentru accesarea 
fondurilor europene cu privire la infrastructura de transport și la construirea unor spitalele regionale, astăzi aflăm că domnul 
Dragnea vrea neapărat să aibă la îndemână un Fond Suveran! De ce oare?! 

Doamnelor și domnilor deputați din arcul guvernamental, 
Este foarte limpede acum care ar fi motivul real al refuzului banilor europeni - bani care trebuie justificați la virgulă - 

și care este miza PSDragnea în privința creării acestui Fond, nu?! PSD nu vrea restricții în cheltuirea banilor respectivi, ci vrea 
să poată să cheltuiască banii din Fondul Suveran de Investiţii ocolind regulile, fără niciun fel de licitaţii, doar prin încredinţare 
directă, deci fără nicio bătaie de cap și vreo supervizare din afară! 

Altfel cum se explică faptul că managementul acestui fond va fi exceptat de la OUG 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice și că, implicit, nu vor fi stabiliți clar niște indicatori de performanță?! Cu alte cuvinte, 
dacă banii vor apărea și vor dispărea miraculos din acest fond, nimeni nu va fi responsabil pentru asta... Și ce poate fi mai bine 
de atât?! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
 

De ce nu iubesc edilii PSDragnea fondurile europene 
 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
În timp ce orașele din vestul țării, care au administrații liberale, au câștigat și derulat, până în prezent, proiecte 

finanțate din fonduri europene în valoare de sute de milioane de euro, iar acest lucru se poate lesne constata cu ochiul liber, 
doar vizitând aceste orașe, cum sunt Oradea, Arad, Timișoara, Cluj sau Brașov, cele conduse de administrații ale PSD sunt, în 
continuare, rămase înțepenite în timp! Dezvoltarea acestora din urmă rămâne, de aproape 30 de ani, doar un vis frumos al 
locuitorilor lor, atât timp cât acestea vor fi în continuare conduse de către primari sau președinți de consilii județene ai 
PSDragnea! 

Și susțin cu tărie acest lucru deoarece este elocvent cazul Constanței care are de prea multe mandate parte de primari ai 
PSD a căror implicare în problemele orașului nu numai că lasă de dorit, dar nu poate suferi nicio comparație cu ce se întâmplă 
în Oradea, de exemplu! 

De ce Oradea, oraș condus de un primar liberal a putut să câștige, în ultimii ani, proiecte finanțate din fonduri 
europene în valoare de peste 250 de milioane de euro și să mai aibă în derulare altele de peste 150 de milioane de euro, iar 
Constanța, condusă de un primar PSD, să nu aibă niciun proiect serios în acest sens?! 

De ce Constanța rămâne după atâția ani de administrație PSD doar un oraș murdar, fără infrastructură, fără investiții 
majore, fără școli și grădinițe moderne, blocuri reabilitate sau parcuri industriale, în timp ce alte orașe din vestul țării au deja 
un avans de dezvoltare măsurabil în ani buni?! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Este din ce în ce mai limpede faptul că nici la nivel central - vezi disputa dintre Guvernul Dăncilă și comisarul 

european, doamna Corina Crețu, pe tema întârzierii guvernului în privința marilor proiecte pe infrastructură și spitale – și nici 
la nivel local, celor din PSDragnea nu le sunt pe plac fondurile europene și proiectele mari de dezvoltare, care ar putea fi 
inițiate și derulate prin intermediul acestora, pentru că acești bani nu pot fi ușor furați cu sacul!  

Din păcate, atât primarul PSD al Constanței, cât și mulți alți primari ai PSD din România preferă să-și țină locuitorii 
orașelor pe care le conduc în sărăcie și subdezvoltare, decât să facă proiecte serioase, bine fundamentate și cu impact pentru 
dezvoltarea sustenabilă a comunităților lor, prin care să atragă sutele de milioane pe care le au la dispoziție de la Uniunea 
Europeană! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Robert Boroianu 

*** 
 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 30 - 2018  
Săptămâna 5 – 9 noiembrie 2018  

 

 

29 
 

Avem o criză a forței de muncă, dar Guvernul se face că nu o vede 
 
Situația economică a României ascunde o foarte gravă problemă: creșterea noastră economică este pusă în pericol de 

politica păguboasă a Guvernului. Economia privată, adevăratul motor al României, se lovește zilnic de efectele măsurilor 
pompieristice, lipsite de viziune ale autorităților centrale.  

În tot ce face și peste tot pe unde se implică, Statul are un comportament discreționar. Politica lui intervenționistă 
distorsionează grav piața și întreaga economie. Regula de aur ar trebui să fie libertatea! Liberalismul economic spune răspicat 
faptul că investitorii ar trebui lăsați să fie flexibili, să se adapteze ușor la cerințele pieței. Companiile ar trebui să investească 
timpul și banii pe care îi au la dispoziție pentru a oferi bunuri și servicii, nu pentru a completa dosare cu șină. De regulă, statul 
român se implică mult și prost acolo unde nu este cazul, dar este complet incapabil să rezolve problemele care ar fi, într-adevăr de 
resortul său. 

De exemplu, de la instalarea la putere a PSD și ALDE, s-au făcut 300 de modificări ale reglementărilor fiscale! În 
condițiile în care predictibilitatea este unul dintre factorii cei mai importanți pentru un investitor, noi am schimbat, în medie, 
cam o regulă la fiecare două zile. Companiilor private le este imposibil să își mai alcătuiască un buget anual! La aceasta se 
adaugă faptul că statul este clientul cel mai fidel al băncilor comerciale: banii, așadar, nu se duc spre companiile private, care i-
ar folosi pentru a crește producția și a genera locuri de muncă, ci se duc spre finanțarea deficitului la bugetul de stat. 

Ce nu e în stare să recunoască statul român este criza forței de muncă. Antreprenorii se lovesc tot mai des de 
incapacitatea de a găsi muncitori, chiar în condițiile în care oferă pachete salariale atractive și alte beneficii conexe. În loc să 
vină în întâmpinarea acestei nevoi reale a pieței muncii printr-o liberalizare a accesului, statul român preferă să se ascundă 
după deget. În vreme ce toate celelalte state se luptă pe o piață globală, extrem de competitivă, pentru forța de muncă de 
calitate, noi rămânem inactivi.  

Deputat 
Ionuț Stroe 

*** 
 

Proiectul Spitalului Regional de Urgențe de la Iași este compromis de PSD-ALDE 
 
În ultimele săptămâni, am asistat la o dispută gravă între executivul României, lideri ai PSD, pe de o parte, și 

comisarul european pentru Dezvoltare, Corina Crețu. Partidul de guvernământ se dezice omul propulsat la Bruxelles într-una 
dintre funcțiile cu cea mai mare răspundere și vizibilitate la nivelul Uniunii Europene. Mai mult, lipsa de decență a PSD și 
ALDE în actul guvernamental și legislativ a dus și la subfinanțarea cronică a investițiilor din țara noastră, prin refuzul de a 
accesa fondurile europene. De aceea, din nefericire, acest lucru va duce la iminenta abandonare a spitalului regional de urgențe 
de la Iași.  

Speriați de organismele europene antifraudă, ale căror șefi nu pot fi evaluați și revocați de Ministrul Justiției de la 
București, la comanda politică a eminențelor cenușii din guvernul PSD-ALDE (Liviu Dragnea și Darius Vâlcov) s-a decis să 
nu fie implementat nici un proiect, indiferent că vorbim de infrastructură rutieră sau pentru sănătate, din bani europeni.  

