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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2021 
 

(Situaţia cuprinde datele la 23.04.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1800 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1630 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 170 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 337 

354 

– votate  
 

352 

             din care: - înaintate la Senat      13 

                            - în procedura de promulgare 48 

                            - promulgate* 81 

                            - respinse definitiv 210 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1462 

a) pe ordinea de zi 482 

b) la comisii  
 

953 

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 

9 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 1 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 9 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 9 

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

 
   Cele 352 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      128 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                88 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                12 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                28 de proiecte de legi 
                      224 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
  * În anul 2021 au fost  promulgate  97 de legi, dintre  care 16 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 19, marți, 20 și miercuri, 21 aprilie 2021 
 

 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

90  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          36               

38        

   - votate 
 

38 

                           - la Senat 
 

  2 

                           - la promulgare 
 

11 

                           - respinse definitiv 
 

25 

 
 

 

   - retrimise la comisii 2 

 
 
    Cele 38 de iniţiative legislative votate privesc: 
                      11 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                    8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                    1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                    2 proiecte de legi 
                      27 de propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 19 – 23 aprilie 2021 

 
 

 I. Hotărâri ale Camerei Deputaților: 
 

1. 
PHCD 42/2021 - Hotărâre  privind   modificarea   Regulamentului   Camerei Deputaților    
 

2. 
PHCD 36/2021 - Hotărâre privind modificarea art.9 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor  
 
 

 II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de Camera Decizională: 
 

1. 
PL-x 107/2021 – Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte  
 

2. 
PL-x 19/2021 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea 
unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor 
sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2  
 

3. 
PL-x 94/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.219/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă 
medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei  
 

4. 
PL-x 104/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.222/2020 privind 
prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier  
 

5. 
PL-x 106/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, 
conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport  
 

6. 
PL-x 39/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.203/2020 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan  
 

7. 
PL-x   425/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru 
modificarea şi completarea art.29 din Ordonanţa de urgenţă   a   Guvernului   nr.12/1998   privind 
transportul   pe   căile   ferate române   şi   reorganizarea   Societăţii   Naţionale   a   Căilor   Ferate Române 
 

8. 
PL-x 105/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea 
preluării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a 
obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale de membru al Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)  
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9. 
PL-x 544/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice  
 

10. 
PL-x 129/2020 - Lege   privind   monitorizarea   electronică   în   cadrul   unor proceduri judiciare și 
execuțional penale  
 

11. 
PL-x 14/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2020 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din 
fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 
 
 

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

1. 
PL-x 127/2021 - Proiect de Lege privind acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea calificărilor 
din învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019  
 

2. 
Pl-x 79/2021 – Proiect de Lege pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 
 
 
 

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

1.  Pl-x 256/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2015 pentru finanţarea 
revistelor de cultură reprezentative din România  
 

2.  Pl-x 286/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului  
 

3.  Pl-x 489/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004  
 

4.  Pl-x 88/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere  
 

5.  Pl-x 692/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii  
 

6.  Pl-x 91/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului  
 

7.  Pl-x 284/2019 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015  
 

8.  Pl-x 275/2019 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012  
 

9.  Pl-x 361/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic şi 
pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia  
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10.  Pl-x 115/2019 - Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porţiuni din acestea şi taluzuri 
ale barajelor şi lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale  
 

11.  PL-x 495/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.4 şi art.5 din Decretul-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri  
 

12.  PL-x 563/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii  
 

13.  PL-x 566/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal  
 

14.  PL-x 379/2019 - Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto 
 

15.  PL-x 452/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război  
 

16.  Pl-x 283/2019 - Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice  
 

17.  Pl-x 362/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare  
 

18.  PL-x 500/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 
  

19.  PL-x 501/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea 
şi autorizarea mijloacelor de publicitate  
 

20.  PL-x 567/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor  
 

21.  Pl-x 235/2019 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit.A, a 
Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare  
 

22.  PL-x 307/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 
privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România  
 

23.  Pl-x 532/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat  
 

24.  PL-x 512/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia  
 

25.  PL-x 132/2020/2020 – Lege pentru suspendarea rambursării creditelor  
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.155 din    6 mai 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.473 din 4 iunie 2020  
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în programul legislativ prioritar  
al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 
 

 
În martie  2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  

sesiune ordinară a anului 2021, care  cuprinde 122 de proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 52 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 

ale procesului legislativ:  
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte 

În 
procedură 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
7 
 

0 

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

0 
 

1 
 

0 

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

3 
0 
3 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

24 0 

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

2 
 

15 
 

0 

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

 
2 
0 
3 
2 
 

Procedură 
comună: 

  
2
1   

Total: 31 0  

 
1
8 

  

 
1
3 
 

 52  52 
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ANEXĂ 
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
492/2019 

 
L 

363/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 
privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului (UE) 
2016/589 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 
privind o reţea europeană de servicii 
de ocupare a forţei de muncă 
(EURES), accesul lucrătorilor la 
servicii de mobilitate şi integrarea mai 
bună a pieţelor forţei de muncă şi de 
modificare a Regulamentelor (UE) 
nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013. 
poz. (I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privind 
stabilirea unor măsuri pentru punerea 
în aplicare a Regulamentului 
(UE)2016/589 al Parlamentului 
European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 13 aprilie 2016 privind o 
reţea europeană de servicii de ocupare 
a forţei de muncă (EURES), accesul 
lucrătorilor la servicii de mobilitate şi 
integrare mai bună a pieţelor forţei de 
muncă şi de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi 
(UE) nr.1296/2013. 

S  - Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - OZ 
Plen MUN 
 

Raport depus 
pe 

26.05.2020 
(186/R/2020) 

2 

PLx 
593/2020 

 
L 

17/2021 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 
Universităţii Române de Ştiinţe şi 
Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti. poz. (I-b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Desfiinţarea Universităţii Române de 
Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti.  

S  - Adoptat 
pe 
21.09.2020 
CD - OZ 
Plen ÎNV 
 

Raport depus 
pe 

15.10.2020 
(457/R/2020) 

3 

PLx  
435/2019 

 
L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 
pentru stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul unor programe 
gestionate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 
(poz. I-b-8)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată 
pe 
02.10.2019 

CD -  BUG și 
ADMIN 
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
24.10.2019 

4 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 
privind reglementarea unor măsuri în 
domeniul inspecţiei economico-
financiare efectuate de Ministerul 
Finanţelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative.  

Abilitarea Ministerului Finanţelor 
Publice de a exercita acţiuni de 
control asupra modului de utilizare a 
sumelor acordate prin acţiuni de 
sponsorizare / mecenat în scopul 
susţinerii unor activităţi fără scop 
lucrativ, al respectării destinaţiei 

S  - Adoptată 
pe 
17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe 
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Nr. 
crt 

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

(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

fondurilor acordate, precum şi a 
modului de utilizare a fondurilor 
publice acordate de la bugetul general 
consolidat. 

data de 
29.03.2021 
pt. raport 

suplimentar 

5 

PLx 
539/2019 

 
L 

355/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 
pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal bugetare. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea art.10 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009, precum şi modificarea şi 
completarea art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2013. 
Astfel, în temeiul prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr.114/2018, a 
fost înfiinţată pe lângă Oficiul 
Naţional pentru Jocuri de Noroc 
(O.N.J.N.) o activitate finanţată 
integral din venituri proprii în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.500/2002, pentru promovarea 
respectării principiilor şi măsurilor 
privind jocurile de noroc responsabile 
social. 

S  - Adoptată 
pe 
21.10.2019 

CD - BUG 

 

 

 

 

TDR: 
26.11.2019 

6 

PLx 
165/2020 

 
L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.132/2017 
privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi tramvaie.  
(poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017, pentru asigurarea 
respectării obligaţiilor ce revin 
României potrivit Directivei 
2009/138/CE şi Directivei 
2009/103/CE, având în vedere 
emiterea de către Comisia Europeană 
a Avizului motivat din 26.07.2019. 
Intervenţiile legislative vizează 
schimbarea modului de funcţionare a 
„asiguratului cu risc ridicatˮ, 
abrogarea prevederilor ce limitează 
cheltuielile administrative şi de 
vânzare ale poliţei de asigurare ce pot 
fi incluse de către asiguratori în 
calculul tarifelor de primă. De 
asemenea, se propune eliminarea 
obligaţiei A.S.F. de reglementare a 
modului de calcul al tarifelor de 
primă, a criteriilor de risc, a indicilor 
de încadrare, a coeficienţilor de 
majorare şi/sau corecţie ori alte 
instrumente de ajustare a tarifelor de 
primă, condiţii în care calculul va 
avea în vedere respectarea principiilor 
actuariale general acceptate. 

S  - Adoptată 
pe 
23.04.2020 

CD - BUG, 
IND, TRSP 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
14.05.2020 
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Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
162/2021 

 
L 

75/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, precum şi pentru 
dispunerea unor măsuri de 
transpunere a Directivei (UE) 
2019/713 a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind combaterea fraudelor şi a 
contrafacerii în legătură cu mijloacele 
de plată fără numerar şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/413/JAI a 
Consiliului. (poz. II-1)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009. Proiectul vizează 
transpunerea art.2 lit.a), c) şi d), art.3 
lit.b), art.4 lit.b), c) şi d), 5 lit.b), c) şi 
d), art.6, art.7, art.13 alin.(1), art.14 
alin.(1) teza întâi, art.16 şi art.18 
alin.(2)-(4) din Directiva (UE) 
2019/1713 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind combaterea fraudelor şi a 
contrafacerii în legătură cu mijloacele 
de plată fără numerar şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/4131JAI a 
Consiliului, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), 
seria L, nr.123 din 10 mai 2019. 

S  - Adoptată 
pe 
19.04.2020 

CD - BUG și 
JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
13.05.2021 

8 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 
pentru modificarea art.8 din Legea 
nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore.  
(poz. I-b-17)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în 
sensul ca Autoritatea Competentă de 
Reglementare a Operaţiunilor 
Petroliere Offshore la Marea Neagră 
să fie condusă de un preşedinte cu 
rang de secretar de stat şi de doi 
vicepreşedinţi cu rang de subsecretar 
de stat, numiţi prin decizie a prim-
ministrului pe o perioadă de 5 ani. 
Prin proiect se modifică şi normele 
care reglementează incompatibilitatea 
pentru funcţiile de preşedinte şi 
vicepreşedinte, precum şi modalitatea 
de încetare din funcţie a preşedintelui, 
respectiv a vicepreşedinţilor. 

 

 

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND și 
MED  

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
09.11.2017 

9 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice.  
(poz. I-b-1)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

 

 

S  - Respins 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND, 
JUR, APĂR  
și TRSP 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
03.11.2020 
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Nr. 
crt 

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

10 

PLx 
534/2019 

 
L 

349/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare 
ecologice.  
poz. (I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000, în sensul ca 
utilizarea seminţelor şi a materialului 
de înmulţire vegetativ care nu sunt 
obţinute conform metodei de producţie 
ecologică, precum şi a răsadurilor 
care nu sunt obţinute din agricultura 
ecologică, să se poată realiza numai 
cu autorizarea organismelor de 
control aprobate de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

S   Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - 
Retrimis la  
AGRI pe data 
de 
31.03.2021 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
20.04.2021 

11 

PLx 
642/2020 

 
L 

522/2020 

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

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

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 
CD -  
AGRIC, 
IND, 
ADMIN și 
JUR 
pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

12 

PLx 
594/2020 

 
L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, 
precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe 
cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
13.10.2020 

 

13 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea 
persoanelor în România. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare 
în vederea prevenirii și limitării 
răspândirii bolilor transmisibile care 
pot fi prevenite prin vaccinarea 
populației generale, în România. 

S -   Adoptat 
pe 
23.10.2017 
CD -  
Retrimis la 
SĂN pe data 
de 
22.02.2021 
pt. raport 
suplimentar 

 

14 

PLx 
546/2019 

 
L 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.185/2017 privind asigurarea 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2017, în scopul stimulării 
activităţii Autorităţii Naţionale de 
Management a Calităţii în Sănătate 

S -   Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - SĂN  

TDR: 
26.11.2019 
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Nr. 
crt 

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

366/2019 calităţii în sistemul de sănătate. (poz. 
I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

prin clarificarea unor definiţii şi 
procese, astfel încât să se asigure 
îndeplinirea scopului şi obiectivelor 
ANMCS. 

pt. raport  
 

15 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-
19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat 
pe 
19.11.2018 
CD - TIN 
 pt. raport  

 

 

16 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.374/2013 
privind utilizarea sistemelor destinate 
blocării şi întreruperii 
radiocomunicaţiilor în perimetrele 
unităţilor din subordinea 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor.   
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013, în scopul extinderii 
aplicării acestei legi la nivelul tuturor 
unităţilor din subordinea 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi la nivelul tuturor 
spaţiilor unde desfăşoară activităţi 
persoanele private de libertate, 
precum şi al creării posibilităţii 
achiziţionării şi a altor servicii sau 
echipamente care să contribuie la 
diminuarea utilizării, de către 
persoanele private de libertate, a 
serviciilor de comunicaţii electronice 
furnizate prin intermediul undelor 
radio. 

S -  Adoptat 
pe 
16.06.2020 
CD -  JUR și 
APĂR 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 

17 

PLx 
134/2021 

 
L 

33/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.369 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal.  
(poz. I-a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.369 - Incitarea la ură 
sau discriminare - din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, 
introducându-se în cuprinsul său atât 
prevederea expresă ca subiect pasiv al 
infracţiunii de incitare la ură sau 
discriminare a oricărei persoane care 
face parte dintr-o anumită categorie, 
cât şi referirea expresă la incitarea 
publică la violenţă ca modalitate de 
comitere a faptei, în scopul 
transpunerii art.1 alin.(1) lit.a) din 
Decizia-cadru 2008/913/JAI a 
Consiliului din 28 noiembrie 2008 
privind combaterea anumitor forme şi 
expresii ale rasismului şi xenofobiei 

S  - Adoptat 
pe 
22.03.2021 

CD -  JUR  

 pt. raport 

 

 

TDR: 
13.04.2021 
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Nr. 
crt 

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

prin intermediul dreptului penal. 

18 
PLx 

161/2021 
 

Proiect de Lege privind adoptarea 
unor măsuri referitoare la 
infrastructuri informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional şi 
condiţiile implementării reţelelor 
5G(poz. II-34) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unui mecanism de 
autorizare prealabilă a producătorilor 
de tehnologii, echipamente şi 
programe software utilizate în cadrul 
infrastructurilor informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional, 
precum şi în reţelele de comunicaţii 
electronice prin intermediul cărora se 
asigură servicii de comunicaţii 
electronice de tip 5G, fiind urmărite 
considerente ce ţin de eliminarea 
oricăror riscuri, ameninţări şi 
vulnerabilităţi la adresa securităţii 
naţionale şi apărării ţării. 

CD -  JUR, 
APĂR și 
INFOCOM 

 pt. raport 
comun 

S  -  

TDR: 
13.05.2021 

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

                            
Nr. 
crt 

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

1 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice. 
(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  
Adoptat pe 
04.09.2020 

S  - ADMIN 
și MED 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
24.09.2020 

2 

PLx  
457/2019 

 
L 

318/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. 
(poz. I-a-7) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004, urmărindu-se, printre 
altele, stabilirea mai precisă a sensului 
unor expresii, prevederea posibilităţii 
desemnării drept persoană care să 
asigure creşterea şi îngrijirea copilului, 
pe lângă rudele până la gradul IV şi a 
altor persoane faţă de care acesta a 
dezvoltat relaţii de ataşament sau s-a 
bucurat de viaţa de familie, redefinirea 
serviciilor de tip rezidenţial, precum şi 
instituirea unei indemnizaţii lunare de 

S  - MUN 
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 
CD - 

TDR: 

15.03.2021 
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Nr. 
crt 

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

sprijin, în cuantum de 0,8 ISR, pentru 
familia sau persoana care a primit în 
plasament sau este tutore al unui copil, 
pe perioada în care asigură creşterea şi 
îngrijirea copilului . 