Epopeea spitalului regional de urgențe de la Iași, parte a unui proiect mai amplu depus la , care cuprinde și unitățile 
din Cluj și Craiova, se îndreaptă spre un deznodământ tragic. Liderii PSD și-au acuzat colega de partid, comisar european 
pentru dezvoltare, de trădarea intereselor naționale, de minciună și de complot împotriva României, de dragul „cercurilor de 
interese de la Bruxelles“. Între timp, cercurile de interese de la București fac toate eforturile pentru a ne scoate în afara Uniunii 
Europene de frica pușcăriei și de groaza că banii europeni nu pot fi furați atât de ușor precum banii din fondurile 
guvernamentale. 

Din păcate, tragedia nu va fi resimțită de membrii executivului PSD-ALDE, ci de cetățenii țării, care riscă tot mai mult 
să moară cu zile în spitalele din România! 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
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 Întrebări 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Majorarea preţului pâinii 
Stimate domnule ministru, 
Conform datelor unei recente analize sectoriale, pariul românilor cu agricultura a fost câştigat în anul 2018, ţara 

noastră obţinând  recolte istorice la grâu şi surclasând deja Franţa la producţia de porumb, instalându-se însăşi pe primul loc în 
topul producătorilor europeni ai acestei cereale. 

Cu toate acestea, deşi Ministerul Agriculturii a raportat în acest an o producţie de grâu istorică, de peste 10 milioane de 
tone, mai mare cu 200.000 de tone faţă de anul trecut, patronatele din industria de morărit şi panificaţie au anunţat că 
scumpirea pâinii este iminentă, printre cauze fiind invocate majorarea cu 25% a tarifelor la electricitate şi gaze naturale, dar şi 
a costurilor cu materia primă, de la 650 lei/tona de grâu, în 2017, la 850 lei/tona de grâu, în prezent. 

Din aceste considerente, având în vedere că peste 40% din suprafeţele agricole ale ţării sunt administrate şi cultivate 
de investitori străini, vă rog să precizaţi, domnule ministru, ce strategie veţi adopta  pentru a împiedica majorarea artificială a 
preţului materiei prime astfel încât, în ţara cu cea mai mare producţie cerealieră din istorie, preţul de cost al pâinii să nu se 
majoreze? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

                                                                              
Adresată doamnei Lia - Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale  

 

Valoarea nominală a unui tichet de masă în 2019 
Stimată doamnă ministru, 
Conform unui proiect de ordin de ministru, postat pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, pentru  semestrul  

II al  anului 2018, începând  cu  luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor  art.31 
din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.23/2015, ale Ordonanței de  urgență a  Guvernului  nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru 
punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale,  aprobată cu modificări prin Legea 
nr.15/2006, cu completările ulterioare, și ale  Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și 
completările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei. 

Întrucât mass media economico-financiară a citat recent surse guvernamentale potrivit cărora măsura, aflată în 
procedură de transparenţă deciziională, ar urma să rămână în vigoare și anul viitor, vă rog să precizaţi dacă valoarea nominală 
a unui tichet de masă va fi modificată în semestrul I 2019 şi când aceasta va ajunge la 20 de lei, aşa cum aţi anunţat că se va 
întâmpla încă din cursul acestui an? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Adresată Domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului  
 

Disfuncții majore în implementarea plății serviciilor turistice cu vouchere de vacanță 
 

Domnule ministru, 
Personal, încă din anul 2011, am susținut politica stimulării serviciilor turistice din România, prin intermediul unei 

politici naționale prin intermediul voucherelor de vacanță acordate de angajatori angajaților. Din păcate, însă, cetățenii se 
confruntă cu o multitudine de situații nedorite atunci când încearcă să achiziționeze servicii turistice pe care să le achite cu 
tichetele de vacanță. În primul rând, operatorii din turism acceptă numai un anumit tip de tichete, deși, la nivel național, se află 
în circulație tichete emise de mai multe firme specializate. În al doilea rând, voucherele de vacanță nu sunt acceptate la plată 
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atunci când hotelurile primesc rezervări prin intermediul platformelor electronice de rezervări. Pretextul, este cel puțin absurd 
– cu tichete nu se pot cumpăra oferte sau produse turistice promoționale. Discutând cu operatorii din turism, am înțeles că 
dezinteresul operatori față de voucherele de vacanță provine din complicațiile birocratice ale decontării lor și din termenele 
foarte lungi de încasare a banilor, care blochează sume consistente ale operatorilor economici. Față de această situație, vă 
solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

-  Care a fost termenul mediu de decontare a voucherelor de vacanță în anul 2018 și dacă acest termen a generat o  
descurajare a operatorilor din turism ca să accepte la plată voucherele de vacanță? 

- Cum intenționați să stimulați operatorii economici să accepte la plată toate variantele de vouchere de vacanță, nu  
numai unele, cu o mai mare recunoaștere internațională? 

- Ce măsuri veți adopta, astfel încât operatorii din turism să nu mai utilizeze 2 tipuri de tarife – tarife pentru plata cu  
monedă (mai mici) și tarife pentru plata cu vouchere  (mai mari)? 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Vă mulţumesc,         Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor   
    domnului Narcis Ștefan Neaga, directorul general al CNAIR 
 

Modificarea orarului de efectuare lucrărilor de reparații pe drumurile naționale 
 

Domnule ministru, 
Domnule director general, 
Pentru a minimiza costurile aferente lucrărilor de reparații și de întreținere la rețeaua de drumuri naționale, cea mai 

mare parte a constructorilor execută lucrările exact în intervalul orar în care traficul rutier este la cea mai mare intensitate 
(intervalele orare 08.00-16.00). Astfel, prin strangularea traficului pe unul dintre sensurile de circulație se generează 
ambuteiaje și de 3-5 km, care afectează atât transportul de mărfuri, dar și durata de deplasare a cetățenilor de la și către locurile 
de muncă. De exemplu, din cauza lucrărilor de întreținere care se efectuează în prezent pe Drumul național nr. 7 (Pitești-
Sibiu), se formează coloane de autovehicule de până la 10 Km, iar conducătorii auto pierd în trafic și peste 2 ore în plus, din 
cauza faptului că lucrările nu se efectuează în timpul nopții sau în perioada verii, atunci când traficul este la jumătate din 
intensitate. Mai mult decât atât, deși se restricționează traficul pe 5 sau 10 secțiuni de drum, lucrări efective nu se realizează 
decât pe 1 sau 2 secțiuni, unde abia dacă lucrează 2-3 muncitori și 1-2 utilaje. Având în vedere faptul că elborez un amplu 
pachet de modificare și completare a legislației aferente lucrărilor de construire în spațiul public, vă solicit, domnule ministru, 
domnule director, următoarele informații: 

- Care este motivul pentru care, la întocmirea caietelor de sarcini, Ministerul și CNAIR nu impun  
firmelor de construcții să efectueze lucrările de reparații în cursul nopții, pentru a se evita supra-aglomerarea traficului rutier 
pe cele mai circulate drumuri naționale? 

- Solicit clarificări asupra motivelor pentru care CNAIR atribuie lucrări de reparații și construire către firme care nu au  
capacitatea tehnică și umană să le execute? Sunt firme cu câteva zeci de angajați și câteva utilaje, care ar trebui să realizeze 
contracte unde necesarul de angajați și utilaje se ridică la câteva sute. 