3 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

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

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

S  - APĂR  
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 

CD -  

TDR: 
10.02.2021 

4 

PLx 
567/2020 

 
L 

699/2020 

Proiect de Lege privind unele măsuri 
temporare referitoare la concursul de 
admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea profesională 
iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor, examenul de absolvire 
a Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul de 
capacitate al judecătorilor şi 
procurorilor stagiari, precum şi la 
concursul de admitere în 
magistratură. (poz. I-a-2) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 

CD -  
Adoptat pe 
17.11.2020 

S  - Adoptat 
pe 
03.02.2021 

 

 
16.02.2021  
sesizare de 
neconstituţio
nalitate 

(formulată de 
senatori 
aparținând 
Grupului 
parlamentar 
al PSD) 

5 

PLx 
3/2021 

 
L 

55/2021 
 
 

Proiect de Lege privind unele măsuri 
în domeniul justiţiei în contextul 
pandemiei de COVID-19. (poz. I-a-
4)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Reglementarea în domeniul justiţiei a 
unor măsuri specifice, temporare, 
aplicabile pe durata stării de alertă 
declarată în condiţiile legii, precum şi 
pentru o perioadă de 30 de zile de la 
încetarea acesteia, menite să permită 
atât asigurarea unei protecţii adecvate 
a magistraţilor, a personalului auxiliar 
de specialitate şi a celui conex din 
cadrul organelor judiciare, precum şi a 
justiţiabililor împotriva îmbolnăvirii cu 
coronavirusul SARS-CoV-2, în 
contextul activităţilor judiciare, 

CD -  
Adoptată pe 
10.03.2021 

S  - Adoptată 
pe 
06.04.2021 

 
 

La 
promulgare 
din data de 
14.04.2021 
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salvgardându-se astfel drepturile la 
sănătate, la integritate fizică şi la viaţă, 
cât şi continuarea activităţii de 
înfăptuire a justiţiei în condiţii optime. 
Intervenţiile legislative vizează 
reglementarea în regim de urgenţă a 
posibilităţii prioritizării activităţii de 
judecată a uneia sau mai multor secţii 
ale unei instanţe ori a instanţei în 
ansamblu său, atunci când, din motive 
generate de pandemia de COVID-19, 
activitatea de judecată la nivelul 
respectivei instanţe este necesar a fi 
restrânsă. Măsura restrângerii 
activităţii de judecată poate fi dispusă 
pe o durată de cel mult 14 zile, aceasta 
putând fi prelungită, la propunerea 
colegiului de conducere al instanţei 
afectate.  

6 

PLx 
4/2021 

 
L 

40/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.270/2015 
privind Statutul rezerviştilor 
voluntari. (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.270/2015, în scopul creşterii 
atractivităţii serviciului militar în 
calitate de rezervist voluntar, prin 
creşterea nivelului de remunerare şi 
prin eliminarea unor 
obligaţii/constrângeri. 

 
CD -  
Adoptată pe 
24.02.2021 
S  - Adoptată 
pe 
06.04.2021 

La SG din 
data de 
12.04.2021 

7 

PLx 
108/2021 

 
L 

76/2021 
 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 
Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie. (poz. I-b-
11)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie 
de măsuri tranzitorii care decurg din 
această operaţiune. 

 
CD -  
Adoptat pe 
24.03.2021 
S  - JUR 
pt. raport 

TDR: 
20.04.2021 

8 

PLx 
461/2020 

 
L 

383/2020 

Proiect de Lege privind completarea 
art.49 din Legea nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
(poz. I-b-14)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea 
nr.129/2019. Proiectul de act normativ 
transpune dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) 
si ale art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva 
(UE) 2018/167 
3 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2018 
privind combaterea prin măsuri de 
drept penal a spălării banilor, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr.284 din 12 noiembrie 2018. 

S  - Adoptată 
pe 
27.07.2020 
CD - Adoptat 
pe 
31.03.2021 
 

La 
promulgare 
din data de 
08.04.2021 

9 
PLx 

673/2018 
Proiect de lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999, în sensul S  - Adoptată 

 
depus la 
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Nr. 
crt 

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

 
L 

575/2018 

nr.119/1999 privind controlul 
intern/managerial și controlul 
financiar preventiv. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

extinderii regimului juridic al 
incompatibilităţilor şi al conflictelor de 
interese prevăzute pentru funcţionarii 
publici, astfel cum acestea sunt 
reglementate prin Legea nr.161/2003, 
asupra tuturor categoriilor de persoane 
desemnate să exercite controlul 
financiar preventiv propriu la nivelul 
entităţilor publice. 

pe 
24.10.2018 

CD - 
Adoptată pe 
04.04.2021 
 

Secretarul 
General și 
anunțat în 
plenul 
Senatului, 
pentru 
exercitarea 
dreptului de 
sesizare 
asupra 
constitutional
ității legii 
19.04.2021 

10 

PLx 
107/2021 

 
L 

17/2021 

Proiect de Lege privind aderarea 
Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi 
Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Secretariatului General 
al Guvernului, precum şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte. poz. (I-b-
13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aderarea Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi 
Dezvoltare Durabilă (EEAC), prin 
Departamentul pentru dezvoltare 
durabilă, care coordonează 
implementarea Strategiei Naţionale 
pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030, la nivel naţional şi îşi 
desfăşoară activitatea în finanţarea 
Secretariatul General al Guvernului. 
Sumele necesare plăţii cotizaţiei anuale 
se vor asigura de la bugetul de stat, 
prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, pentru Departamentul 
pentru dezvoltare durabilă. 

S  - Adoptat 
pe 
15.02.2021 
CD - 
Adoptată pe 
21.04.2021 
 

 

11 
PLx 

127/2021 

Proiect de Lege privind acceptarea 
Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din 
învăţământul superior, adoptată la 
Paris la 25 noiembrie 2019. (poz. I-
b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acceptarea Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din 
învăţământul superior, adoptată la 
Paris la 25 noiembrie 2019. 

CD - 
Adoptată pe 
21.04.2021 
S  -  

 

 

12 

PLx 
601/2020 

 
L 

507/2020 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, 
eliberarea cărţii de identitate şi 
certificarea autenticităţii vehiculelor 
rutiere în vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000, şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000, intervenţiile 
legislative vizând punerea în aplicare a 
Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 30 mai 2018 privind 

S  - Adoptată  
pe 
30.09.2020 

CD -  
Adoptată pe 
17.03.2021 

Legea nr. 
78/2021 
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Nr. 
crt 

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

acestora în România şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000 privind 
omologarea şi cerficarea produselor 
şi a materialelor de exploatare 
utilizate la vehiculele rutiere, precum 
şi condiţiile de introducere pe piaţă 
şi de comercializare a acestora. (poz. 
I-b-4)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

omologarea şi supravegherea pieţei 
autovehiculelor şi remorcilor acestora, 
precum şi ale sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr.715/2007 şi 
(CE) nr.595/2009 şi de abrogare a 
Directivei 2007/46/CE. 

 

13 

PLx 
368/2020 

 
L 

302/2020 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/1999 privind 
regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu 
produse militare. (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 
privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor şi altor 
operaţiuni cu produse militare, în 
scopul îmbunătăţirii dispoziţiilor 
referitoare la sancţiunile aplicabile. 
Astfel, se iniţiază demersuri în direcţia 
completării cadrului sancţionator cu 
precizări explicite privind pedeapsa 
penală pentru efectuarea de operaţiuni 
de export, transfer, import şi 
intermediere cu produse militare fără a 
deţine licenţă. 

 

S - Adoptată  
pe 
17.03.2021 
CD -  
Adoptată pe 
10.06.2020 

 

Legea nr. 
80/2021 

 
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    

  
Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de executie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2010. 
(poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2010 şi a contului general de 
execuţie a bugetului asigurărilor 

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

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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Nr. 
crt 

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

 
 

pentru şomaj pe anul 2010. 
 (poz. I-c-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

  

3 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente 
anului 2011.(poz. I-c-5)  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
04.04.2016 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

4 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2011 și a contului general 
anual de execuție a bugetului 
asigurărilor pentru șomaj pe anul 
2011.  
(poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2011 și a 
contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor pentru șomaj pe 
anul 2011. 

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

5 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuție a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuție a bugetului Fondului 
național unic de asigurări sociale de 
sănătate și a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2011. 
(poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuție a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuție a bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate și 
a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011.   

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
national unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2012. 

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 
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Nr. 
crt 

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

(poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat  
pe anul 2012 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2012.  
(poz. I-c-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 

 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  

 

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
national unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general al 
datoriei publice aferente anului 2013. 
(poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde 
rezultatul activităţilor de audit şi 
control , desfăşurate asupra modului de 
formare, de administrare şi 
întrebuinţare a resurselor financiare 
ale statului şi ale sectorului public în 
exerciţiul financiar al anului 2013. 

Raport depus 
pe data de 
24.03.2015  

 

 

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  

 

 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2013 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2013.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013 şi contul general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor  
pentru şomaj pe anul 2013 au fost 
întocmite în structura bugetului aprobat 
prin Legea bugetului asigurărior 
sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost 
modificată prin ordonanţele de 
rectificare a bugetului. 

Raport depus 
pe data de 
24.03.2015 

 

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2014. 

 
Raport depus 
pe data de 
28.06.2016 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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Nr. 
crt 

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

(poz. I-c-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
național unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2015. 
(poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuție al bugetului de stat aferent 
anului 2015, cuprinzând venituri în 
sumă de 103.767,6 milioane lei (cu 
5.512,1 milioane lei sub prevederile 
bugetare aprobate), cheltuieli în sumă 
de 125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4 
milioane lei sub creditele bugetare 
aprobate) și un deficit în sumă de 
21.448,2 milioane lei. Veniturile 
încasate la bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate în 
anul 2015 au fost în sumă de 23.316,6 
milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub 
prevederile bugetare aprobate). 
Cheltuielile bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate în 
anul 2015 au fost în sumă de 23.489,9 
milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub 
creditele bugetare aprobate). 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2015 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2015.  
(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuție al bugetului asigurărilor 
sociale de stat aferent anului 2015, 
cuprinzând venituri în sumă de 54.941,9 
milioane lei, cheltuieli totale în sumă de 
54.705,0 milioane lei, rezultând un 
excedent în sumă de 236,9 milioane lei. 
Execuția sistemului public de pensii s-a 
realizat astfel: venituri în sumă de 
54.609,4 milioane lei și cheltuieli în 
sumă de 54.609,4 milioane lei. 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie 
a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2016. (poz. 
I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 
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Nr. 
crt 

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

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2016 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2016.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări de sănătate 
şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2017. (poz. I-
c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2017 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2017.  
(poz. I-c-17) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
 
 

17 

PLx  
398/2019 

 
L 

523/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2018. 
(poz. I-c-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat aferent 
anului 2018, cuprinzând venituri în 
sumă de 142.291,0 milioane lei, 
cheltuieli în sumă de 174.674,1 
milioane lei şi un deficit în sumă de 
32.383,1 milioane lei, De asemenea, se 
aprobă contul general anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate aferent 
anului 2018, cuprinzând venituri în 
sumă de 35.651,3 milioane lei, 
cheltuieli în sumă de 34.854,1 milioane 
lei, cu 100,0 milioane lei sub creditele 
bugetare definitive aprobate. Execuţia 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
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Nr. 
crt 

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

Bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate la finele 
anului 2018 s-a încheiat cu un excedent 
în sumă de 797,2 milioane lei.  

18 

PLx  
399/2019 

 
L 

524/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2018 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2018.  
(poz. I-c-19) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2018, cuprinzând 
venituri în sumă de 63.800,5 milioane 
lei, cheltuieli în sumă de 63.560,0 
milioane lei, şi un excedent în sumă de 
240,5 milioane lei.  

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

19 

PLx  
98/2021 

 
L 

30/2021 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Deciziei (UE, EURATOM) 
2020/2053 a Consiliului din 14 
decembrie 2020 privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene 
şi de abrogare a Deciziei 
2014/335/UE, Euratom, adoptată la 
Bruxelles. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 
2020/2053 a Consiliului din 14 
decembrie 2020 privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene şi 
de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, 
Euratom, adoptată la Bruxelles. Între 
principalele modificări ale sistemului 
resurselor proprii menţionăm 
introducerea unui instrument de 
relansare economică a Uniunii 
Europene, cu titlul de prevedere 
excepţională şi temporară cu scopul 
unic de a aborda consecinţele crizei 
provocate de COVID-19, precum şi 
majorarea plafoanelor resurselor 
proprii.  

Raport depus 
pe data de 
01.03.2021 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

20 

BP 
586/2020 

 
B 

405/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2019. 
(poz. I-c-20) 

 Înregistrat pt. 
dezbatere 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

21 

BP 
587/2020 

 
B 

406/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2019 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2019.  
(poz. I-c-21) 

 Înregistrat pt. 
dezbatere 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
AGRI            

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

DROM 

7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  22 aprilie  2021 ) 

 

I.  În perioada  19 – 22 aprilie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte, din care 3 rapoarte 

suplimentare. 
Comisiile permanente au depus   33  avize. 
Cele 17  rapoarte depuse sunt:  
 rapoarte de adoptare            11 
 rapoarte de respingere           6   

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:                         6                
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                    11             

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 959  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 96 pentru raport 

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

ordinară a anului 2021.  
 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  245 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
                 207 

 rapoarte suplimentare 
27 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
11 

TOTAL 245 
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ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 19 – 22 aprilie 2021 

 
I. Comisia pentru buget 

 
  II. Comisia pentru industrii 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 

PLx 
128/2021 

 
 
 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind cooperarea 
în legătură cu proiectele 
nuclearo-energetice de la 
Cernavodă şi în sectorul 
energiei nucleare civile din 
România, semnat la 
Bucureşti, la 9 decembrie 
2020 şi la Upper Marlboro, la 
4 decembrie 2020 

Ratificarea Acordului între 
Guvernului României şi Guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind 
cooperarea în legătură cu proiectele 
nuclearo-energetice de la 
Cernavodă şi în sectorul energiei 
nucleare civile din România, 
semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 
2020 şi la Upper Marlboro, la 4 
decembrie 2020. Proiectul de act 
normativ are ca scop relansarea 
noilor linii directoare de dezvoltare 
de capacităţi nuclearo-energetice în 
România, care necesită o 
restructurare rapidă, prin 
valorificarea potenţialului de 
redefinire a direcţiilor strategice, 
într-o cheie diferită de cea 
concepută în urmă cu peste un 
deceniu şi bazată, în primul rând, pe 
investitori ce provin din ţări aliate 
României, în conformitate cu 
prevederile Memorandumului 

Guvern 30.03.21 

Raport de 
aprobare 

(199/R din 
21.04.21) 

Nr
. 
crt
. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
621/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.157/2020 privind acordarea 
unui ajutor financiar sub formă 
de voucher pentru încurajarea şi 
sprijinirea copiilor în 
practicarea sportului de 
performanţă – raport comun 
cu Comisia pentru 
învățământ 

Crearea cadrului legal necesar 
acordării unui ajutor financiar 
sub formă de vouchere pentru 
achiziţionarea de echipamente 
sportive, în cuantum de 300 lei, 
pentru copii născuţi în perioada 
01.01.2005-31.12.2014, care se 
vor legitima la cluburile 
sportive deţinătoare a 
certificatului de identitate 
sportivă 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