- Solicit o comparație între modul în care companiile de autostrăzi din Italia, Franța și Germania au reglementat  
modalitățile de efectuare a lucrărilor de reparații la rețeaua de drumuri și autostrăzi (acestea se efectuează exclusiv după ora 
23.00). De asemenea, vă solicit să precizați dacă directivele europene permit o modificare a legislației din România, în acest 
sens. 

 Solicit formularea răspunsului în scris.       Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale    
 

Solicitare de informații privind irigațiile de aprovizionare efectuate în toamna anul 2018 
 

Domnule ministru, 
În partea a doua a anului 2018, în cea mai mare parte a țării, dar în mod special în zonele cu suprafețe agricole extinse, 

se înregistrează un deficit important de precipitații, caracterizat de cea mai mare parte a specialiștilor ca fiind secetă 
pedologică puternică. În condițiile în care umiditatea din sol este extrem de scăzută, nici lucrările agricole de toamnă nu au 
putut fi realizate în condiții normale, motiv pentru care cea mai mare parte a culturilor nu au fost încă însămânțate. Poate că 
acest lucru ar fi putut să fie evitat dacă s-ar fi efectuat așa-numitele irigații de aprovizionare, care ar fi asigurat o rezervă de apă 
în sol și ar fi permis însămânțarea și răsăritul culturilor (în special cereale), înainte de sosirea anotimpului rece. 

În fiecare dintre cele 3 programe de guvernare aprobate în Parlamentul României în ultimii 3 ani au figurat promisiuni 
importante privind refacerea și extinderea sistemului de irigații, cu cel puțin încă 2 milioane de hectare în plus. Din păcate, 
însă, realitatea din teren ne arată ritmul de modernizare și extindere a rețelei de irigații este extrem de modest, în condițiile în 
care numai pentru câteva zeci de mii de hectare s-a extins sistemul de irigații, nu însă până la tarla, ci doar până la stația de 
pompare a apei. Având în vedere numărul mare al fermierilor români care își câștigă existența din agricultură, precum și 
contribuția importantă a producției agricole la formarea produsului intern brut de anul viitor, vă solicit, domnule ministru, 
următoarele informații: 

- Dacă ați constituit, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un grup de lucru care să monitorizeze  
seceta pedologică puternică din această toamnă și măsurile care au fost luate de minister până la data de 1 noiembrie 2018? 
- Vă solicit o situație cu suprafețele de teren pe care s-au efectuat irigații de aprovizionare în perioada 31 august - 1  

noiembrie 2018, la nivel național, precum și la nivelul particular al Județului Dolj.  
Solicit formularea răspunsului în scris. 

Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Adresată  domnului Eugen Orlando Teodorovici,  ministrul Finanțelor Publice 

 

Majorarea accizelor la carburanți, începând cu data de 1 ianuarie 2019 
Domnule ministru, 
În data de 11 septembrie 2018, ați afirmat public că la nivelul Ministerului Finanțelor Publice se fac evaluări privind 

eliminarea supra-accizei pentru carburanți și că până la finalul anului 2018 intenționați să eliminați această supra-fiscalizare, 
care a generat și cea mai mare parte a creșterii prețurilor din perioada septembrie 2017 – septembrie 2018. Afirmația 
dumneavoastră a fost bine primită și a generat speranțe foarte mari în societate și în rândul transportatorilor români, obligați de 
Guvernul Tudose să alimenteze în țările vecine.  

Mai mult decât atât, în anexa nr.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal al României, nivelul accizelor a fost 
stabilit la valori certe, până în anul 2022, de 2.566,71 lei/tona de benzină fără plumb, respectiv 2.175,24 lei/tona de motorină. 

Din păcate, contrar afirmațiilor dumneavoastră și prevederilor din Codul fiscal, Ministerul Finanțelor Publice a 
elaborat deja o propunere de act normativ, care prevede majorarea cu cel puțin 3%, de la 1 ianuarie 2019, a nivelului accizelor, 
atât pentru carburanți, cât și pentru celelalte produse accizabile: alcool, țigarete. Motivul majorării este, paradoxal, chiar 
inflația, conștientizată de Guvern în cazul accizelor, nu și în ceea ce privește puterea de cumpărare a populației. În condițiile în 
care domnia voastră una afirmați și faceți exact contrariul, vă solicit, domnule ministru, să aduceți următoarele clarificări: 

- Vă solicit să precizați dacă ați abandonat angajamentul de eliminare a accizelor suplimentare la carburanți introduse în  
toamna anului 2017? 

- În condițiile în care prețul carburanților din România înglobează cea mai mare povară fiscală din Uniunea Europeană,  
vă solicit să precizați dacă domnia voastră ați impus indexarea, de la 1 ianuarie 2019, a nivelului accizelor? 

- Vă solicit să îmi precizați dacă ați evaluat impactul acestei majorări a accizelor asupra nivelului prețurilor din anul  
2019, precum și impactul asupra scăderii consumului intern de carburanți și creșterea aprovizionării din statele vecine. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie,        Deputat 

Ioan Balan 
*** 
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Adresată domnului ministrul George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Stadiul procedurii de includere a Ansamblului Monumental “Calea Eroilor” în UNESCO 
 

Domnule ministru, 
Sculptorul Constantin Brâncuși a lăsat țării mai multe capodopere la Târgu Jiu, precum și opere de o valoare 

inestimabilă. S-au făcut multe greșeli în gestionarea acestui ansamblu, dar toți am fost de acord că includerea operelor Masa 
Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloană Infinitului în patrimoniul mondial al UNESCO ar fi o reușită a țării 
noastre din mai multe puncte de vedere.  

Aceasta este a doua încercare de introducere a Ansamblului Brâncuși în UNESCO. De această dată, Ministerul 
Culturii și Institutul Național al Patrimoniului și-au asumat gestionarea acestui dosar, pentru a nu fi din nou în situația de a 
retrage candidatura. Pentru că în spațiul public sunt din nou discuții despre posibile probleme în evaluarea dosarului de 
candidatură a Ansamblului pentru patrimoniul UNESCO, vă rog să-mi comunicați următoarele: 

- ICOMOS a efectuat vizita anunțată în perioada iulie-septembrie în România? În situația în care specialiștii nu au  
efectuat această vizită precizați de ce? Dacă ICOMOS a făcut această evaluare, vă rog să comunicați rezultatele? 

- Există posibilitatea retragerii candidaturii? De ce? 
- Statul român s-a achitat de obligațiile ce-i reveneau în susținerea acestui dosar? Care sunt cestea? 

Domnule ministru,  
Urmăresc cu atenție acest subiect pentru că este extrem de important pentru Județul Gorj, dar și pentru România. Vă 

reamintesc, domnule ministru, că pentru acest al doilea dosar au fost solicitate și serviciile unui consultant internațional, fiind 
prezentată atunci ca pe o cerință esențială pentru admiterea dosarului. Dacă această candidatură va fi un eșec, cine-și asumă 
răspunderea, domnule ministru? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,                      Deputat 

Dan Vîlceanu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Autostrada Moldovei – Tîrgu Neamț – Târgu Mureș sau Bacău – Brașov?!? 
 