7.04.21 
20.04.21 

Raport de 
aprobare 

 cu 
amendamente 

(197/R din 
20.04.21) 
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Guvernului României 
nr.3/20.01.2020 cu tema „Noi 
politici şi linii directoare de 
dezvoltare a sectorului nuclearo-
energetice din Româniaˮ 

2 PLx 
75/2017 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
OUG nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu 
Comisia pentru 
transporturi și Comisia 
juridică 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, în scopul instituirii 
unor noi reguli privind semnalizarea 
lucrărilor care se execută pe 
drumurile publice, precum şi în 
ceea ce priveşte limitările de viteză 

1 deputat,   
adoptat    
de Senat 

9.04.19 
23.03.21 
31.03.21 

Raport 
suplimentar 

de 
respingere 

(157/RS din 
22.04.21) 

 
III. Comisia pentru transporturi 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

 
 
 
 
 

 
 

PLx 
113/2021 

 

Proiect de Lege privind 
aprobarea OUG nr.221/2020 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2007 
privind stabilirea cadrului de 
aplicare a regulilor privind 
perioadele de conducere, 
pauzele şi perioadele de 
odihnă ale conducătorilor 
auto şi utilizarea aparatelor de 
înregistrare a activităţii 
acestora – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Stabilirea cadrului de aplicare a 
prevederilor Regulamentului (UE) 
2020/1054 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 15 
iulie 2020, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.561/2006 
în ceea ce priveşte cerinţele minime 
referitoare la duratele de conducere 
zilnice şi săptămânale maxime, 
pauzele minime şi perioadele de 
repaus zilnic şi săptămânal. 
Proiectul vizează introducerea în 
cuprinsul Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2007 a încălcărilor privind 
nerespectarea noilor dispoziţii 
adoptate, prin regulament şi 
stabilirea sancţiunilor 
contravenţionale corespunzătoare 

Guvern,    
adoptat    
de Senat 

 
30.03.21 
14.04.21 

Raport de 
aprobare 

 cu 
amendament

e 
(198/R din 
20.04.21) 

2 
PLx 

75/2017 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii și Comisia juridică 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, în scopul instituirii 
unor noi reguli privind semnalizarea 
lucrărilor care se execută pe 
drumurile publice, precum şi în 
ceea ce priveşte limitările de viteză 

1 deputat,   
adoptat    
de Senat 

9.04.19 
23.03.21 
31.03.21 

Raport 
suplimentar 

de 
respingere 

(157/RS din 
22.04.21) 
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IV. Comisia pentru agricultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

97/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.225/2020 privind 
modificarea unor acte 
normative şi stabilirea unor 
măsuri în domeniul 
agriculturii 

Prorogarea unor termene, 
respectiv amânarea obligativităţii 
de realizare şi implementare a 
amenajamentelor pastorale până 
la data de 1 ianuarie 2022 (art.10 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.34/2013); aplicarea Legii 
nr.509/2006 se suspendă în 
perioada 1 ianuarie 2021 - 31 
decembrie 2021; termenul de 
intrare în vigoare a Legii 
nr.133/2019 se prorogă până la 
data de 1 iulie 2021; termenul de 
intrare în vigoare a Legii 
nr.236/2020 se prelungeşte până 
la data de 1 ianuarie 2022; 
prelungirea licenţei pentru 
transport în comun până pe 
31.03.2021; adoptarea unor 
măsuri în ceea ce priveşte 
instalarea echipamentelor de 
măsură a cantităţilor de apă 
utilizate/evacuate 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

12.04.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

 cu 
amendament

e 
(118/RS din 

22.04.21) 

 
V. Comisia muncă 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
 
 

 
PLx 

113/2021 
 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.221/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2007 privind stabilirea 
cadrului de aplicare a 
regulilor privind perioadele 
de conducere, pauzele şi 
perioadele de odihnă ale 
conducătorilor auto şi 
utilizarea aparatelor de 
înregistrare a activităţii 
acestora – raport comun cu 
Comisia pentru 
transporturi 

Stabilirea cadrului de aplicare a 
prevederilor Regulamentului 
(UE) 2020/1054 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 15 
iulie 2020, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.561/2006 
în ceea ce priveşte cerinţele 
minime referitoare la duratele de 
conducere zilnice şi săptămânale 
maxime, pauzele minime şi 
perioadele de repaus zilnic şi 
săptămânal. Proiectul vizează 
introducerea în cuprinsul 
Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2007 a încălcărilor privind 
nerespectarea noilor dispoziţii 
adoptate, prin regulament şi 

Guvern,    
adoptat    
de Senat 

 
30.03.21 
14.04.21 

Raport de 
aprobare 

 cu 
amendamente 

(198/R din 
20.04.21) 
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stabilirea sancţiunilor 
contravenţionale corespunzătoare 

 
VI. Comisia pentru sănătate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

93/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.218/2020 pentru 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 
2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate 
de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-
2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum 
şi a altor acte normative 

Prelungirea aplicării măsurilor în 
domeniul sănătăţii, prevăzute la 
art.10 alin.(1) şi (4)-(13), precum 
şi la art.141 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2020, 
până la data de 31 martie 2021. 
Totodată, se prevede şi 
menţinerea, până la aceeaşi dată, 
a valabilităţii, biletelor de 
trimitere pentru specialităţi 
clinice, inclusiv cele pentru 
specialitatea medicină fizică şi de 
reabilitare, biletele de trimitere 
pentru specialităţi paraclinice, a 
recomandărilor medicale pentru 
dispozitive medicale, tehnologii şi 
dispozitive asistive, precum şi a 
deciziilor de aprobare pentru 
procurarea dispozitivelor 
medicale, tehnologiilor şi 
dispozitivelor asistive, care expiră 
până la data de 31 martie 2021 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

20.04.21 

Raport de 
aprobare 

(200/R din 
21.04.21) 

2 
PLx 

850/2015 

Propunere legislativă privind 
decontarea serviciilor 
medicale pentru fertilizarea in 
vitro şi embriotransfer 

Includerea serviciilor medicale de 
fertilizare în vitro și 
embriotransfer în categoria celor 
decontate de Fondul Național 
Unic de Asigurărilor Sociale de 
Sănătate, în vederea garantării 
accesului anumitor persoane care 
suferă de infertilitate, la aceste 
servicii.  

21 
parlam.,   
respinsă   
de Senat 

20.04.21 

Raport de 
respingere 
(201/R din 
21.04.21) 
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3 PLx 
714/2018 

Propunere legislativă privind 
exercitarea profesiei de 
moaşă, precum şi înfiinţarea 
şi funcţionarea Colegiului 
Naţional al Moaşelor din 
România 

Exercitarea profesiei de moaşă, 
precum şi înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Colegiului 
Naţional al Moaşelor din 
România, preconizându-se 
crearea unui for separat de cel al 
asistenţilor medicali. Potrivit 
expunerii de motive, un colegiu 
separat va permite concentrarea 
efectivă pe implementarea şi 
dezvoltarea profesiei de moaşă şi 
pe integrarea rapidă şi eficientă 
după modelul european, ceea ce 
va duce la reducerea cheltuielilor 
inutile prin prevenţie adecvată pe 
parcursul sarcinii, scăderea 
medicalizării excesive şi a 
complicaţiilor la naştere, 
determinate de atitudinile 
intervenţionale practicate excesiv 
actualmente, în acest domeniu 

32 
parlam.,     
respinsă  
de Senat 

20.04.21 

Raport de 
respingere 
(202/R din 
21.04.21) 

 
VII. Comisia pentru învățământ 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 119/2021 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea art.65, 
alin.(62) şi articolul 68 alin 
e) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011, în sensul instituirii 
posibilităţii ca Ministerul 
Educaţiei, în colaborare cu 
Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, să elaboreze o strategie 
privind educaţia pentru mediu 
până la data de 31 decembrie 
2021, care să fie transpusă în 
planurile-cadru de învăţământ 
primar şi gimnazial, începând cu 
anul şcolar 2022-2023 

14 parlam. 13.04.21 

Raport de 
aprobare 

 cu 
amendamente 

(195/R din 
19.04.21) 

2 
PLx 

73/2018/2021 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
educației – raport comun 
cu Comisia pentru 
constituționalitate 

Modificarea şi completarea art.99 
din Legea nr.1/2011, în sensul 
organizării în subordinea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, 
cu personalitate juridică, a 
centrelor atestate de formare 
continuă în limbile minorităţilor 
naţionale. Atribuţiile, structura, 
organizarea şi funcţionarea se 
stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului 

4 deputați 
23.06.20 
13.04.21 

Raport de 
aprobare 

 cu 
amendamente 

(196/R din 
19.04.21) 
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3 PLx 621/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea OUG 
nr.157/2020 privind 
acordarea unui ajutor 
financiar sub formă de 
voucher pentru încurajarea 
şi sprijinirea copiilor în 
practicarea sportului de 
performanţă – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Crearea cadrului legal necesar 
acordării unui ajutor financiar sub 
formă de vouchere pentru 
achiziţionarea de echipamente 
sportive, în cuantum de 300 lei, 
pentru copii născuţi în perioada 
01.01.2005-31.12.2014, care se 
vor legitima la cluburile sportive 
deţinătoare a certificatului de 
identitate sportivă 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

7.04.21 
20.04.21 

Raport de 
aprobare 

 cu 
amendamente 

(197/R din 
19.04.21) 

4 PLx 112/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.2/2021 pentru 
completarea art.38 din 
Legea nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de 
COVID-19 – raport 
comun cu Comisia 
juridică și Comisia 
pentru apărare 

Modificarea Legii nr.55/2020, în 
sensul în care, prin derogare de la 
dispoziţiile art.38 alin.(1), în 
perioada 11 ianuarie 2021 - 8 
februarie 2021, în baza şi sub 
rezerva analizei situaţiei 
epidemiologice la nivel naţional, 
realizată de Ministerul Sănătăţii, 
împreună cu Centrul Naţional de 
Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei, şi în baza hotărârii 
Comitetului Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă, prin ordin al 
ministrului educaţiei, se poate 
dispune suspendarea activităţilor 
care impun prezenţa fizică a 
antepreşcolarilor, preşcolarilor şi 
elevilor în unităţile de învăţământ 
şi continuarea activităţilor 
didactice în sistem on-line 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

9.03.21 
1.04.21 

Raport de 
aprobare 

(207/R din 
22.04.21) 

 
VIII. Comisia pentru cultură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 53/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
OG nr.21/2007 privind 
instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea 
activităţii de impresariat 
artistic 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2007, în vederea stabilirii 
criteriilor necesare pentru 
acordarea statutului de „instituţie 
publică de importanţă naţională” 
instituţiilor de spectacole sau 
concerte 

2 parlam.,  
adoptat    
de Senat 

12.04.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

 cu 
amendamente 
(111/RS1 din 

19.04.21) 
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IX. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 129/2020 

Proiect de Lege privind 
monitorizarea electronică 
în cadrul unor proceduri 
judiciare şi execuţional 
penale – raport comun cu 
Comisia pentru apărare 

Crearea unei infrastructuri care să 
permită monitorizarea electronică 
în cadrul unor proceduri judiciare 
şi execuţional penale, cu ajutorul 
unor dispozitive mobile sau fixe, 
precum şi stabilirea 
responsabilităţilor autorităţilor 
implicate în proces 

4 parlam.,   
adoptat   
de Senat 

13.04.21 

Raport de 
aprobare 

 cu 
amendamente 

(194/R din 
19.04.21) 

2 PLx 380/2015 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii partidelor politice 
nr.14/2003 

Modificarea art. 13 și 15 din 
Legea partidelor politice 
nr.14/2003, republicată, în scopul 
îmbunătățirii cadrului legislative 
în materie. 

1 senator,  
adoptat   
de Senat 

15.04.19 

Raport de 
respingere 
(203/R din 
22.04.21) 

3 Plx 400/2015 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.14/2003, Legea 
partidelor politice, 
republicată 

Modificarea Legii partidelor 
politice nr.14/2003, republicată,  
în scopul facilitării exercitării 
dreptului la asociere în partide 
politice al cetățenilor, prin 
eliminarea cerinței întocmirii 
listei semnăturilor de susținere a 
membrilor fondatori, în vederea 
înregistrării patidului politic la 
Tribunalul București. 

10 
parlam.,  
respinsă   
de Senat 

15.04.19 

Raport de 
respingere 
(204/R din 
22.04.21) 

4 
PLx 

553/2017/202
1 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea și 
completarea Legii 
nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor și a 
măsurilor privative de 
libertate dispuse de 
organelle judiciare în 
cursul procesului penal – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
constituționalitate 

Îmbunătățirea reglementării 
privind dreptul persoanelor 
private de libertate de a participa 
la funeraliile unui membru al 
familiei și stabilirii unei proceduri 
pentru exercitarea acestui drept. 

32 
parlam.,  
adoptat   
de Senat 

1.04.21 
13.04.21 

Raport de 
respingere 
(205/R din 
22.04.21) 

5 Plx 6/2021 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea art.54 din 
Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară 

Modificarea şi completarea art.54 
din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, în sensul 
stabilirii regulii judecării 
apelurilor în complet de 2 
judecători, şi nu în complet de 3 
judecători, aşa cum se prevede, în 
prezent, în cuprinsul art.54 
alin.(2) din actul normativ de 
bază. Potrivit iniţiativei 
legislative, legea ar urma să intre 

3 deputați 15.04.21 

Raport de 
aprobare 

 cu 
amendamente 

(206/R din 
22.04.21) 
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în vigoare la data de 1 ianuarie 
2022 

6 PLx 112/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.2/2021 pentru 
completarea art.38 din 
Legea nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de 
COVID-19 – raport 
comun cu Comisia 
pentru învățământ și 
Comisia pentru apărare 

Modificarea Legii nr.55/2020, în 
sensul în care, prin derogare de la 
dispoziţiile art.38 alin.(1), în 
perioada 11 ianuarie 2021 - 8 
februarie 2021, în baza şi sub 
rezerva analizei situaţiei 
epidemiologice la nivel naţional, 
realizată de Ministerul Sănătăţii, 
împreună cu Centrul Naţional de 
Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei, şi în baza hotărârii 
Comitetului Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă, prin ordin al 
ministrului educaţiei, se poate 
dispune suspendarea activităţilor 
care impun prezenţa fizică a 
antepreşcolarilor, preşcolarilor şi 
elevilor în unităţile de învăţământ 
şi continuarea activităţilor 
didactice în sistem on-line 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

9.03.21 
1.04.21 

Raport de 
aprobare 

(207/R din 
22.04.21) 

7 PLx 75/2017 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
OUG nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun 
cu Comisia pentru 
industrii și Comisia 
pentru transporturi 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în 
scopul instituirii unor noi reguli 
privind semnalizarea lucrărilor 
care se execută pe drumurile 
publice, precum şi în ceea ce 
priveşte limitările de viteză 

1 deputat,   
adoptat    
de Senat 

9.04.19 
23.03.21 
31.03.21 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(157/RS din 

22.04.21) 

 
             X. Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 129/2020 

Proiect de Lege privind 
monitorizarea electronică 
în cadrul unor proceduri 
judiciare şi execuţional 
penale – raport comun cu 
Comisia juridică 

Crearea unei infrastructuri care să 
permită monitorizarea electronică 
în cadrul unor proceduri judiciare 
şi execuţional penale, cu ajutorul 
unor dispozitive mobile sau fixe, 
precum şi stabilirea 
responsabilităţilor autorităţilor 
implicate în proces 

4 parlam.,   
adoptat   
de Senat 

13.04.21 

Raport de 
aprobare 

 cu 
amendamente 

(194/R din 
19.04.21) 

2 PLx 112/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.2/2021 pentru 
completarea art.38 din 
Legea nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru 

Modificarea Legii nr.55/2020, în 
sensul în care, prin derogare de la 
dispoziţiile art.38 alin.(1), în 
perioada 11 ianuarie 2021 - 8 
februarie 2021, în baza şi sub 
rezerva analizei situaţiei 
epidemiologice la nivel naţional, 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

9.03.21 
1.04.21 

Raport de 
aprobare 

(207/R din 
22.04.21) 
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prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de 
COVID-19 – raport 
comun cu Comisia 
pentru învățământ și 
Comisia juridică 

realizată de Ministerul Sănătăţii, 
împreună cu Centrul Naţional de 
Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei, şi în baza hotărârii 
Comitetului Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă, prin ordin al 
ministrului educaţiei, se poate 
dispune suspendarea activităţilor 
care impun prezenţa fizică a 
antepreşcolarilor, preşcolarilor şi 
elevilor în unităţile de învăţământ 
şi continuarea activităţilor 
didactice în sistem on-line 

 
XI. Comisia pentru constituționalitate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

73/2018/2021 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
educației – raport comun 
cu Comisia pentru 
învățământ 

Modificarea şi completarea art.99 
din Legea nr.1/2011, în sensul 
organizării în subordinea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, 
cu personalitate juridică, a 
centrelor atestate de formare 
continuă în limbile minorităţilor 
naţionale. Atribuţiile, structura, 
organizarea şi funcţionarea se 
stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului 

4 deputați 
23.06.20 
13.04.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(196/R din 
19.04.21) 

2 
PLx 

553/2017/202
1 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea și 
completarea Legii 
nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor și a 
măsurilor privative de 
libertate dispuse de 
organelle judiciare în 
cursul procesului penal – 
raport comun cu 
Comisia juridică 

Îmbunătățirea reglementării 
privind dreptul persoanelor 
private de libertate de a participa 
la funeraliile unui membru al 
familiei și stabilirii unei proceduri 
pentru exercitarea acestui drept. 