Stimate domnule ministru, 
Situația cu privire la Autostrada Moldovei începe să devină deja ridicolă având în vedere toate amânările și 

neclaritățile cu privire la proiectul, care ar fi trebuit deja să fie demarat.  
Prin adresa 9700 mi-ați transmis că ”Autostrada Târgu Mureș - Ditrău - Tîrgu Neamț este parte a obiectivului de 

investiții Tîrgu Mureș - Iași - Ungheni, pentru care se estimează lansarea procedurii de licitație pentru etapa de proiectare 
(completare studiu de fezabilitate) în trimestrul IV 2018. De asemenea, finalizarea procedurii de achiziție publică și semnarea 
contractului de prestări servicii sunt estimate pentru trimestrul al III - lea 2019.” 

Însă au apărut informații în presă, că ordinea priorităților din Master Planul de Transport ar putea fi schimbată, iar 
autostrada A13 Brașov - Bacău ar putea deveni ruta preferată pentru a lega Moldova de Ardeal, în locul A8 de la Tg. Mureș – 
Ditrău – Tîrgu Neamț. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. A fost lansată procedura de licitație pentru completarea studiului de fezabilitate a A8? 
2. Veți renunța la proiectul autostrăzii A8? 
3. Ce argumente există pentru abandonul proiectului autostrăzii A8? 
4. Ce sume au fost cheltuite până acum pe proiectul autostrăzii A8? 
5. Nu luați, din nou, în considerare varianta accesării fondurilor europene pentru a începe construcția autostrăzii care  

va lega Moldova de Ardeal? 
Solicit răspunsul în scris.                                          Deputat 
Cu deosebită stimă,                                       Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului ministru Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Măsuri privind preluarea Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, în 2019 
 

Stimate domnule ministru, 
La capitolul de politică externă din programul de guvernare al PSD-ALDE sunt menționate o serie de măsuri, în 

perspectiva deținerii Președinției române a Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019, printre care: consolidarea corpului 
diplomatic și consular și a personalului de specialitate ca un corp de elită, apolitic și profesionist; intensificarea colaborării cu 
mediul academic și think-tank-urile de profil; asigurarea resurselor necesare MAE, inclusiv a unui sediu adecvat pentru 
gestionarea corespunzătoare a Președinției Consiliului UE ș.a. 

În contextul în care sunt mai puțin de două luni până la preluarea președinției române a Consiliului UE, vă rugăm să ne 
răspundeți la următoarele întrebări: 

 Cum s-a realizat consolidarea corpului diplomatic și consular și a personalului de specialitate? 
 Care sunt rezultatele colaborării cu mediul academic, câte think-tank-uri de profil au fost organizate? 
 A fost identificat sediul pentru derularea corespunzătoare a activităților specifice Președinției Consiliului UE din  

2019? 
 Există timpul necesar pentru pregătirea întregii infrastructuri până la 1 ianuarie 2019? 

Solicit răspuns scris.   
Vă mulțumesc!         Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 
Adresată doamnei ministru Rovana Plumb, ministru interimar al Educației Naționale 

 

Despre așa-zisa reformă în educație 
Stimată doamnă ministru, 
Conducerea Ministerului Educației anunță, de pe o zi pe alta, schimbări intempestive privind examenul de Bacalaureat 

și la Evaluarea Națională 2019, prin introducerea testelor grilă, fără nici un fel de consultare publică prealabilă. Astfel, sunt 
bulversați cei peste 300.000 de elevi din clasele a VIII-a și a-XII-a, dar și profesorii lor, care consideră această modalitate de 
examinare o alegere absolut nefericită. Chiar dacă legislația prevede că examenele nu pot fi modificate pentru anul școlar în 
curs, pe site-ul oficial al Ministerului Educației au apărut modele de subiecte pentru Bacalaureat 2019 și Evaluarea Națională 
2019. De asemenea, oficiali din minister spun că se schimbă examinările pentru o abordare unitară la toate disciplinele, iar dvs. 
declarați că în acest an școlar nu va interveni nici o modificare în formele de examinare. 

În contextul acestor neînțelegeri, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Când și cine a luat decizia introducerii testelor grilă și în baza căror consultări? 
 Ce măsuri veți lua pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete? 
 În ce stadiu se află redactarea noii legi a educației și când va fi lansată în dezbatere publică, având în vedere că în  

programul de guvernare era avansată data de 1 ianuarie 2019? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 Declarații politice 

Forţa de muncă din România încotro? 
Doamnelor şi domnilor,  
Stimaţi colegi,  
Mi-am intitulat declaraţia politică de astăzi Forţa de muncă din România încotro? 
În Raportul privind situaţia economică şi bugetară pe anul 2016, un capitol important se referă la situaţia şi evoluţia 

economică din ultimul deceniu. Dacă îmi permiteţi, voi cita din acest raport:  “România se află în cea mai favorabilă situaţie 
economică din ultimul deceniu având în vedere creşterea economică solidă însoţită de crearea de noi locuri de muncă într-un 
ritm accelerat şi majorarea veniturilor populaţiei, inflaţia redusă şi deficitul extern (cont curent) scăzut.” 

Pe hârtie, lucrurile sunt frumoase. În realitate, însă avem de-a face cu o situaţie extrem de gravă, cel puţin în ceea ce 
priveşte forţa de muncă. Da, mediul economic din România oferă în ultima perioadă nenumărate posibilităţi de angajare. În 
schimb, forţa de muncă calificată lipseşte cu desăvârşire. Lucru arătat şi prin cifre oficiale. De exemplu, în 2017, un studiu 
realizat de  ManPower Group arată că România se situa pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte deficitul de forţă de muncă, 
72% dintre companiile româneşti având dificultăţi să ocupe posturile vacante. Se pune întrebarea firească: cum se face că, în 
condiţiile în care se creează multe locuri de muncă, companiile din România au mari dificultăţi să ocupe posturile vacante, 
explicând faptul că nu există oameni calificaţi  să facă munca pe care ei o caută.  

Potrivit Global Competitiveness, „România se dovedeşte incapabilă de ani buni să reţină (locul 133 din 138) şi să 
atragă talente (locul 127 din 138), iar angajabilitatea noilor absolvenţi este alarmant de precară. Un angajator român evaluează 
în medie 14 candidaţi până îl găseşte pe cel potrivit; iar formarea unui angajat entry level durează în medie 8 luni, conform 
unui studiu efectuat de Millward Brown în parteneriat cu Coaliţia pentru Dezvoltarea României şi Ejobs, în 2015, pe un 
eşantion de peste 400 de companii”. Din păcate, şcolile profesionale şi liceele profesionale nu mai au aceeaşi importanţă pe 
care o aveau la începutul anilor '90. Dintre absolvenţi, foarte puţini îşi găsesc loc de muncă în specializarea pe care au 
dobândit-o. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu facultăţile, care scot pe bandă rulantă tineri cu diplomă, dar foarte puţini profesează 
în domeniul în care s-au specializat. Avem deficit de forţă de muncă în construcţii, industrii, producţie şi exemplele ar putea 
continua. Profesia de inginer este din ce în ce mai marginalizată, iar absolvenţii sunt nevoiţi să se specializeze şi într-un alt 
domeniu pentru a putea munci. Pe de altă parte, în momentul în care un dezvoltator caută un inginer, trebuie să-şi ia o marjă 
serioasă de timp pentru a-l găsi.  

Care este soluţia? Cum anume văd această problemă Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Ministerul Economiei? Mi-e teamă că la aceste întrebări este foarte greu de răspuns. Trebuie realizate strategii pe 
termen lung, care să cuprindă toate aspectele enunţate mai sus şi mai cu seamă, consider că trebuie implicare din partea tuturor 
factorilor de decizie. Nu este de ajuns să constatăm că forţa de muncă din orice domeniu pleacă în străinătate, trebuie să şi 
acţionăm pentru a o păstra în ţară.  