32 
parlam.,  
adoptat   
de Senat 

1.04.21 
13.04.21 

Raport de 
respingere 
(205/R din 
22.04.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 
 

 Declarații politice 
Declarație politică 

 
Trăim zile amare și pline de paradoxuri revelatoare. Primul este acela că progresul nu vine de la progresiști. A amuțit 

chiar și galeria zgomotoasă a susținătorilor haștag în fața acestei avalanșe de revelații care ne arată că „oamenii noi” ai politicii 
nu numai că nu au școală, dar nu au nici maturitatea de a conduce țara și nu au principii. Valorile pe care le-au clamat în strada 
PLUSR-iștii s-au năruit în patru luni de guvernare împiedicată. Truismele cu care liderii coaliției de dreapta-stânga și-au 
împănat retorica seacă s-au prăbușit în mizeria atitudinii lor de puști îmbufnați care își compară potența prin dimensiunea 
pumnului ridicat amenințător către ceilalți. Ne aflăm în cea mai severă și mai tragică criză sanitară pe care a parcurs-o 
omenirea în epoca modernă, parcurgem vremuri de război sofisticat la care se adaugă, iată și amenințarea concretă a unui 
război clasic cu tancuri, soldați și nave de luptă aproape de granițele noastre. Nu se putea întâmpla nimic mai nefericit decât o 
criză politică. Iscată în domeniul cel mai șubred al României: cel medical! In zile în care oamenii au nevoie de asigurări 
privind protecția vieții lor, în care au nevoie de încredere în lideri, în soluțiile acestora, în vaccin ca unică șansă de a depăși 
pandemia, în aceste zile liderii țării, PNL-iști si PLUSR-iști deopotrivă sunt ocupați să își flexeze mușchii propriilor orgolii și 
să-și arunce unii altora acuzații care se înscriu vârtos în sfera acțiunilor penale. Discursul public a coborât la un nivel la care nu 
s-a aflat niciodată, faptele pe care și le reproșează unii altora membrii coaliției iresponsabile care conduce țara sunt de o 
gravitate penală fără precedent. Daca ministrul sănătății a luat act în exercițiul funcțiunii de fapte care au generat suspiciuni 
avea obligația de a semnala deîndată parchetului aceste fapte, altfel a comis o infracțiune. Transparența în numele căreia a 
încălcat legi îl transformă în mod transparent în degrabă inculpat. Concursul de dezvăluiri zilnice, televizate, faza pe 
documente: „fiecare cu hârtiile lui”,  îi transformă pe guvernanți în actori penibili ai unui episod grotesc. Aflăm în mod oficial, 
de la autoritățile pe care suntem zilnic îndemnați sa le credem că: s-au falsificat cifre legate de pandemie, s-au înregistrat mai 
mulți infectați și mai puțini decedați decât au fost în realitate. Aflăm că s-au accesat în mod ilegal date, că s-au luat decizii de 
către cei fără autoritatea de a le lua și mai aflăm că într-adevăr alegerile locale s-au fraudat- știm acum oficial despre sectorul 
1, dar știam, de fapt, de atunci și despre rezultatele alegerilor la primăria capitalei. Statura morală a celor care au pretins ani în 
șir că ei sunt imaculați s-a fărâmițat sub povara propriilor fapte penale. Principiile în numele cărora au revendicat puterea îi 
aruncă în groapa cu deșeuri umane nereciclabile. Valorile în numele cărora au pretins că sunt superiori îi arată meschini, 
contrafăcuți, derizorii. Guvernanții coaliției de dreapta-stânga sunt acum buimaci, confuzi și descumpăniți. Nu știu cum să iasă 
din criza pe care au provocat-o neputințele lor împletite cu aroganță și fapte care au încălcat deja, repetat, legea. Pe noi la PSD 
nu ne consolează și nici nu ne bucură revelațiile publicului. Noi am știut că sunt iresponsabili, că încalcă sfidător legile pe care 
ni le indică nouă ca limită a faptelor, am spus mereu că vor duce țara pe un drum greșit, am demonstrat că doar noi generăm 
bunăstare și doar nouă ne pasă de oameni. Păcat ca a fost nevoie de demonstrația lor pentru cât sunt ei de nepotriviți, de eronați 
si de „penali”. Drama noastră, însă, a tuturor este aceea că vremurile pe care le parcurgem revendică priceperi si integritate la 
conducerea țării. Fără oameni destoinici la guvernare populația nu va ieși din agonia în care se zbate. Preocupările cele mai de 
seamă ale planetei sunt  si grijile românilor.  

Cine are acum putința de insufla încredere și a stimula procesul de vaccinare, ca unică șansă de a depăși criza profundă 
în care ne aflăm? Cine are priceperea de readuce țara pe direcția progresului economic? In cine să creadă populația astfel încât 
să nu devenim victime ale războiului psihologic și poate chiar al celui clasic ce amenință regiunea? Care mai sunt valorile pe 
care le pot clama politicienii și care nu au fost călcate brutal în picioare de către impostori care s-au pretins imaculați ani de 
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zile? Sunt întrebări ale căror răspunsuri nu pot aștepta patru ani până la viitoare alegeri. Căci s-au trezit chiar și cei amăgiți de 
șarada morală pe care le-au servit-o „oamenii noi” din politică.  

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
 

Românii au nevoie de pâine, nu de circ!? 
Onorat prezidiu,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Titlul prezentei declarații reflectă îngrijorările populației care nu poate accepta tristul “circ” prelungit până la absurd, 

dintre partidele aflate în prezent la guvernare. Viața reală, problemele grave cu care se confruntă agricultura, nu fac obiectul 
agendei mai-marilor zilei!!! 

Se impun așadar, semnale puternice care să determine revenirea “cu picioarele pe pământ” și tratarea agriculturii ca 
element de bază al securității naționale. 

Schimbările climatice au devenit o realitate. Fenomenele de secetă și, implicit deșertificarea, se amplifică. Întrucât anul 
trecut am avut câteva luni cu cele mai ridicate temperaturi de când se fac măsurători meteorologice, am avut cea mai 
călduroasă iarnă, urmată în 2020 de alte câteva luni record în ultimii circa 150 de ani. Este de așteptat ca seceta pedologică să 
continue să afecteze puternic agricultura României. Altfel, an de an, în loc să investim în sistemul de irigații, vom plăti 
miliarde la despăgubiri de secetă. 

Un obiectiv prioritar îl constituie canalul de irigații Siret – Bărăgan, care a fost proiectat să aducă apă pentru mai mult 
de jumătate de milion de hectare din Câmpia Română. 

Acesta nu are un studiu de fezabilitate concret nici după zeci de ani de când a fost elaborată ideea magistralei de 198 de 
kilometri și după mai multe legi, ordonanțe și hotărâri de guvern. 

Din cei 198 de km. prognozați, doar 5,7 kilometri sunt operabili, iar pentru rest există doar o „notă conceptuală”, privind 
„reabilitarea” a 14,57 kilometri, care spune că doar acest segment ar costa 259 milioane de lei cu TVA. 

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, estimează că, începând din august 2020, sunt necesare următoarele 
investiții în irigații: 

1,250 de miliarde de euro în infrastructura principală; 
2,600 de miliarde de euro în infrastructura secundară. 
În ce constau pagubele produse de incompetență?  
Ping-pong-ul administrativ: Pe 18 februarie 2019 în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța de Guvern nr. 4/2019 

prin care Canalul Siret-Bărăgan trecea din administrarea Ministerului Apelor în administrarea Minisetrului Agriculturii. De 
atunci și până în prezent nu a fost realizată nicio investiție la canal! 

Incompetența financiară: Suma virată fermierilor ca despăgubiri pentru culturile afectate de secetă severă reprezintă 
aproape de 5 ori bugetul anual alocat pentru dezvoltarea sistemului de irigații (232 de mili.lei) și este mai mare decât toate 
investițiile făcute în infrastructura principală.  

Surse din Coaliția de Guvernare afirmă  că 3 miliarde de euro din suma pe care România vrea să o ceară prin PNRR ar 
putea merge pentru proiecte de irigații. Aceleași surse susțin însă că prim-ministrul Florin Cîțu nu ar fi de acord ca printre 
aceste proiecte să fie inclus și canalul Siret-Bărăgan, de teamă că acesta nu ar putea fi finalizat până în 2026, ceea ce ar duce la 
pierderea finanțării. 

Aceasta este situația care impune adoptarea de măsuri urgente, profesioniste și de bună-credință și renunțarea la 
politicianismul ieftin. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
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Încordarea mușchilor dintre PNL și USR – Plus lasă România  
fără ministru la Sănătate în plină pandemie! 

Stimate colege / Stimați colegi, 
În ultimele zile am discutat cu mulți romașcani, iar aceștia, la unison, și-au exprimat dezamăgirea față de ceea ce se 

întâmplă în țară azi. Sunt dezamăgiți pentru că așteaptă ca cei care ne guvernează să vină cu soluții la actuala criză, dar mai 
presus de orice să dea dovadă de responsabilitate și preocupare pentru binele românilor. 

Dragi colegi, de săptămâni bune am atras atenția cu privire la situația măștilor neconforme. Nu am primit vreun răspuns, 
dar mai grav este că numărul acestor măști care pun viețile oamenilor în pericol  continuă să crească, fără să îi pese cuiva. 
Avem zeci de producători români de măști conforme, dar statul român îi ignoră. La fel cu situația firmelor românești. Am atras 
atenția Guvernului că mii de firme au trebuit să își închidă porțile din cauza pandemiei. Cu toate acestea miniștrii responsabilii 
nu au făcut nimic pentru ele. PSD a propus mai multe soluții pe care nu le voi relua azi. 

De săptămâna trecută ne aflăm într-o nouă criză, de data asta una politică ce ne pune într-o situație ingrată în Europa. 
Suntem singura țară fără ministru al Sănătății, cel care trebuie să gestioneze întreaga situație legată de pandemie. Doar că la 
noi, cei care au puterea de decizie, se bat între ei pe posturi.  

Stimați colegi liberali și de la USR-PLUS, știți că în intervalul 15 - 18 aprilie, timp în care România nu a avut ministru 
la Sănătate, au murit peste 600 de români? Numărul lor continuă să crească pentru că responsabilii cu sănătatea în timp de 
pandemie sunt mai preocupați de propriile lor orgolii decât să vină cu soluții.  

Am cerut, stimați colegi liberali și de la USR-PLUS, să luați măsuri pentru a combate pandemia. V-am solicitat să 
creșteți numărul de teste, să introduceți testarea în școli, să scutiți firmele de o parte din taxe în această perioadă dificilă. Nu ați 
făcut nimic!  

Dl Voiculescu am văzut că a devenit foarte activ după ce nu a mai fost ministru. De ce, stimați colegi, nu a rezolvat 
problema raportărilor fictive, așa cum le consideră dl Vlad Voiculescu, în timp ce era ministru? De ce vine acum și ne spune ce 
nu a mers în minister, dar cât a fost ministru a încurajat dezastrul din sănătate? 

În aceste momente de criză politică, dl Iohannis trebuie să iasă din carapacea în care se ascunde și să înceapă să le bage 
mințile în cap. El este principalul vinovat pentru tot haosul din țară. A vrut Guvernul Meu, îl are! Luați și spălați-vă cu ei pe 
cap. Dacă nu sunt în stare să guverneze asumați-vă lucrul ăsta! 

În vreme ce PNL și USR – Plus se încaieră în Guvern, românii nu mai au loc în spitale, oamenii mor din cauza 
incompetenței celor care guvernează. Câți oameni trebuie să mai moară pentru ca PNL și USR – Plus să priceapă că trebuie să 
guverneze pentru oameni? 

România nu e locul vostru de joacă! Ori terminați cu atitudinea asta copilărească și guvernați, ori plecați. Nu se poate să 
blocați întreaga țară din cauza unor supărări prostești de copii râzgâiați.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Oana Bulai 
*** 

Premierul finanțist Cîțu falimentează România! 
 
Dragi colegi, dragi români, din cauza contextului pandemic care ne chinuie zi de zi, lumea a trecut ușor peste analiza 

cifrelor economice care ar trebui să producă îngrijorare și aici mă refer la cotațiile euro - leu și la valoarea datoriei publice a 
României. 

Pe 4 decembrie 2020 presa românească anunța o noua cotație record a monedei europene în relație cu moneda 
autohtonă, euro fiind cotat la valoarea de 4,7569 lei, în creștere cu 0,19% fața de sedința anterioară. 

În intervalul 24 decembrie 2018-20 decembrie 2020 leul s-a apreciat constant dar ușor, valoarea creșterii fiind în jur de 
2,5%.  

Însă, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021 creșterea a devenit abruptă, cotația ajungând la 4,92 de lei, marja de 
creștere fiind de 1,14% în doar 3 luni deși pe tot anul 2020 valoarea de creștere a leului fusese de 1,88 %. 

Astfel, putem observa că, în medie, dacă pentru intervalul 2018 -2020 tendința anuală de creștere a euro față de moneda 
națională a fost de 1,25 %, pentru anul 2020 creșterea a urcat la valoarea de 1,88 % urmând ca, pentru anul 2021, dacă 
valoarea de creștere de pe primele 3 luni  va fi  menținuta se va ajunge la neverosimila creștere anuală de 4,56%, ceea ce ar fi 
un dezastru, dacă vom ține cont și de creșterea ulterioară a prețurilor. 
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Din păcate, la finalul lunii ianuarie 2021, valoarea datoriei publice depășise pentru prima data jumătate de trilion de lei, 
ajungând la valoarea de 503,6 miliarde de lei reprezentând 47,8 % din PIB. Trebuie menționat că după depășirea valorii de 
50% din PIB, România va intra pe lista roșie. Dacă se menține actuala creștere în anul 2022 datoria publică a României va 
reprezenta, în cel mai optimist scenariu, 55% din PIB-ul României. 

Dacă în anul 2015, datoria publică era aproape la jumătate, anume 269,1 miliarde de lei, până în 2019 aceasta a crescut 
constant dar, raportat la PIB a scăzut accelerat, acesta fiind barometrul unei economii sănătoase, după cum urmează: 2016 o 
valoare de 37,4% din PIB, 2017 o valoare de 35,1% din PIB, 2018 o valoare de 34,7 % din PIB. 

Pentru anul 2019, valoarea datoriei a crescut ușor la 373,6 miliarde de lei reprezentând 35,3% din PIB, urmând ca, în 
2020 să urmeze dezastrul, creșterea datoriei publice situându-se la 498,3 miliarde de lei reprezentând 47,3%. 

Unde se regăsesc acești bani nu știm, poate ne spune domnul Cîțu și camarila domniei sale însă, ceea ce este sigur este 
faptul că românii vor ajunge să fie practic sufocați financiar din cauza incompetenței acestei guvernări. Ne apropiem cu pași 
repezi de faliment de țară. Poate că scenariul alegerilor anticipate ar deveni, din nou, de actualitate. 

Vă mulţumesc,              
Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 

 
Fenomenul violenței domestice. Proiectul de lege nr. 129/2020 privind monitorizarea 

electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale. 
Autorii infracţiunilor de violenţă domestică sunt puși sub lupă! 

 
În contextul pandemiei de COVID-19, a izolării la domiciliu și a creșterii insecurității financiare, multe relații de familie 

au devenit tensionate. Se constată o accentuare a vulnerabilității copiilor și femeilor, precum și intensificarea riscului de a fi 
expuși la fenomenul violenței domestice. 

În România s-a înregistrat o creștere a infracțiunilor cu violență săvârșite asupra unui membru de familie, fapt rezultat 
din numărul mare al plângerilor depuse în ultimul an. Poliția Română a dat publicității datele pentru primele șapte luni ale 
anului 2020 din care rezultă că numărul victimelor este de aproape 5500 de persoane și au fost emise peste 4800 de ordine de 
protecție provizorii din care jumătate au primit confirmarea magistraților. Pe fondul măsurilor sanitare luate în România, 
conform Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați au fost înregistrate cu 2,3% mai multe sesizări 
din partea femeilor agresate de partenerii de viață. 

Creșterea violențelor din perioada epidemiei a dus la schimbarea parțială a legislației și la adoptarea Legii 183/2020 prin 
care agresorii care încalcă ordinele de protecție vor putea fi condamnați la închisoare între 1 și 5 ani. În plus, ordinul de 
protecție provizoriu poate fi emis pe loc de polițist pentru o durată de 5 zile, iar de judecător pe o perioadă de 6 luni.  

Prin adoptarea Proiectului de lege nr. 129/2020 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi 
execuţional penale, se face un pas înainte în diminuarea acestui fenomen în continuă ascensiune. Autorii infracţiunilor de 
violenţă domestică vor fi obligaţi să poarte brăţări electronice de supraveghere, atât în timpul unor proceduri judiciare, cât şi în 
timpul executării pedepsei stabilită de instanţă și vor fi obligaţi să păstreze o distanţă minimă faţă de victime. Încălcarea 
acestei obligaţii va genera o alertă în dispecerat care va determina o intervenţie rapidă şi eficientă a poliţiştilor şi jandarmilor. 
Astfel organele de ordine devin mult mai eficiente în intervenţiile lor pentru a proteja viața și integritatea corporală a 
victimelor.  

Demersul legislativ urmărește creșterea protecției victimelor violenţei domestice cât și operaţionalizarea sistemului de 
supraveghere electronică a agresorilor care generează violenţă domestică. 

Îmi exprim susținerea pentru adoptarea Proiectului de lege nr. 129/2020, militez pentru respectarea drepturilor 
persoanelor abuzate, victime ale violenței domestice.  

Este necesar să acordăm o atenție sporită acțiunilor de combatere a tuturor formelor de discriminare, violență și abuz 
împotriva categoriilor vulnerabile, centrate pe ideea de solidaritate umană, în scopul construirii unei societăți civilizate.  

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
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Domnule prim-ministru, prelungiţi programul magazinelor şi supermarketurilor! 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
I-am trimis la începutul lunii domnului prim-ministru Cîţu o interpelare cu privire la supraaglomeraţia din 

supermarketuri.  Având în vedere că încă nu am primit nici un răspuns din partea sa, mă adresez din nou, prin această 
declaraţie politică, solicitând în mod direct prelungirea programului de funcţionare al  magazinelor şi supermarketurilor! 

Programul scurt deja s-a dovedit a fi un eşec, prin supraaglomeraţia care se crează. Este de neînţeles de ce primul 
ministru se încăpăţânează să menţină acest interval orar scurt de funcţionare. Situaţia se poate deteriora substanţial având în 
vedere că se apropie Sfintele Paşti, iar românii vor începe cumpărăturile specifice acestei mari sărbători. 

Măsurile întreprinse de dl Cîţu în calitate de prim-ministru au avut un impact negativ asupra dezvoltării economice a 
țării, conducând la proteste masive în toate marile orașe ale țării. Mii de oameni, în peste 70 de localităţi din ţară, s-au exprimat 
împotriva măsurilor restrictive, inclusiv a măsurii scurtării programului de funcţionare a magazinelor şi supermarketurilor.  

Poate că domnul Cîţu s-a inspirat din programul magazinelor din Austria, însă aş dori să îi reamintesc că acolo 
intervalul orar 08.00-20.00 în timpul săptămânii şi 08.00-18.00 în weekend este cel obişnuit pentru cetăţenii austrieci, adaptat 
vieţii sociale, culturale şi profesionale a acestora. Situaţia este alta în România, dacă avem în vedere că aici programul de lucru 
rareori permite pauză de masă, iar milioane de români lucrează până seara, deci nu mai au timp să îşi facă cumpărăturile la 
finalul zilei de lucru. 

Lipsa de logică a măsurii este evidentă! Oamenii se îngrămădesc la casele de marcat, apoi se îngrămădesc la benzinării 
pe drumul spre casă! Aţi supraaglomerat magazinele, supermarketurile, benzinăriile, dar nu le permiteţi accesul oamenilor la 
slujbele religioase de Sfintele Paşti, decât între orele 22.00 și 05.00, afară şi distanţaţi! Românii sunt un popor de oameni 
credincioşi şi au nevoie să participe liber la această Sfântă Sărbătoare, pentru liniştea lor sufletească, după tot haosul şi durerea 
produse de această pandemie şi de proasta gestionare a acesteia de către Guvernul coaliţiei PNL, USR PLUS şi UDMR! 

În condițiile în care se poate observa că măsura închiderii magazinelor la ora 20.00 şi respectiv 18.00 în weekend mai 
mult a încurcat decât a ajutat, creându-se aglomerație în supermarketuri înainte de ora închiderii, iar cei care lucrează până 
târziu nici nu ajung măcar să își cumpere cele necesare; în dorința de a evita ca supraaglomerația ce a avut loc în săptămâna 
Paștelui Catolic, să nu se repete în săptămâna Paștelui Ortodox, îi solicit domnului prim-ministru Florin - Vasile Cîţu să 
prelungească urgent programul magazinelor şi supermarketurilor înainte de Sfintele Paşti! 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Romulus-Marius Damian 
*** 

 

De la România normală la România mafiotă! 
 

„România normală”, concept programatic inițiat de președintele Klaus Iohannis, a dat în clocot!  
Din păcate, ce vedem acum nu este nici România normală, nici guvernul normal, nici coaliția normală. Nici cei arși prin 

spitale, nici pacienții evacuați în miez de noapte, nici bolnavii morți cu zile, nu înseamnă România normală. 
Este halucinant cum, după demiterea ministrului Sănătății, s-a trecut cu viteza luminii de la „Am încredere în Vlad 

Voiculescu” la „linșaj mediatic” și de la „diamant” la „mafie”! 
Acești oameni puși de Iohannis să guverneze țara în plină pandemie nu fac altceva decât să se joace de-a gestionarea 

executivă a țării și de-a baba oarba cu soarta românilor. 
Reprezentanții celor două formațiuni politice beligerante, dar paradoxal încă aliate, de conjunctură și nu de proiecte  

comune, și-au spus în ultimele zile lucruri impardonabile și inacceptabil de a fi rostite într-o politică normală, democratică și 
europeană.  

Cea mai sordidă expresie auzită de oameni în ultimele zile este punerea demiterii lui Voiculescu de la cârma Sănătății pe 
seama „mafiei”! Care mafie? Mafia cui? A liberalilor, a lui Iohannis? Cine-i capul mafiei care l-a decapitat pe priceputul și 
licențiatul Vlăduț? 

Aiuritoare abordare între doi parteneri de guvernare, care, prin fișa postului trebuie să se ocupe, în primul rând, să scape 
țara de pandemie, să ofere populației sprijin, să creeze locuri de muncă pentru oameni, să le dea încredere și speranță că vom 
trece în viață și sănătoși peste nenorocita de criză pandemică! 

Dar, ce să vezi? Nu ni se oferă soluții, ci circ! Grav, cinic și mai ales iresponsabil! 
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După demiterea ministrului Sănătății și răfuiala pe față dintre cele două formațiuni, România a devenit o țară 
neguvernată, în derivă, cu sănătatea la pământ, la propriu, nu doar la figurat! Iar în acest timp, cei care au fost puși să 
guverneze, se acuză reciproc că sunt mafioți! 

Tragediile din spitalele românești din ultimul an nu au fost soluționate oare tot din cauza „mafiei”? Rudelor și 
apropiaților zecilor de morți cu zile din spitale nu le poate fi ostoită durerea și suferința cu acuzele reciproce dintre Cîțu și 
Voiculescu! A plătit cineva? S-a finalizat vreo anchetă? Mai există stat de drept în România, sau doar stat mafiot și stat drepți? 

Președintele Klaus Iohannis a dispărut într-o mare de muțenie. Ar trebui să îl anunțăm pierdut și să îl declarăm nul! Îi 
este probabil greu acum să spună că „pesedee este de vină”! Pentru simplul fapt că principalul vinovat de starea deplorabilă în 
care a ajuns România după patru luni de activitate a „guvernului meu” este chiar domnia sa!  

Prin ignorarea voluntară a rezultatelor alegerilor parlamentare din decembrie, câștigate de PSD. A vrut „guvernul meu”, 
acum nu are decât să îmblânzească „mafia” care, prin voia sa, a ajuns să conducă România! În caz că-i pasă și că mai este 
președinte! 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Propunerea legislativă PLx361/2019 
Domnule președinte, 
Stimațicolegi, 
Vă aduc în atenție că propunerea legislativă PLx 361/2019 care are scopul să reglementeze completarea art.11 din Legea 

nr.46/2008 cu alineate noi a fost respinsă definitiv la votul din ședința Camerei Deputaților de azi, 20.04, a.c. Pentru acest 
proiect legislative inițiatorul său a cerut retrimiterea la comisii sperând probabil într-o tergiversare fără noimă a unui demers 
greșit și prejudicios. 

Plenul a respins însă proiectul. Un deznodământ firesc pentru un demers controversat, confuz cu multiple prejudicii 
aduse statului roman și fondului forestier al țării noastre. 

Proiectul legislative intenționa  să instituie norme care stabilesc că fondul forestier, proprietate publică a statului, se 
compune din terenurile forestiere ceau aparţinut proprietăţii publice a statului român, anterior anului 1948. Mai mult decât atât, 
inițiativa prevedea că terenurile forestiere care, până în anul1948, erau proprietatea unor personae fizice sau juridice şi care, în 
prezent, untînadministrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aparţin domeniului privat al statului şi vor face obiectul 
retrocedării către persoanele îndreptăţite. 

De altfel inițiativa legislativă în cauză a primit încă de la început avize negative, atât în comisiile de specialitate, cât și 
de la Consiliul Economic și Social. Avizulnefavorbil dat de către CES a fost motivat prin faptul că „propunerea legislativănu 
este suficient fundamentată, raportarea la un an atât de îndepărtat fiind dificil de aplicat”, iar „cadrul legislative actual este 
sufficient și acoperitor, cuprinzând pârghii legale suficiente care reglementează posibilitatea reconstruirii dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor forestiere, neimpunându-se, prin urmare modificarea Legiinr.46/2008, privind 
Codulsilvic, republicată cu modificările și completările ulterioare”. 

Retrocedările ilegale de păduri au diminuat dramatic fondul forestier al țării noastre. Multe hectare de teren forestier au 
făcut obiectul unor retrocedăriilicite, abuzive, revendicate fără drept de către moștenitori fictivi în baza unor documente false. 

Aceste practici au dus la prejudicii uriașe de peste 10 miliarde de euro dacă raportăm la valoarea minimă de piață și 
anume 70 euro/ metrul cub de lemn defoc. Dar dauna și defavoarea făcută statului român nu privește doar aspectele financiare 
dar și pe cele legate de mediu, de biodiversitate, de turism. 

Proiectul legislative ar fi permis fragmentarea pădurilor statului fără o administrare coerentă, cu un impact negativ 
asupra naturii și a comunității locale. Mai mult decât atât ar fi adâncit haosul din retrocedări întrucât lipsesc informațiile despre 
suprafețele necesare pentru a fi retrocedate sau locațiile unde vor avea  loc. 

Niciodată până acum țara noastră nu a deținut mai puține păduri iar prezenta lege ar fi urmat să scadă proprietatea de 
stat către 20%. 

Faptul că s-au făcut erori imense în retrocedări, că în tregul proces a scăpat de sub control, că mulți proprietari nu au 
primit ce li se cuvenea, iar alții au primit fără a fi îndreptățiți nu înseamnă că acest haos trebuie să continue. Ba dimpotrivă 
statul roman trebuie să găsească toate pârghiile prin care să corecteze greșelile făcute și să se asigure că toate inițiativele 
legislative ce privesc această problem sunt eficiente și rentabile, nu distructive și păgubitoare. 
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Este important ca persoanele care au fost prejudiciate de naționalizare să fiecompensate just, transparent și adecvat. Dar 
este tot atât de important să protejăm fondul forestier existent,să îl dezvoltăm, să îl conservăm și să îl valorificăm cum se 
cuvine. 

Vă mulțumesc.                 Deputat 
Ileana-Cristina Dumitrache 

*** 
 

Până și Cîțu a înțeles că pandemia guvernează în locul lui 
 

România nu are nevoie de eroi, ci de fapte! Românii nu au nevoie de crize politice, ci de sprijin! Salariații vor 
recunoașterea muncii, printr-o retribuție europeană, vârstnicii merită respect, prin pensii mai mari, copiilor noștri le trebuie 
alocații mai mari, mai ales în această perioadă dificilă pentru părinți. 

Toate acestea nu se regăsesc însă în realitate, deoarece guvernul impus de președintele Iohannis, în disprețul și ignorarea 
celor ce au desemnat prin vot PSD ca fiind câștigătorul ultimului scrutin parlamentar, are cu totul alte preocupări decât soarta 
și binele oamenilor.  

Cabinetul de dreapta este ocupat de a crea eroi de mucava, zămisliți din nimic, care, precum în benzile desenate, se luptă 
între ei și își dispută supremația fadă de cine-i mai puternic și mai tare-n paloș! Nu de așa ceva au nevoie românii! Nu cu 
bătăliile dintre eroii de paie scăpăm țara de pandemie și oamenii de sărăcie! Nu luptele fățișe dintre premier și miniștrii dau 
nota de trecere acestui guvern dezastruos pentru țară! Nu rufele spălate-n piața publică demonstrează „buna guvernare”, ci din 
contră, devoalează doar o relație eșuată între doi parteneri triști, care pozează fals fericiți cu orice prilej!  