Vă mulţumesc,          Deputat 
Bende Sándor 

 *** 
 

Despre urșii care pun în pericol viața oamenilor din județul Covasna 
 

Stimate domnule președinte, stimați colegi! 
Natura din județul Covasna este minunată și unică. Suntem foarte mândri de pădurile noastre virgine și de fauna 

sălbatică bogată. În ultima vreme însă, s-a răsturnat echilibrul între om și natură, și s-a destrămat armonia conviețuirii între 
oameni și animalele sălbatice. Nici nu ne mai surprinde faptul că, în județul Covasna, urșii se plimbă liber prin localități, 
punând în pericol viața și siguranța oamenilor. Vă puteți imagina cum este să ieșiți dimineața din casă, ca să mergeți la muncă, 
și să vă întâlniți cu un urs? Pentru că în satul Bicfalău asemenea incidente se întâmplă destul de des. 
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Vă puteți imagina ca în curtea școlii unde învață copilul dumneavoastră ursul să facă ravagii în fiecare noapte? Asta se 
întâmplă în satul Olteni. Nu numai că un urs intră în mod regulat în curtea școlii, dar a și ucis un cal tocmai în curtea școlii. 
Credeți că așa ceva este normal? Conform primarului din localitate, 50 de copii se află în pericol, iar primăria nu mai are cum 
să-i protejeze, iar cea mai bună soluție ar fi relocarea sau împușcarea animalului. După părerea mea, este foarte important să 
avem grijă de mediul înconjurător și de natură, și să avem grijă de fauna sălbatică. Dar nu putem să facem acest lucru în dauna 
siguranței oamenilor, și în niciun caz nu putem permite ca urșii să amenințe siguranța copiilor în curtea școlii, căci inainte de 
toate, cel mai important este protejarea vieții omenești. 

Trebuie sa protejăm urșii în natură, dar în niciun caz nu putem permite să se plimbe liber prin localități. Locuitorii 
afectați din zonă sunt disperați. Lor nu le pasă că în loc de găsirea unei soluții, autoritățile competente dau vina unul pe 
celălalt, și nu le pasă nici de explicațiile oferite de autorități. Vor doar să trăiască în siguranță. Prin urmare, rog ministrul 
competent să ia toate măsurile necesare pentru a evita situațiile similare cu cele din Olteni, și pentru a soluționa problema 
ursului care face ravagii în zonă. 

Vă mulțumesc pentru atenție!       Deputat 
Benkő Erika 

*** 
 
 

 Întrebări 

 
Adresată domnului George Băeșu președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților  

 
Revenire Întrebare 10224A/ 05-09-2016 - Stadiul Dosarului nr. 52998/18.03.2010. 

Municipiul Târgu Mureș, Județul Mureș 
 

Obiectul întrebării adresate în data de 5.09.2016 a fost stadiul Dosarului 52998/18.03.2010. Din răspunsul primit de la 
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în data de 15.09.2016 reiese că dosarul sus-amintit a fost incomplet, 
astfel fiind trimis înapoi la Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș. 

Am fost anunțat de doamna Orosz Carolina că dosarul a fost completat cu documentația lipsă și a fost trimis la data de 
23.05.2018 înapoi la ANRP cu nr. înregistrare 7031/S VI. 

Întrebare:  Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi răspundeți care este stadiul actual al dosarului depus de 
doamna Orosz Carolina? 

Anexez întrebarea formulată în data de 5.09.2016, răspunsul primit în data de 15.09.2016, respectiv copia după adresa 
Instituției Prefectului, Județul Mureș pentru stabilirea dreptului de proprietate. 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Szabó Ödön 
*** 

 

Adresată: doamnei Lia- Olguța Vasilescu,  ministrul Muncii și Justiției Sociale 
     domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice   
     domnului Paul Stănescu,  viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice  
     domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului   
   

Acordarea voucherelor de vacanță 
 

Stimată doamnă ministru/stimate domnule ministru, 
Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, la 

art. 1, alin. (2) se prevăd următoarele: “Instituţiile şi autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare şi 
de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituţiile publice, precum şi 
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operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau 
dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017-
30 noiembrie 2018, o singură indemnizație de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în 
cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.”   

Potrivit alin. (3) al aceluiași articol: “Voucherele de vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această 
destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în limitele sumelor 
prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de 
angajatori.” 

Prin intermediul audiențelor am fost căutată de numeroși salariați din instituții și autorități publice, de la care am aflat 
că acordarea voucherelor de vacanță nu se realizează unitar, potrivit prevederilor legale. Mi-au fost aduse la cunoștință 
următoarele metode de acordare a acestor tichete de valori, care consider că sunt discriminatorii față de salariații anumitor 
instituții și autorități publice: 

- Sunt autorități/ instituții publice la care valoarea voucherului de vacanță se acordă fracționat;  
- Sunt autorități/ instituții publice care acordă voucherul de vacanță pentru unii dintre salariați în anul acesta iar pentru  

alți salariați doar de anul viitor; 
- În cadrul unei primării din județul Mureș, asistentul personal care asigură la domiciliu îngrijirea și protecția copilului  

sau adultului cu handicap grav primește vouchere de vacanță în valoare de doar 900 de lei, iar funcționarii publici din instituție 
în valoare de 1450 lei; 

Prin urmare, consider că Ordonanța de Urgență nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță 
nu se aplică unitar la nivelul tuturor autorităților și instituțiilor publice.  

Întrebări: 
1. Vă rog să-mi prezentați detaliat, în cazul situaților mai sus menționate, care sunt articolele și cum le interpretați 

Dumneavoastră, astfel încât să permită autorităților și instituțiilor publice acordarea voucherelor de vacanță fracționat, într-o 
perioadă ulterioară sau doar în anul viitor, respectiv într-o sumă mai mică decât 1450 de lei, în condițiile în care art. 1 alin. (2) 
din Ordonanța de Urgență nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță reglementează expres că se 
„acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o 
singură indemnizație de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei 
pentru un salariat.” ? 

2. Vă rog să-mi clarificați modul de interpretare a sintagmei “în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această  
destinație”:  în cazul în care nu se alocă sumele necesare, nu primesc vouchere de vacanță toți salariații dintr-o instituție sau 
autoritate publică, ori primesc cu toții, însă într-o valoare mai mică decât cea prevăzută de art. 1 alin. (2) din Ordonanța de 
Urgență nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Csép Éva Andrea 
*** 

  

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
   directorului  general al Autorității Rutiere Române 

 

Stadiul întocmirii inspecției de siguranță rutieră și a inspecțiilor de siguranță rutieră suplimentară pe DN7 
 

Drumul național București-Nădlac, DN7, traversează 8 județe ale țării de-a lungul a peste 500 de kilometri, reprezintă 
o arteră rutieră deosebit de circulată pe care s-au înregistrat numeroase și grave accidente. Legea nr. 265/2008 privind 
gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră prevede obligația întocmirii inspecției de siguranță rutieră pentru 
drumurile naționale, precum și a inspecției de siguranță rutieră suplimentară în termen de 90 de zile de la producerea unui 
accident. Ținând cont de accidentele soldate cu numeroase victime, Vă rog să îmi comunicați următoarele informații: 

- A fost realizată inspecția de siguranță rutieră pentru DN7?  
- În urma căror accidente au fost întocmite inspecții de siguranță rutieră suplimentară? Care sunt măsurile propuse în  
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rapoarte?  
- Au fost acestea urmate de rapoarte de verificare a rezolvării aspectelor punctate în rapoarte?  
- Concret, ce s-a realizat din măsurile privind siguranța circulației pe acest drum național? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Benedek Zacharie 
*** 

 

Adresată domnului George Băeșu, președinte al Autorității  Naționale pentru Restituirea Proprietăților 
 

Stadiul Dosarului nr. 60961/CC 
 

Domnule președinte, am fost contactat de domnul Dobrovolschi Eugen Elemer, domiciliat în municipiul Târgu-Mureș, 
județul Mureș, în calitate de moștenitor al fostului proprietar al imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, identificat prin 
CF nr. 4309 al localității Jigodin, nr. top 2691/1 și 2690, compus din teren în suprafață de 2565mp. Cetățeanul sus-numit a 
depus documentația pentru restituirea în natură și acordarea despăgubirii pentru acest imobil și teren, care în momentul de față, 
conform site-ului ANRP se află în stadiul de așteptare. 