Este trist ce se întâmplă în aceste zile în „guvernul meu”, mai rău de-așa nu se poate! A te război pe nervii și pe banii 
românilor nu este deloc amuzant! Cu atât mai mult cu cât, în toată criza politică din ultima săptămână, părțile implicate au dat 
impresia că guvernul nu are nicio direcție comună, iar unitatea de fațadă dintre partidele componente și-a dovedit acum 
superficialitatea.  

Nimic însă despre oameni, în acest bâlci sinistru cu eroi inventați! Unde sunt românii în ecuația acestor jalnici actori? 
Unde sunt planurile, programele, strategiile, prognozele, măsurile care să diminueze pandemia și să scape populația și agenții 
economici de un faliment iminent? Unde sunt paturile suplimentate din secțiile ATI? Unde sunt decedații COVID care nu au 
fost numărați corect?  

Ar fi o dovadă de respect să ne răspundă ministrul interimar al Sănătății, care a scăpat și porumbelul când a spus pe 
șleau că „Guvernul trebuie să guverneze pandemia”… 

Nu, domnule Cîțu, guvernul trebuie să guverneze țara și să elimine pandemia! Acesta este rolul tuturor guvernelor din 
lume, în această perioadă! Numai la noi însă totul trebuie înțeles invers, iar logica realistă este aceea că pandemia guvernează 
în locul guvernului…  

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Județul Botoșani va avea prima platformă de aterizare dedicată salvărilor aeriene SMURD 
 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Guvernarea PSD a inclus în proiectul privind extinderea și modernizarea infrastructurii de operare a serviciilor de 

urgență pentru salvare aeriană și comunicații, construirea unei platforme de aterizare a elicopterelor în municipiul Botoșani. 
Din păcate, parlamentarii PNL de Botoșani pentru că nu au niciun proiect sau obiectiv concret de investiții pentru care 

s-au luptat, vin și se laudă în fața botoșănenilor cu munca și realizările colegilor mei de la PSD. 
Săptămâna trecută Inspectoratul General de Aviație a început primele proceduri, respectiv etapele de proiectare și 

asistență tehnică pentru construcția primului heliport din Botoșani. 
Realizarea acestei piste de aterizare și decolare a elicopterelor în orice moment al zilei este foarte importantă pentru în 

cazul unei urgențe pe timp de noapte, salvarea aeriană nu poate ateriza în municipiul nostru, întrucât lipsește un loc bine definit 
disponibil, cu sistem de iluminare. De aceea, în guvernarea PSD acest obiectiv de interes medical a fost inclus în „Programul 
Operațional Comun România-Moldova 2014-2020” pentru amenajarea unui spațiu adecvat de aterizare a salvării aeriene 
SMURD. În acest fel, pe timp de zi și în special pe timp de noapte, toate urgențele medicale de pe raza județului Botoșani vor 
putea fi preluate pentru a fi transportate în cel mai scurt timp către unități sanitare pentru a li se acorda asistență medicală.  
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Platforma din municipiul Botoșani, care va deservi aterizarea și decolarea elicopterelor SMURD, va fi realizată cu 
fonduri europene printr-un proiect de colaborare transfrontalieră România-Republica Moldova ce prevede mai multe investiții 
în zona de Nord-Est a țării noastre printre care: construirea unui poligon de pregătire pentru pompieri în județul Iași și 
construirea a 7 platforme de aterizare pentru elicoptere, dintre care 3 în România. 

Acest obiectiv este foarte important în primul rând pentru pacienții nedeplasabili, precum și pentru victimele 
accidentelor grave care au nevoie de intervenții medicale complexe. În acest fel, aceștia vor putea fi transportați într-un timp 
foarte scurt în unități medicale superioare celor locale pentru a fi investigați și tratați. În aceste cazuri câteva minute pot face 
diferența dintre viață și moarte. 

Le solicit liberalilor botoșăneni să nu se mai bată cu pumnii în piept că s-au zbătut pentru a face realizabil acest proiect 
pentru că toți botoșănenii știu că proiectul, toată munca pentru elaborarea acestuia, inclusiv toate documentațiile și aprobările 
au fost realizate în Guvernarea PSD. 

În schimb, liberalii și colegii lor de la USR-PLUS din Botoșani nu scot o vorbă despre cei 1,3 miliarde de lei care au 
fost tăiate de la investițiile pentru proiectele comunităților locale din județul nostru și din toată țara. Dar, toți botoșănenii și toți 
românii au văzut cum prin Anexa 7.03 banii de investiții pentru 2021 s-au dat strict după algoritmul politic al partide care 
compun Coaliția Austerității. Este o dovadă de necontestat a criteriului politic după care a fost împărțită mita electorală între 
partidele guvernării. Modul în care se repartizează la cele 3 partide „feliile” din tortul fondurilor publice se suprapune aproape 
perfect cu algoritmul politic din Coaliție. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu stimă,              Alexandra Huțu 

*** 
Miniștrii Sănătății. România pusă pe pauză 

 

România funcționează din inerție.  Autoritățile nu au o direcție clară pentru ieșirea din criză, neglijența fiind 
caracteristica de bază a actualului executiv. Toți miniștrii dreptei ne vorbesc de un an încoace de un singur lucru, despre cum 
„Pandemia oprește România”. 

Cu alte cuvinte, zero investiții, inacțiune în toate domeniile de activitate, promisiuni nesusținute, datorii și declarații care 
duc poporul în derizoriu. Acestea sunt rezultatele Guvernului lui Iohannis, executivul care a știut să se laude și să fie lăudat 
înainte de vreme. S-a promis lapte și miere, iar românii au primit în schimb doar suferință și sărăcie. 

Mai nou, aflăm că România este subiectul unui nou infringement de mediu din partea Comisiei Europene, că nu și-a 
făcut temele nici până în ziua de astăzi, privind Planul Național de Redresare și Reziliență, și că în ultima lună a bătut pasul pe 
loc în ceea ce privește investițiile europene. În ultima raportare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, apare negru 
pe alb. În ultimele 30 de zile România a atras 0,8% din fondurile europene de coeziune, cel mai mic procent din acest an. 
Miliarde de euro aruncate pe geam, în timp ce Guvernul Cîțu împrumută miliarde de la băncile internaționale. Cum se poate 
așa ceva?  

Să înțelegem că toți miniștrii sunt, mai nou, miniștri ai sănătății. Toți se preocupă cu pandemia și atât. Se pare că, în 
acest moment, pe masa de lucru a celor 18 ministere se află sarcinile pe care Voiculescu nu a știut să le îndeplinească din 
fruntea Ministerului Sănătății. Toți colegii de guvernare ai domnului Cîțu ne vorbesc despre problemele din sănătate și se 
scuză pentru miile de bolnavi netratați corespunzător. Nu aceasta este treaba domniilor voastre! Când oare, ministrul 
economiei ne va prezenta planul de răspuns pentru criza economică, ministrul mediului va veni cu răspuns pentru poluare și 
fiecare partid al coaliției își va face treaba? Oare în ce moment al guvernării vor decide să își asume portofoliul specific și să 
lucreze pentru țară?  

Au promis eficiență, dar au livrat numai scandal, statistici și recorduri negative. Da, nimeni nu a mai condus atât de 
execrabil România și niciun Guvern nu a arătat mai multă nepăsare față de neputința unui popor întreg, care se zbate de mai 
bine de un an pentru supraviețuire. 

Haosul din ministere nu mai este o variabilă, ci un lucru cert cât timp la butoane se află Cabinetul Cîțu. Calea de ieșire 
din această criză este cunoscută deja de cetățeni și începe să fie astfel, și de înscăunații de la Palatul Victoria, care își spală 
rufele la televizor în detrimentul revenirii din criza economică și sanitară a României. 

 

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
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Jocul unor imaturi politici pe seama sănătății românilor și tăcerea unui președinte 
 

Stimați colegi parlamentari, 
Mă adresez dumneavoastră fiindcă situația din țara noastră este gravă spre foarte gravă din cauza iresponsabilității cu 

care coaliția guvernamentală tratează situația din domeniul sănătății, mai ales acum, în plină pandemie. Poate că înțeleg 
încordarea de mușchi dintre USR și PNL pornind de la scandalul de la Ministerul Sănătății; poate îmi pot explica pozițiile 
ambilor incompetenți, Vlad Voiculescu și Florin Cîțu fiindcă ambii au dreptate când se acuză unul pe celălalt de incapacitatea 
de a conduce responsabil frâiele țării. 

Însă este inacceptabil ca pe seama unor orgolii personale de preamărire, sănătatea românilor să fie pusă în pericol. 
Ministerul Sănătății nu are șef; Cîțu, care s-a autonumit intermar, a delegat toată responsabilitatea unui play-boy, unui 
fotomodel. În acest timp, nu avem rezultatele anchetei incendiului de la Matei Balș, nu avem responsabili și nici răspunsuri la 
moartea prin asfixiere în TIR-ul ATI al SMURD. Testările sunt din ce în ce mai puține, iar guvernul pare să fi abandonat 
complet orice testare, ca să nu mai vorbim de anchetele epidemiologice. Doar edilii mai fraieri se apucă să raporteze corect 
cifrele riscând să aibă localitățile închise în scenariu roșu; cei mai deștepți, pur și simplu nu testează. 

Dacă vă aduceți aminte, noi, PSD, am cerut de luni de zile să se facă testări, iar scenariul unei localități să fie considerat 
în funcție de rata de incidență. Ce a făcut guvernul actual? Fix pe dos! Mai puține testări, criterii subiective de închidere a unor 
localități, de multe ori lăsând aparența unor închideri politice! 

De parcă ar vorbi de cincinal și producție la hectar, Cîțu declară senin că epidemia este sub control în România! Se 
ridică restricții pe baza unor cifre măsluite și în funcție de nevoia politică a unuia sau a altuia de a candida la un congres intern. 

Domnilor guvernanți, tot nu vreți să vă treziți! Vă uitați pe cifrele care contează cu adevărat? Aproape 1.500 de români 
în ATI. Asta înseamnă că se află în stare gravă, iar statisticile publice arată că gradul de ocupare al paturilor COVID la ATI 
este în ușoară creștere! 

Mai trist și mai grav este că numărul deceselor din cauza COVID 19 a crescut cu 74% față de 20 martie anul curent! Pe 
deasupra, mai aflăm de la un fost ministru al sănătății că toți au mințit și că, de fapt, numărul românilor care mor în pandemie 
este, de fapt, mult mai mare! 

În tot acest timp, Președintele Iohannis tace. Iohannis are o tăcere asurzitoare, iar în tot vacarmul guvernamental și într-o 
țară neguvernată, președintele tace în continuare. Nu știm dacă se gândește la ceva în timp ce tace sau dacă de fapt nici nu îi 
pasă. Poate a obosit și nu vrea să fie deranjat în timp ce... Adevărul este că nu știm cu ce se ocupă președintele Iohannis. Nu 
mai spune nimic românilor, nici despre politica externă (a se vedea situația gravă din Ucraina), nici despre cea internă. 
Președintele Iohannis tace în timp ce „guvernul meu” se autocanibalizează, iar românii mor arși sau sufocați de incompetență 
și orgolii mărunte. 

Nu vreți voi, toți, să dormiți la voi acasă și să lăsați țara să fie condusă de oameni competenți și cărora chiar le pasă? 
Vă mulțumesc!               Deputat 

Silviu Macovei 
*** 

 

Guvernul PNL-USR la masă cu mafia, la masă cu incompetenții 
Stimați colegi, 
Ceea ce, din nefericire, era de așteptat, s-a întâmplat: principalele partide de guvernământ, PNL și USR, reiau circul din 

perioada 1996-2000, pe care mulți români nu l-au uitat, nu pot și nu trebuie să îl uite! Este un circ pe care dreapta politică - 
ajunsă la guvernare, și atunci și acum, pe bază manipulare, minciuni la cancelarii străine și așteptări nerealiste - îl impune în 
loc de bună guvernare, în loc de responsabilitate, în loc de luptă cu pandemia și cu dificulățile economice majore! 

Este greu de acceptat că un partid votat de sub 5% dintre românii cu drept de vot, USR+,  ține în șah nu doar PNL-ul, e 
treaba lor, ci o țară întreagă, o țară sătulă de restricții, sătulă de măști obligatorii dar neconforme, sătulă de achiziții imorale și 
nelegale, sătulă de împrumuturi de zeci de miliarde de euro care nu se văd nicăieri și despre care nimeni nu spune ce destinație 
au luat, sătulă să vadă România sub 50 de state din lumea a treia - din care 15 dictaturi, stimați colegi - la nivelul sprijinului 
real oferit populației și mediului de afaceri, angajatorilor. 

Colac peste pupăză, avem un prim-ministru și un vice-prim-ministru mitomani notorii. Unul ne spune că suntem pe 
locul patru în UE la vaccinare, altul, brusc, când se supără ca văcarul pe sat - acesta este nivelul (!) - că suntem pe locul 25. E 
destul! 

Acest guvern trebuie să înceteze cu circul și să se apuce de guvernare! Sau să plece acasă!  
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Rusia e cu nave și armată în apropierea noastră, iar lumea e în pragul unei noi crize economice globale. Românii sunt, 
pe drept, la limita răbdării, iar voi le dați povești și minciuni. Opriți-vă! 

Vlad Voiculescu, cel mai prost ministru al Sănătății din toată istoria respectivului minister, nu poate fi motivul pentru 
care România și românii să sufere! Orgoliul vostru de pigmei politici nu poate fi motivul pentru care nimeni nu mai e 
responsabil de nimic în guvernarea voastră. Opriți-vă! 

USR i-a făcut pe cei de la ONL mafioți și zombi politici și tăinuitori ai cifrelor reale ale pandemiei. Cei de la PNL îi fac 
pe miniștrii useriști sabotori și incompetenți. Cum veți mai lucra unii cu alții pentru români? Veți fi, voi o spuneți, o adunătură 
de mafioți și de incompetenți? Ce să mai creadă oamenii? 

Timpul vostru s-a scurs! Din nefericire pentru români, fără folos. Dacă nu știți sau nu vreți să guvernați, e vremea să 
plecați. Nu mai reprezentați pe nimeni, decât găștile și clanurile și famigliile voastre de pungași. 

Plecați! E timpul să ne întoarecem la popor. Da, acel popor de care de patru luni nu vă pasă. Voi erați prea ocupați cu 
împărțeala pe funcții și cu delegările de responsabilități.  

Plecați și ascultați ce au românii să vă spună. Lăsați-i să vorbească. La urne. La alegerile anticipate! 
Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 

Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

Fragilitatea guvernamentală evidentă, dar mimată și mai accentuat desființează România 
 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Disensiunile dintre PNL și USR-PLUS, în urma demiterii lui Vlad Voiculescu de la Sănătate, nu mai miră pe nimeni. 

Deși cei de la USR-PLUS se clamează victime ale PNL și cer capul premierului Cîțu, după ce strategia renunțării la putere n-a 
convins pe nimeni, nici măcar propriul lor activ de partid, liberalii îi combat amintindu-le că ei înșiși l-au susținut pe Florin 
Cîțu pentru șefia executivului. Dincolo de declarațiile agresive și de acuzațiile grave cu atingere directă la siguranța sanitară a 
poporului român, toți guvernanții noștri au un sigur scop. Se complac în această instabilitatea politică și economică doar ca să 
își plătească niște polițe pentru nici cele patru luni de conviețuire forțată la Palatul Victoria. Numai că această furtună 
artificială, creată într-un pahar cu apă provoacă României grave și iremediabile prejudicii, atât la nivel de imagine în plan 
extern, cât și pe plan intern.  