Întrebare: Domnule președinte, în ce stadiu de soluționare se află Dosarul nr. 60961/CC? 
Vă rog să-mi precizați daca sunt documente lipsă la Dosar, pentru a-l putea completa. Atașez prezentei Dispoziția nr. 

1404/2014 emisă de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc. 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Vass Levente 

*** 
 

Adresată domnului George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale  
 

Lista instituțiilor de spectacole sau concerte aflate în subordinea  
și în finanțarea autorităților publice locale din țară 

 

În vederea unei corecte fundamentări a unei propuneri legislative pe care intenționez să o inițiez în domeniul 
organizării și funcționării instituțiilor de spectacole și concerte, Vă rog să îmi transmiteți lista instituțiilor care funcționează în 
virtutea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare în subordinea autorităților 
administrației publice locale, conform capului de tabel de mai jos. 

 
Instituția Județul Încadrarea instituției 

(conform art. 5 și 6 
din O.G. nr. 
21/2007) 

Producțiile artistice (spectacole 
dramatice, coregrafice, de 
operă, operetă, folclorice, de 
revistă, cabaret, de circ, de 
păpuşi şi/sau marionete, de 
teatru instrumental, respectiv 
concerte de muzică academică, 
simfonică, vocal-simfonică, 
camerală, corală, folclorică, 
electronică) 

Autoritatea administrației publice 
locale finanțatoare, în subordinea 
căreia se află instituția (consiliu 
județean, consiliu local al 
municipiului/ orașului/ comunei) 

     
 

 Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Szabó Ödön 

*** 
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Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Aplicarea Schemei de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înființării întrepinderilor  
mici și mijlocii ”Start-up Nation - Romania”, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul  

de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017, cu modificările și completările ulterioare 
 

Problema deosebit de gravă pe care o supun atenției Dumneavostră se referă la modul de derulare a fazei finale a 
Programului Start-up Nation – Romania. Programul, de real ajutor pentru întreprinzători, o idee care a condus la crearea de noi 
locuri de muncă și la dinamizarea mediului de afaceri, are totuși sincope în derulare, deficiențe administrative care, dacă nu 
vor fi soluționate prompt, pot conduce la anularea rezultatelor pozitive pe care le aminteam. 

În urma mai multor sesizări ale întreprinzătorilor care au accesat finanțări prin Programul Start-up Nation – Romania, 
Vă semnalez faptul că proiectele acestora - care au corespuns tuturor criteriilor de selecție, au fost analizate și aprobate de 
finanțatori și derulate până la depunerea ultimei cereri de plată – stau sub amenințare rezilierii doar pentru că întreprinzătorii 
nu și-au autorizat codul CAEN sub care și-au desfășurat proiectele. Aceste proiecte sunt proiecte de succes care riscă să fie 
desființate din cauza unor formalități administrative minore. Unde este rolul preventiv, și nu punitiv, al statului în aceste 
cazuri? Ținând cont de următoarele aspecte: 

- autorizarea codului CAEN este o simplă formalitate administrativă,  
- firmele în cauză au derulat proiectul sub acest cod CAEN fără niciun alt impediment, au depus cereri de plată  

anterioare fără ca administratorul schemei să fi formulat observații, abia la depunerea ultimei cereri beneficiarii să fie 
confruntați cu perspectiva rezilierii acordul,  

- conform art. 26 din Anexa 9, acordul ”poate înceta prin reziliere la inițiativa administratorului”, dar măsura rezilierii ar  
trebui luată pe baza principiul proporționalității, 

- în comparație cu celelalte condiții drastice de derulare și raportare și supraveghere ulterior punerii în funcțiune a  
investițiilor, aceasta este minoră, 

- unii întreprinzători și-au asumat riscuri imense personale pentru a accesa finanțarea, că rezilierea acordului ar însemna  
pentru ei faliment în afaceri și pierderi patrimoniale însemnate (nu puțini au garantat cu casa familială, punând în pericol însăși 
situația locativă a familiei lor) 

Vă rog să revedeți condiția de la pct. 3.2 lit. g) din Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru 
stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation - Romania”, astfel încât condiția de autorizare a codului 
CAEN să poată interveni ulterior, până la ultima cerere de plată, astfel încât rezilierea acordului să nu intervină doar din cauza 
unei minore formalitărți de ordin administrativ.  

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Szabó Ödön 

*** 
Adresată doamnei Grațiela Leocardia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 

 

Rezolvarea situației privind relocarea ursului din județul Covasna 
 

Stimată doamnă ministru, 
 În calitate de membru al Camerei Deputaților, vă rog să dați curs următoarei solicitări pe care v-o adresez. În ultima 

perioadă, s-a întâmplat de nenumărate ori în județul Covasna ca urșii să se plimbe liber prin localități, punând în pericol viața 
și siguranța oamenilor. În satul Bicfalău, de exemplu, asemenea incidente se întâmplă zilnic.  

Există și numeroase alte localități unde ursul face ravagii în fiecare zi. În satul Olteni, aparținând comunei Bodoc, un 
urs nu numai că a intrat în mod regulat în curtea școlii, dar a și ucis un cal, tocmai în curtea școlii. Conform primarului din 
localitate, 50 de copii se află în pericol, iar primăria nu mai are cum să-i protejeze, iar cea mai bună soluție ar fi relocarea 
animalului. După părerea mea, este foarte important să avem grijă de mediul înconjurător și de natură, și să avem grijă de 
fauna sălbatică. Dar nu putem să facem acest lucru în dauna siguranței oamenilor, și în niciun caz nu putem permite ca urșii să 
amenințe siguranța copiilor în curtea școlii, căci cel mai important principiu ar fi protejarea vieții omenești. 

Locuitorii afectați din zonă sunt disperați. Lor nu le pasă că în loc de găsirea unei soluții, autoritățile competente dau 
vina una pe cealaltă, și nu le pasă nici de explicațiile oferite de autorități. Vor doar să trăiască în siguranță și în liniște.  
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Întrebare: Solicit respectuos aprobarea de urgență a autorizației de intervenție și/sau de relocare în cazul ursului din 
localitatea Olteni din județul Covasna. Vă rog să precizați ce măsuri veți lua pentru rezolvarea situației sus menționate pentru 
ca viața oamenilor să nu mai fie pusă în pericol? 