Nota de plată a luptei de orgolii dintre cei de la PNL și cei de la USR-PLUS o decontează toți românii. Cu toții plătim în 
plus pentru orice achiziție sau serviciu prestat de care beneficiem din cauza creșterii cursului leu-euro, provocată de certurile 
din Cabinetul Cîțu, cu toții vom plăti un tribut mare și pe termen lung prin alungarea și a așa a puținilor noi investitori 
interesați să își deruleze afacerile în țara noastră. Tot pe termen mediu și lung vom fi obligați să suportăm și să susținem 
financiar, direct din propriile buzunare, creșterea ratei șomajului, declanșată de pandemie și amplificată de falimentul a mult 
prea multor firme mai mici sau mai mari.  

Recesiunea economică ne-a intrat deja pe ușă, iar guvernanții noștri de dreapta se fac că nu văd, fiind prea preocupați 
să-și pună poalele în cap în public și să-și spele mult prea multele rufe murdare tot la vedere. Nici conflictul militar mocnit de 
la granița de est a țării nu-i distrage de la jocurile de culise atât de individualiste. Și atunci cum am putea să ne imaginăm că le-
ar păsa liberalilor și colegilor lor de la putere de la USR-PLUS cu adevărat de soarta românilor când ei sunt cei care au 
decrediblizat procesul de vaccinare și întreaga pandemie prin gesturile lor de încălcare în mod repetat a regulilor de protecție? 
Iar jocul declarativ privind trucarea numărului de morți de Covid denotă cât de insensibili ne sunt guvernanții în fața 
pierderilor celor dragi fiecăruia dintre noi nu doar prin hazardul sorții, ci și cu concursul direct al ocupanților vremelnici de la 
Palatul Victoria care nu știu, nu pot și nici nu vor să gestioneze corect pandemia.  

Dragi colegi de la guvernare, împărțitul pumnilor cu atâta dărnicie între dumneavoastră cu prilejul demiterii lui Vlad 
Voiculescu cel de neînlocuit ne arată câte picioare în părțile moi ale corpului încasează tot din partea dumneavoastră, zi de zi, 
toți ceilalți români. Frecvența și cruzimea cu care vă hăcuiți pur și simplu între dumneavoastră la nivel declarativ dezvăluie 
lipsa de respect pe care o manifestați unii altora. Iar dacă între dumneavoastră, la cel mai înalt nivel, vă permiteți gesturi din 
acestea tipice de maidan, ce respect pot să vă mai pretindă cei care v-au ales și și-au pus speranța în dumneavoastră? 
Răspunsul trebuie să vi-l găsiți dumneavoastră singuri și nu să vă limitați doar la atâta lucru. Trebuie să redresați România, să 
readuceți bunăstarea tuturor românilor!  
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După acest nou episod de bâlci politic pe care l-ați iscat, veți continua să guvernați prost tot împreună. Sau și mai prost 
ca până acum! Dar cu siguranță nu veți mai avea forța suficientă să mai îndreptați ceea ce ați stricat în doar patru luni de 
coaliție de dreapta.  

Marile reforme despre care vorbea președintele Klaus Iohannis înainte de alegerile parlamentare de la finalul anului 
trecut și pentru care ați confiscat guvernarea au murit înainte de a se naşte! Le-ați omorât chiar în laboratorul în care au fost 
gândite. Și poate că acest gest este înspre binele românilor! Dar binele absolut al românilor în acest context pandemic grav, 
asezonat cu criza economică și cu contextul geopolitic impredictibil ar fi să părăsiți cu toții guvernarea! Cu certitudine nu o 
veți face! Nu vă permit așa ceva nici orgoliile și nici interesele uriașe! Spre nenorocirea României, într-un final, veți rămâne la 
guvernare și divorţul politic nu va mai avea loc. Mai mult ca sigur până după Paște nu se va întâmpla nimic între 
dumneavoastră. Însă, cu prima ocazie un nou scandalul va izbucni, pentru că USR-PLUS va pândi momentul revanşei. Altfel 
spus, veți alimenta la nesfârșit instabilitatea guvernării, accentuând spre maxim efectele nocive pe care vi le-am menționat 
anterior, în această pledoarie angajată strict în slujba tuturor românilor!  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Planul Urbanistic General al Iasiului trebuie reglementat! 
 
Haos urbanistic la Iași. Fantoma PUG-ului bântuie de peste 20 de ani prin dulcele târg, oraș în care, în absența unui Plan 

Urbanistic General, fiecare construiește după cum îl duc capul și conștiința.  
De mai bine de două decenii, documentul ce poate reglementa toate problemele de urbanism din municipiul Iași bate 

pasul pe loc. Planul Urbanistic General a devenit o piatră de moară pentru autoritățile locale. Avem nevoie de acest PUG 
pentru a reglementa odată și pentru totdeauna situația construcțiilor din municipiul Iași, situație care mereu a stârnit 
controverse.  

Deși pare greu de crezut, reglementările după care se ghidează administrația locală sunt cele din 1998, cu detalii care nu 
mai corespund standardelor actuale.  

După ce Primăria Iași a lungit nepermis actualizarea PUG-ului municipiului, ieșenii se confruntă cu o altă situație. 
Documentația s-a blocat la Ministerul Culturii, for care a anunțat că, pentru ca planul să fie realizat, este nevoie de un nou set 
de studii arheologice și un nou set de studii istorice. Practic, ne-am întors de unde am plecat, ceea ce arată că problema 
urbanistică din municipiul Iași va mai dura cel puțin 3-4 ani.  

De ce trebuie ieșenii să suporte toate problemele generate de haosul din urbanism? Întârzierea realizării PUG-ului arată 
o lipsa clară de implicare a autorităților locale și centrale și o pasare premeditată a răspunderii. Dacă cei de la Primăria Iași nu 
au fost în stare în atâția ani să facă documentațiile necesare, acum ne lovim de o nouă problemă. 

Nimeni nu contestă faptul că este nevoie ca aceste studii arheologice și istorice să fie realizate, sunt chestiuni absolut 
firești în realizarea unei documentații de asemenea anvergură. Însă nu este normal că aceste lucruri să treneze atâta vreme, iar 
sutele de mii de locuitori ai orașului să sufere în timp ce profilul fizic al Iașului se modifică de la an la an prin PUZ-uri 
acordate de multe ori la limita și dincolo de limita legalității și a bunului simț.  

Toată aceste deficiențe, aceste situații care au dus la derapaje grave în urbanism au afectat imaginea municipiului Iași.  
Iașul a ajuns să se dezvolte într-un ritm amețitor, însă toate aceste etape de dezvoltare trebuie reglementate extrem de 

clar. În ultimii 20 de ani s-au încercat tot felul de variante și actualizări, însă nu s-a întâmplat absolut nimic. 
PUG-ul trebuie reglementat clar, fiecare zona a orașului trebuie bine conturată și delimitată. Toate instituțiile implicate, 

fie că vorbim de Primăria Iași și de ministerele de resort, ar trebui să-și dea mâna și să rezolve problema, nu să o amâne la 
nesfârșit. Iașul are nevoie urgent de un PUG valabil, nu de noi studii pentru a ne întoarce de unde se pare că nu am plecat 
niciodată. Municipiul Iași se află în pragul unui adevărat haos urbanistic, această este realitatea. Iar birocrația și așa numiții 
specialiști nu fac altceva decât să lungească acest amalgam de probleme din orașul celor șapte coline. 

Ca deputat al Iașului, voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca, în perioada imediat următoare, blocajul acesta întreținut 
artificial de unii să fie depășit. Nu poți pretinde modernitate într-un oraș grevat de practici fanariote... 

Vă mulțumesc pentru atenție!                   Deputat 
Marius Eugen Ostaficiuc 

*** 
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Politrucii Dreptei aruncă România în haos prin sabotarea activității în domeniul  

medical din cauza luptelor pentru funcțiile guvernamentale 
Stimați membrii ai Parlamentului, 
PSD a avut dreptate! Datele din pandemie au fost măsluite! Coaliția Austerității Naționale a falsificat numărul morților 

și al persoanelor infectate, în funcție de interesul politic. Guvernanții Dreptei au restricționat drepturile românilor și au 
manipulat rezultatul alegerilor, în timp ce au jefuit România.  

Românii trebuie să afle adevărul, iar USR-PLUS este dator să voteze în Parlament pentru înființarea comisiei de 
anchetă, solicitată de PSD, privind falsificarea datelor pandemiei. Cu alte cuvinte, pentru aflarea adevărului, USR-PLUS are 
obligația sa treacă de la vorbe și acuzații, la fapte. 

PSD a solicitat săptămâna trecută, din nou, convocarea Birourilor Permanente Reunite pentru a se vota înființarea 
comisiei parlamentare de anchetă privind falsificarea datelor pandemiei pe care actuala putere o tergiversează de două 
săptămâni. 

A fost nevoie să se certe bandiții și să-și arunce cu lăturile guvernării în cap, ca să avem reconfirmarea unor adevăruri 
crâncene: manipularea numărului morților de COVID, în funcție de interesele politice, măsluirea datele despre vaccinarea din 
centrele speciale și jafurile fără precedent din banii publici. 

Domnul Voiculescu, fostul ministru al Sănătății ne spunea că: „Unifarm reprezintă unul dintre cele mai mari jafuri ale 
pandemiei”. Dânsul știa toate acestea și când era ministru, dar a preferat să tacă și să-și păstreze funcția călduță, asigurată prin 
susținerea PNL. Caracter, nu glumă! 

USR-PLUS, care tot clamează transparența, nu mai are nici o scuză dacă nu va vota în Parlament comisia de anchetă 
propusă de PSD pentru ca românii să afle întreg adevărul despre nenorocirile făcute de guvernele lui Iohannis, în spatele 
pandemiei. 

PSD vrea ca vinovații să răspundă. Coaliția Dreptei trebuie să dea socoteală pentru bolnavii cronici care au murit pentru 
că nu au avut acces la serviciile medicale, pentru bătrânii răpuși de COVID pentru că nu au fost programați la vaccinare în 
timp ce erau vaccinați specialii și esențialii, pentru copiii care au pierdut un an de educație pentru că nu au avut acces la 
învățământul online, pentru bolnavii aruncați afară din spitale, pentru morții din TIR-urile transformate în secții de COVID, 
pentru falimentul economiei și al firmelor cu capital românesc și pentru zecile de mii de români rămași fără un loc de muncă. 

400 de oameni au murit în spitalele COVID, de la izbucnirea crizei politice în care PNL și USR își aruncă cu lăturile 
guvernării în cap. Sute de bolnavi au ajuns să zacă pe holurile spitalelor și în camerele de gardă pentru că nu sunt locuri la 
ATI. Mii de bolnavi cronici așteaptă zadarnic să aibă acces la serviciile de sănătate.  

România se scufundă în nenorocire din cauza acestei sinistre coaliții de guvernare cuprinsă de scandal. Iar președinte 
Iohannis, cel care a girat acapararea puterii de PNL-USR-PLUS și UDMR și l-a impus premier pe Cîțu, tace complice. 

Crimele și hoțiile nu trebuie acoperite! Românii trebuie să știe adevărul pentru ca astfel de lucruri să nu mai fie posibile 
niciodată în aceasta țară! 

USR-PLUS nu trebuie să aștepte ca premierul Cîțu să acopere faptele penale ale colegilor săi, ci trebuie să sesizeze 
organele penale ale statului pentru că, din declarațiile domnului Vlad Voiculescu reiese că au date certe privind aceste 
infracțiuni. Dacă nu o fac, sunt doar complicii făptuitorilor! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

Duplicitate și iresponsabilitate, cuvinte de ordine în politica guvernamentală! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Războiul rece pe care îl simțim cu toții între două formațiuni politice din Coaliția de guvernare - de fapt, o bătălie a 

declarațiilor politicianiste de joasă speță - înfundă și mai mult România în criză. 
Pentru colegii noștri din PNL și USR-Plus, nimic nu a mai contat, în ultima perioadă. Mult mai importante au fost 

atacurile la persoană, la baionetă, pe funcții, pe numiri, pe împărțiri de scaune. Nu s-a mai pus problema situației în care se 
zbate România din cauza crizei sanitare și a celei economice, peste care s-a suprapus acum și o criză guvernamentală artificial 
creată. Culmea, din cauza Sănătății! 
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Să nu uităm că, organizatoric și politic, Ministerul Sănătății a avut probleme încă de la începutul pandemiei. În martie 
2020, la o lună de la primul caz de infectare SARS Cov-2 apărut în România, ministrul Sănătății, Victor Costache, a 
demisionat. A urmat o perioadă de relativă acalmie, dar după formarea Coaliției PNL-USR-Plus-UDMR, am avut parte de un 
ministru-marionetă în fruntea Sănătății. Un ministru care și-a delegat toate atribuțiile secretarilor de stat, un ministru mai mult 
absent decât prezent. 

Au fost patru luni cumplite. Chiar tragice! Zeci de pacienți decedați în spitale sau în secții Covid din cauza unor 
accidente care ar fi putut fi prevenite. Incendii în unități medicale în urma cărora nu s-a făcut niciun raport oficial. Baze de 
date sparte de persoane neautorizate. Un ministru care stârnește valuri prin postările pe Facebook. Toate acestea au stat la baza 
moțiunii simple inițiate de Partidul Social Democrat, o acțiune soldată cu un eșec, din păcate. Într-un final, ministrul Vlad 
Voiculescu a fost demis. 

S-a atins astfel un nou punct nevralgic, un moment care a stârnit o avalanșă de acuzații reciproce între cei ce formează o 
mare parte a Coaliției de guvernare. Un fost ministru a prins glas abia după ce a părăsit funcția. Și a ales cel mai la îndemână 
mod de a riposta: acuzații foarte grave, pentru care, deocamdată, nu a venit cu probe clare.  

Un ministru care și-a schimbat atitudinea radical după ce a fost îndepărtat din funcție. Un ministru care nu a scos un 
cuvânt nici despre mafia din sistemul de sănătate, nici despre persoanele decedate de Covid atât timp cât s-a aflat la șefia 
acestui minister esențial în perioada de criză sanitară pe care încă o traversăm. Și asta în ciuda mult-clamatei "transparențe"... 

Schimbările subite de atitudine, în funcție de interesul personal sau de partid, demonstrează lipsă de pregătire. Atât 
profesională, cât și politică. De ce s-a ajuns în această situație? 

Am ajuns să fim cu toții martorii unei mascarade izvorâte din incapacitatea de a găsi specialiștii care să ocupe posturile 
cheie, oameni pregătiți să rezolve problemele rapid și cu profesionalism. 

Pentru că un guvern care a fost încropit exclusiv în baza unor propuneri bazate pe interese politice nu poate să genereze 
decât haos. 

Deputat 
Rodica Paraschiv 

*** 
Teste, nu școli închise ! 

 

Stimați colegi, cred că sunteți la fel de conștienți ca și mine de riscurile cu care se confruntă actualmente învățământul 
românesc, în condițiile în care riscurile de ordin educațional sunt dublate de riscurile de ordin epidemiologic.  

După ce structura anului școlar a fost măcelărită de barda unor decidenți care nu ne-au făcut să înțelegem de ce a trebuit 
să aibă loc acest joc de-a on-line/off-line/vacanță pentru unii/cursuri pentru alții, sistemul de îmvățământ românesc continuă să 
fie un teren al pasării responsabilității de la Educație la Sănătate, de la Sănătate la Administrația locală.  

În curând se termină și vacanța forțată, întreruperea școlii timp de o lună fiind nu numai, ilogică dar și în defavoarea 
copiilor.  Sunt sute de mii de copii în sate, în orașe mici unde nu sunt probleme legate de pericolul pandemiei, și totuși ei au 
intrat forțat într-o vacanță nejustificată. Recuperarea pierderilor masive de învățare produse anul acesta cât și anul trecut nu 
este favorizată astfel, singurele favorizate de această decizie au fost, eventual, autoritățile, pentru a se deresponsabiliza de 
sarcinile și deciziile pe care în mod normal ar fi trebuit să le ia. 