Solicit răspuns în scris.        Deputat  
      Benkő Erika 

*** 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

  
Lipsa elaborării normelor metodologice a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

 

Stimată doamnă ministru, 
În calitate de membru al Camerei Deputaților, vă rog să dați curs următoarei solicitări pe care v-o adresez. Carta 

europeană a limbilor regionale sau minoritare din 5 noiembrie 1992, ratificată de către România prin Legea nr. 282/2007, 
detaliază domeniile în care utilizarea limbilor regionale sau minoritare sunt fundamentale pentru asigurarea exercitării de către 
vorbitorii acestora, a drepturilor ce le revin, și anume - învățământul, justiția, autoritățile administrative și serviciile publice, 
mijloacele de comunicare, activitățile și facilitățile culturale, viața economică și socială, schimburile transfrontaliere. Una 
dintre obligațiile asumate de către statul român se referă la utilizarea limbii regionale sau minoritare în viața economică și 
socială. Conform art. 13 din Cartă, „în domeniul activităților economice şi sociale, Părțile se angajează, în măsura în care 
autoritățile publice sunt competente în zona în care limbile regionale sau minoritare sunt folosite, şi dacă acest lucru este 
posibil: c) să vegheze ca instituţiile sociale cum ar fi spitalele, căminele de bătrâni, azilurile să ofere posibilitatea de a primi 
şi de a îngriji, în propria lor limbă, pe vorbitorii unei limbi regionale sau minoritare, care necesită îngrijiri din motive de 
sănătate, vârstă sau altele;” Mai mult, conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, „asistența de sănătate 
publică reprezintă efortul organizat al societății în vederea protejării şi promovării sănătății populației. Asistența de sănătate 
publică se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al programelor şi strategiilor adresate determinanților 
stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituțiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.” Conform alin. (2) al 
aceluiași articol, „scopul asistenței de sănătate publică îl constituie promovarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor şi 
îmbunătățirea calității vieții”, iar potrivit alin. (3), „strategia sistemului sănătății publice urmărește asigurarea sănătății 
populației în cadrul unor comunități sănătoase.” 

Cetățenii aparținând minorităților naționale sunt cetățeni cu drepturi depline în România, iar prevederile legislative 
privind sănătatea publică trebuie aplicate și în cazul acestor persoane. Ținând cont de faptul că serviciile medicale și socio-
medicale sunt caracterizate printr-un grad înalt de personalizare, iar comunicarea între pacient și medic, respectiv între 
beneficiar și îngrijitor are un rol de o importanță majoră, putând face chiar diferența dintre viață și moarte, este absolut 
necesară reglementarea drepturilor pacientului, respectiv a beneficiarului serviciilor sociale, nu numai dreptul de a fi informat, 
dar și cel de a fi primit și îngrijit în propria limbă, așa cum prevede Carta. Tocmai din acest motiv Parlamentul României a 
adoptat Legea nr. 110 din 19 mai 2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum şi 
a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, prin care se dorea „asigurarea în unităţile sanitare şi a personalului de 
specialitate de asistență medicală sau socială, după caz, cunoscător al limbii minorităților naționale în unităţile 
administrativ-teritoriale în care cetățenii minorităților naționale fie au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, fie 
numărul lor este de cel puțin 5.000, cu respectarea celorlalte prevederi din fișa postului.” Pentru ca aceste prevederi să se 
aplice in concreto, Ministerul Sănătății, ca autoritate centrală în domeniul asistenței de sănătate publică, are obligația de a 
elabora normele de organizare şi funcționare a unităţilor care asigură asistența de sănătate publică, conform Legii nr. 110 din 
19 mai 2017. Ministerul Sănătății încă nu a îndeplinit această obligație, deși legea respectivă a fost adoptată în urmă cu un an 
și jumătate. 
1. Vă rog să precizați care este motivul din cauza căruia nici până în ziua de azi nu sunt elaborate normele de organizare şi 
funcționare a unităţilor care asigură asistența de sănătate publică, cu luarea în considerare şi a prevederilor privind asigurarea 
personalului de specialitate de asistență medicală sau socială, după caz, cunoscător al limbii minorităților naționale? 
2. Vă rog să specificați când vor fi elaborate acestea, și, totodată solicit cu deferență respectarea de către Ministerul Sănătății a 
obligațiilor prevăzute în legislație.        

Solicit răspuns în scris.        Deputat  
Benkő Erika 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Alianței Liberalilor și Democraților  

 
       

 
 Declarații politice 

”Ziua veteranilor” 
 

   Ziua Veteranilor este celebrată la 11 noiembrie, dată ce marchează încheierea oficială a Primului Război Mondial şi 
cunoscută anterior ca "Zi a Armistiţiului". La ora 11, în cea de-a 11-a zi a celei de-a 11-a luni a anului 1918, a intrat în vigoare 
armistiţiul semnat, câteva ore mai devreme, de forţele aliate cu Germania, în urma căruia se punea capăt războiului. În ţara 
noastră, se sărbătoreşte şi Ziua veteranilor de război, la 29 aprilie. 

   Ziua Veteranilor este celebrată prin manifestări de cinstire a victimelor Primului Război Mondial în mai multe ţări 
ale lumii. România s-a alăturat acestor state în anul 2014, pentru recunoaşterea meritelor participanţilor la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestora şi urmaşilor celor decedaţi. Îi omagiem, cu acelaşi prilej, păstrând mereu nestins respectul şi 
gratitudinea datorate lor, pe marii oameni politici şi diplomaţi ai epocii, care au făcut posibilă Marea Unire, la loc de onoare 
aflându-se eroina cea fără de seamăn, Regina Maria a României.  

   Pentru Armata României, semnificaţia acestei zile este legată şi de faptul că, la 11 noiembrie 2003, a căzut la datorie 
sergentul major Iosif Silviu Fogoraşi, acesta fiind primul militar român decedat în teatrul de operaţii din Afganistan. El a fost 
împuşcat mortal, iar sergentul major Mihail-Anton Samuilă a fost grav rănit. Mihail-Anton Samuilă a decedat trei zile mai 
târziu, într-un spital de campanie al armatei americane. Cei doi au fost înaintaţi, post-mortem, la gradul de sublocotenent, fiind 
decoraţi cu "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, cu însemn de război. Astfel, această zi este celebrată şi în semn de 
recunoştinţă pentru sacrificiul militarilor care au participat la misiuni în afara teritoriului statului român. 

   Evenimentele evocate nu sunt primele misiuni la care au participat militarii români în afara graniţelor. Eroii noştri au 
luptat, până la jertfa supremă, în cadrul altor operaţiuni de anvergură, în epoca medievală, dar şi în cea modernă, în cadrul 
campaniei antibolşevice din Ungaria anului 1919, precum şi în al doilea război mondial, alături de trupele aliate. În fiecare an, 
puţinii supraviețuitori ai celui de-al doilea război mondial sunt omagiați în cadrul unor ceremonii oficiale. 

   Titlul de veteran de război a fost recunoscut pentru prima dată la 29 aprilie 1902, fiind atribuit participanților la 
campanii și urmașilor lor, cărora le-au fost acordate diferite drepturi și avantaje reparatorii, „pentru curajul și sacrificiile 
probate pe câmpul de luptă”. Aceste drepturi au fost recunoscute și în anii următori, printr-o serie de acte normative, dar, 
începând din 1947, unele au fost modificate sau chiar anulate. Garantate prin legi succesive în 1991, 1994 şi 2007, drepturile 
veteranilor au fost diminuate în 2015, de guvernul Cioloș. Această măsură i-a afectat și pe militarii care au luptat în teatrele de 
operațiuni din Afganistan, Irak sau Bosnia. Actuala coaliţie de guvernare a reuşit să înlăture nedreptăţile provocate în 2015 de 
un guvern iresponsabil, antiromânesc. Trebuie avut în vedere adevărul firesc şi tulburător că, de la an la an, numărul 
supravieţuitorilor e tot mai mic. 

   Cine sunt, de fapt, acești oameni, în fața cărora suntem datori să ne înclinăm cu profundă umilință și admirație? Sunt 
cei care au cunoscut ororile iadului provocat de conflictele armate, umiliți apoi de regimul bolșevic adus în România de către 
trădătorii de neam și țară. Veteranii sunt aceia care, datorită sacrificiilor pe care le-au făcut pentru ţară, noi suntem aici astăzi. 
Pentru că, aşa cum zicea politicianul şi scriitorul cubanez Jose Marti, “numai în puterea de sacrificiu constă adevărata forţă! ”.  

   Tuturor veteranilor de război care au pus Țara mai presus decât orice pe lume, admirație, respect, iar 
supravieţuitorilor, la ceas aniversar, urări de sănătate și bucurii de la urmași! 

   La mulți ani, eroi ai neamului românesc!   
Deputat 

Niţă Mihai 
*** 
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Agricultura, prioritate pentru România 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
La 12 ani de la aderarea sa la Uniunea Europeană, România va prelua, la 1 ianuarie 2019 Președinția uneia dintre cele 

mai importante instituții – Consiliul Uniunii Europene. Deținerea acestui mandat reprezintă o prioritate pentru țara noastră. 
„Deținerea Președinției Consiliului UE va fi o premieră pentru România și o oportunitate de a demonstra capacitatea de a 
îndeplini o sarcină atât de importantă printr-o bună planificare și coordonare la nivel național, precum și un dialog susținut cu 
instituțiile UE și statele membre ale Uniunii Europene” – se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. 

Asumarea Președinției Consiliului UE este o obligație ce decurge din calitatea de stat membru și presupune un efort 
susținut în direcția consolidării unei viziuni naționale cu privire la viitorul Uniunii Europene. 

Președinția deținută de România este responsabilă de avansarea negocierilor Consiliului privind legislația și asigurarea 
agendei UE, precum și de buna cooperare dintre statele membre și instituțiile europene. Însă, cel mai important, România va 
avea posibilitatea de a-și imprima viziunea națională asupra dezbaterilor strategice ce privesc viitorul Uniunii și de a contribui 
în mod direct la procesul de consolidare a acestuia. Trebuie să avem în vedere că mandatul României va fi marcat de două 
aspecte importante: deținerea pentru prima dată a Președinției Consiliului UE și organizarea pe perioada acestui mandat a 
alegerilor pentru Parlamentul European. 

În acest moment, două sectoare economice sunt de maxim interes pentru România: agricultura și energia. Politica 
Agrară Comună, așa cum a declarat si ministrul agriculturii, Petre Daea,  trebuie să beneficieze de un buget care să fie cel 
puțin la nivelul celui actual. Unul dintre obiectivele Austriei, care a preluat de la 1 iulie a.c. Președinția Consiliului UE, este de 
a menține la nivelul UE a unei agriculturi multifuncționale, în paralel cu promovarea și conservarea zonelor rurale, cu accent 
pe zona montană.  

Pentru România este foarte important ca noua Politică Agrară Comună să iși păstreze structura pe cei doi Piloni, să 
existe flexibilitate între aceștia. În privința sectorului energetic, la nivelul Uniunii Europene s-a atras atenția asupra rolului 
extrem de important al României în anul ce urmează, atât ca țară ce va deține președinția Consiliului UE, cât mai ales ca țară 
furnizoare și responsabilă implicit de securitatea energetică pentru regiune.  În timpul mandatului României, țările membre își 
vor prezenta pentru prima dată planurile privind domeniul energiei și schimbările climatice, pe baza cărora se va lucra și 
armoniza strategia energetică europeană, de importanță crucială pentru viitorul energetic al UE. 

Pentru România va fi o perioadă în care își poate demonstra capacitatea de a întări unitatea Uniunii Europene și a 
dezvolta piața unică. 

Vă mulțumesc!            Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
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În continuare, „buget insuficient” la CNAIR pentru DN18, cea mai importantă 
investiție în execuție care are legătură cu Moldova 

 

Stimați colegi,  
Vorbim despre autostrăzile care să facă legătura Moldovei cu Vestul țării, dar constat că, până una-alta, Compania 

Națională de Drumuri și Autostrăzi se împiedică într-un drum național.  
Mi se pare incredibil modul în care, pe de o parte, cei care au primit un vot politic, miniștrii în speță, vorbesc despre 

„slaba mobilizare a Antreprenorului” ca fiind cauza principală a întârzierilor pe șantierele marilor proiecte de infrastructură, iar 
documentele CNAIR în cazul DN18, drumul care face legătura între Bucovina și Maramureș, oferă o singură explicație pentru 
nefinalizarea lucrărilor: bugetul insuficient. Am așteptat rectificarea bugetară, în speranța unor vești bune. Din păcate, în 
septembrie CNAIR a comunicat același lucru: buget insuficient.  

La această oră, DN18 este cea mai importantă investiție în execuție, în infrastructură, care să aibă legătură cu 
Moldova, cu tronsoane aflate la un grad de execuție între 30 și 96%. În condițiile în care știm cu toții că Moldova a fost 
regiunea sacrificată de la centru în domeniul investițiilor în infrastructură, faptul că nici când există șantiere deschise și 
disponibilitate a antreprenorilor de a lucra nu se alocă fonduri mi se pare o mare nedreptate. Este firesc să mă întreb, stimați 
colegi, este vorba despre un sabotaj? Și dacă da, unde este sabotajul? Văd declarațiile domnului ministru Șova, pline de bune 
intenții, și mă lovesc apoi de acest „buget insuficient”. Văd declarațiile domnului ministru Teodorovici, că nu există probleme 
de finanțare, că mai avem nevoie de o autostradă ca să depășim Portugalia, apoi mă lovesc din nou de acest „buget insuficient” 
pentru un drum național în execuție. Nu este prima dată când se susține că avem în CNAIR un stat în stat. Stimați colegi, 
programul de guvernare obligă la îndeplinirea unor obligații, iar cei care plătesc sunt oamenii politici, pentru că nu 
responsabilii din CNAIR merg să ceară din nou votul oamenilor.  

Dacă există probleme de organizare la CNAIR, dacă există un sabotaj punctual cu privire la DN18, dacă e 
incompetență, îl rog pe domnul ministru Șova să ia măsuri corecte. Nu este posibil să avem bani blocați pe un număr de 
șantiere, ca urmare a „slabei mobilizări a Antreprenorului”, și să nu se lucreze acolo unde antreprenorii, culmea, companii 
românești, vor să lucreze, dar nu li se alocă fonduri. Pentru mine, ca parlamentar de Vaslui, îngrijorarea este sporită de faptul 
că unul dintre acești antreprenori a câștigat și contractul de execuție a Variantei ocolitoare Bârlad, și îmi doresc ca această 
companie să beneficieze de tot frontul de lucru și de tot sprijinul autorităților pentru a-și duce la bun sfârșit obligațiile.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Daniel Olteanu 
*** 

 
 

 