Realitatea ne arată că: 
Procesul de învățare trebuie să se desfășoare față în față, pentru o mai mare eficiență a actului educațional; 
Profesorii își asumă riscuri imense când intră într-o clasă în care elevii netestați  reprezintă potențial de infectare n plus; 
Este nevoie stringentă de testare a elevilor, zilnic (dacă nu, măcar săptămânal), la intrarea în școli, pentru a împiedica 

dezvoltarea unor focare, fie în mediul școlar, fie în mediul familial; 
Conform datelor statistice și a declarațiilor Ministerului Sănătății, s-a înregistrat un număr alarmant de cazuri de Covid 

în rândul copiilor, dintre care mulți au ajuns la ATI, lucru care ar fi putut fi împiedicat prin testare masivă, prin izolarea 
cazurilor confirmate și prin intervenția medicală încă de la debutul bolii. 

În ciuda acestor realități, cele două ministere nu reușesc să adopte o soluție comună și care să aibă ca prioritate siguranța 
elevilor și a profesorilor și își aruncă responsabilitatea unul în curtea celuilalt. Responsabilitatea asumată de Prim-ministrul  
României de a conduce, chiar și interimar, Ministerul Sănătății după demiterea lui Vlad Voiculescu, ne îndreptățește să cerem 
redeschiderea școlilor în condiții de siguranță atât pentru elevi cât și pentru dascăli. 

Este în stare Guvernul Cîţu să vaccineze şi să asigure testarea rapidă a dascălilor şi a copiilor, astfel încât să existe o 
minimă siguranţă în şcoli ?  
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Ministrul Educației ne spune că nivelul vaccinării în sistem ”stagnează și creșterile sunt mici” și că ”suntem la 43% 
angajați din preuniversitar și universitar vaccinați, 50% din perspectiva cadrelor didactice vaccinate, 43% cei care intră în 
contact direct cu elevii și studenții”.  

Tot Ministrul Educației ne vorbește despre teste noninvazive, care nu necesită personal medical pentru administrare. 
Domnia sa spune că acestea pot fi chiar autoadministrate, accentuând, în același timp, că nu e în competența Ministerului 
Educației să avizese și să achiziționeze testele în cauză. Pe de altă parte, un alt oficial al ministerului, secretarul de stat, Sorin 
Ion, ne avertizează că lipsa personalului medical este una generală, nu doar în sistemul de educație, "ceea ce face aproape 
imposibilă activitatea de testare a elevilor. În acest moment, în țară sunt distribuite peste 1 milion de teste rapide, utilizate in 
proportie de 2-3%, una din cauze fiind lipsa personalului medical. Aceasta înseamnă că în viitorul apropiat, statul român ar 
trebui să ia măsuri în acest sens și fiecare unitate școlară să știe cărui medic și asistent medical i se poate adresa". 

De acord, domnilor miniștri, fiți responsabili și capabili să luați toate măsurile necesare pentru școli sigure.  
Deocamdată, elevii acestei țări și părinții acestora nu primesc de la dumneavoastră decât declarații și o campanie 

"Vaccinare și testare pentru învățare", regăsită în teren doar la nivel de broșură, deși examenele naționale se apropie iar viitorul 
copiilor noștri depinde de o coaliție preocupată azi mai mult de luptele interne pentru supraviețuire politică decât de viitorul 
țării.  

Deputat 
Florin Piper-Savu 

***  
Lecția de șantaj orchestrată de  Ministrul „Bam-bam-bam” 

 

Zilele acestea a fost scos la iveală un nou scandal cu iz penal in curtea Ministerului Mediului.  
Penelistul de frunte al Iași-ului, ex-ministrul Costel Alexe , pe numele său de cod „Bam-bam-bam” a fost orchestratorul 

șantajului aplicat la jumătate dintre directorii din sistemul silvic.Pentru că partidul avea nevoie să  răsplateasca fidelitatea 
membrilor de partid și a  lipitorilor de afișe.  

Astfel persoane care au ocupat aceste funcții de conducere în urma unor cursuri, au fost  date afară pentru a face loc 
acolo oamenilor politici.  

Executantul, omul care a pus în practică această operațiune a fost secretarul de stat Gelu Puiu care s-a lăudat în fața 
apropiaților că a schimbat peste 20 de directori din sistemul silvic prin  metoda amenințârii  cu controale care sigur vor 
descoperi o neregulă. Gelu Puiu îi raporta apoi  ministrului Costel Alexe, care se interesa dacă funcțiile din țară au fost 
eliberate. Aceasta nu este o întâmplare izolată, PNL având oamenii săi în toate pozițiile cheie,  Costel Alexe fiind implicat 
indirect și în scandalurile de la Apele Române, cu chelnerița devenită peste noapte inginer la Administrația Bazinală de Apă 
Prut-Bârlad.  

De ce și-a permis directorul Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad, Petru Avram astfel de aroganță? Pentru că 
e vicepreședintele PNL Iași .Pentru că poate! Și pentru că așa functionează lucrurile in ograda PNL: o mână spală pe alta si 
amândouă....servesc partidul.  

Cârdășia  a fost  recent confirmată de DNA Iași pe rolul căreia este înregistrat un dosar referitor la folosirea de 
echipamente ale Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad pentru lucrări pe un teren deținut de de familia liberalului Costel 
Alexe. Lucrările ar fi fost efectuate în 2020, în mandatul de ministru al Mediului al lui Alexe, care în acea calitate, prin 
intermediul Administrației Naționale Apele Române, avea în subordine Ape Prut-Bârlad, instituție condusă de cumătrul său, 
același  Petru Avram.  

Fostul ministru liberal al Mediului Costel Alexe  mai este urmărit penal și pentru luare de mită şi instigare la delapidare  
în dosarul din care reiese că ar fi primit mită 22 de tone de produse din tablă, pentru alocarea cu titlu gratuit către combinatului 
de la Galați a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.m  

Ce au toate aceste  ilegalități  în comun?   
In particular personajul cheie, ex-ministrul „Bam-bam-bam” care le-a orchestrat, și a făcut din domeniul public al 

statului moșia proprie, iar în general  dovada că politizarea instituțiilor publice continuă și este girată de la cel mai înalt nivel.  
Că meritocrația promisă de peneliști e doar praf în ochii celor ce au crezut în ei.  

Și că “fără penali în funcții publice ” e un slogan electoral, care nu se aplică, nu e valabil în cazul actualei Puteri. 
Deputat 

Viorica Sandu  
*** 
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În plină pandemie, ministrul Muncii instituie Memorandumul Sărăciei 
prin care propune înjumătățirea veniturilor medicilor din ATI 

 

Stimați membri ai Parlamentului României,  
Solicit de urgență demiterea ministrului Muncii Raluca Turcan. Este strigător la cer, o decizie catastrofală, ca la apogeul 

pandemiei, când secțiile ATI sunt sufocate și personalul medical epuizat, guvernul să taie consistent din veniturile salariale ale 
medicilor și în special ale celor din ATI, prin reducerea sporurilor. Indiferent ce reduceri de venituri a cerut premierul Cîțu să 
se realizeze la nivelul ministerelor nu se poate lua o astfel de măsură acum, când există deja un deficit major de personal 
medical pentru secțiile de terapie intensivă. 

PSD a fost singurul partid care a înțeles că pentru a salva sistemul medical românesc e nevoie de condiții de salarizare 
apropiate de cele din Europa Occidentală pentru personalul sanitar și de dotarea unităților sanitare. Iar acum la un an și 
jumătate, vine Coaliția Austerității Naționale și distruge tot. 

Plafonarea sporurilor la cel mult 20% din salariul de bază, principiu pe care guvernul Cîțu vrea să-l aplice în noua lege a 
salarizării, înseamnă o tăiere efectivă de 46% din veniturile personalului medical.  

În această situație, eroii în halate albe, salvatorii din prima linie, se văd batjocoriți la modul cel mai josnic de acest 
guvern al Austerității și Minciunii. În loc de recunoaștere și sprijin li se taie veniturile, fapt care, inevitabil, îi va demobiliza, 
cu consecințe dramatice pentru sănătatea publică.  

Din păcate, doamna Raluca Turcan se dovedește pentru salariații și pensionarii țării la fel de sinistră și incapabilă 
precum a fost domnul Voiculescu pentru sănătatea publică și gestionarea pandemiei.  

Este inadmisibil modul în care, prim ministru Cîțu cu mâna ministrului Muncii vrea să forțeze modificarea legii 
salarizării, cu consecința înjumătățirii veniturilor personalului medical.  

Este o dovadă de iresponsabilitate a actualilor guvernanți. În 4 luni de guvernare, în loc să pună sănătatea pe primul loc 
în pandemie, au tăiat bugetul Sănătății, nu au dat banii medicilor de la centrele de vaccinare, iar în Planul Național de 
Redresare și Reziliență nu au prevăzut nici un proiect pentru medicina de urgență. Din prostie sau din răutate, au lovit direct în 
Sănătate. Medicii se simt abandonați, demobilizați, iar de suferit au toți românii. 

Doamna Turcan nici măcar nu se mai ferește. Spune public că vrea să renunțe total la principiul de echitate din legea 
salarizării și promite compensații pentru personalul medical care va fi afectat de o asemenea decizie. Acestea sunt doar 
promisiuni fără acoperire menită să prevină reacțiile de revoltă.  

Memorandumul pus în dezbaterea guvernului taie dramatic salariile medicilor, în plină pandemie. 
Ce spun acum Turcan și Cîțu, ca să potolească revolta angajaților din sistemul medical, că în urma memorandumului 

adoptat de guvern nu vor scădea veniturile bugetarilor, este egal cu zero.  
Nu ne putem baza decât pe documentele oficiale. Iar în documentele oficiale scrie clar că salariile medicilor, ale 

profesorilor, ale militarilor, ale polițiștilor și ale altor categorii de bugetari, vor scădea.  
Nu scrie nici în memorandum și nici în ordonanța de urgență, prezentată în Guvern în primă lectură, că sporurile vor fi 

incluse în salariul de bază. Nimeni nu știe cum se va rearanja grila de salarizare. Doamna Turcan ne spune doar o poveste de 
adormit copiii. La fel ca în 2020, atunci când a spus că vor respecta legile în vigoare în privința salariilor și a pensiilor și când 
a mințit, fără să clipească, susținând că guvernul PNL va dubla alocațiile copiilor, conform legii. Realitatea o poate vedea toată 
lumea: alocații majorate nu, pensii crescute nu, salarii profesori mai mari nu, vouchere de vacanță nu mai există. În schimb 
avem prețuri mai mari la alimente, la utilități, la servicii în general, cursul leu-euro a explodat. 

Adevărul este unul singur. Economia este în colaps, pentru că supraviețuiește doar pe datorie, iar veniturile românilor nu 
cresc, ci scad în raport cu explozia prețurilor. 

Românii simt în mod direct și dureros eșecul guvernării Coaliției Austerității. Au pierdut peste 400 de lei, la salariu, în 
luna februarie 2021, lună în care salariul mediu brut a scăzut la 5497 lei, față de 5906 lei în decembrie 2020. Este o scădere 
matematică de 6,9% care se adaugă la scăderea puterii de cumpărare a populației, în contextul în care prețurile au crescut cu 
procente medii de peste 15%. 

Vă mulțumesc!           Deputat 
Dan Șlincu 

*** 
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Cine răspunde pentru viețile pierdute din neglijență, incompetență și nepăsare? 
 
Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor, 
Agitația stârnită, zilele acestea, de neînțelegerile din sânul coaliției de guvernare a acoperit, din păcate, problemele reale 

ale sistemului de sănătate din România. Un domeniu care se dovedește a fi prioritar doar pe hârtie și în postările de pe rețelele 
sociale! 

Nu asta înseamnă transparență decizională! Nu asta înseamnă grijă pentru pacienți și respect pentru familiile acestora! 
Avem nevoie cu toții de răspunsuri clare pentru toate incidentele grave în care au decedat zeci de bolnavi internați în secțiile 
Covid. Și de măsuri concrete pentru a preîntâmpina apariția unor situații identice! 

În calitate de parlamentar de Prahova, dar și de fost președinte al Consiliului Județean Prahova, vreau să mă refer la 
ultimul eveniment tragic, din urmă cu o săptămână, în care au murit trei paciente internate în unitatea mobilă de terapie 
intensivă, la Spitalul Victor Babeș. 

Am cerut explicații în mod public și revin cu acestă solicitare. Trebuie să cunoaștem care era starea tehnică a 
instalațiilor și a echipamentelor din TIR-ul în care au decedat cele trei paciente. A fost verificat conform normelor acest TIR 
ajuns la Victor Babeș de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești? De ce repet această întrebare? 

Doamnelor și domnilor, 
TIR-ul în care au murit oameni s-a aflat, până de curând, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Acolo, doar 

intervențiile salutare ale corpului medical au împiedicat producerea unei tragedii similare celei de la Victor Babeș! Și la 
Ploiești, această așa-zisă unitate mobilă de terapie intensivă a avut mari probleme. Cu sistemul de climatizare care nu a 
funcționat o perioadă îndelungată, cu instalațiile de oxigen, chiar și cu rampa destinată accesului pacienților pe targă! 

Această unitate mobilă nu a mai fost folosită, ulterior, de medicii de la Ploiești! Au refuzat să o facă, pentru binele 
pacienților, iar TIR-ul a rămas o perioadă destul de lungă, nefolosit, în curtea Spitalului Județean! Ce s-a întâmplat cu acest 
TIR după ce a fost ridicat de la Ploiești? Cine a efectuat reparațiile (dacă s-au efectuat)? Cum au fost selectate firmele de 
mentenață pentru echipamentele acestor unități mobile? 

Sunt necesare răspunsuri clare din partea celor responsabili, cu atât mai mult cu cât se pare că toate aceste unități mobile 
au început să cedeze, unul după altul, dar continuă să fie utilizate! 

Cu ce riscuri? De ce nu sunt luate în serios toate aceste semnale de alarmă trase de medicii din toată țara privind aceste 
unități mobile de Terapie Intensivă? 

Este responsabilitatea comună a Ministerului Sănătății și a Departamentului pentru Situații de Urgență să vină cu 
rapoarte complete în aceste cazuri. De la aceste instituții așteptăm cu toții clarificări și soluții pentru ca pacienții să nu mai 
moară cu zile în spitale improvizate! 

Deputat 
Bogdan Toader 

*** 
 

Un Ministru-businessman  al Sănătății din „Guvernul meu” 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
În plină pandemie, o țară și un popor întregi nu au ministru al Sănătății... 
În plină pandemie, un întreg popor adus la disperare și teroare, trebuie să asiste neputincios la lupte politice, 

aranjamente de culise și certuri pe funcții. 
Totul mai poate aștepta. Nimic nu este prea urgent sau prea important pentru un Guvern pentru care voința și interesul 

naționale nu au nicio valoare în fața intereselor personale și de grup. 
Într-o țară în care spitalele ard la propriu, în care oamenni bolnavi nu mai au încredere în sistemul medical și refuză să 

mai ceară ajutor de specialitate, pentru un om și ambițiile sale, totul stă în loc. 
Pentru un singur om care crede că i se cuvine orice, o țară întreagă este nesocotită și batjocorită. 
Un om care nu s-a remarcat prin nimic altceva decât printr-o campanie susținută de imagine, de o ipocrizie colosală în 

care ani la rândul a pozat în specialist și apărător al sănătății din România. Un...om care, exclusiv pentru ambiția sa și 
interesele celor pe care îi reprezenta și îi reprezintă de fapt, a făcut tot ce era posibil și necesar să parvină, în vreme ce se 
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autodeclara militantul numărul 1 al sănătății românești. Iar, în momentul în care a ajuns la funcția mult visată din care să își 
susțină propriul interes și al celor din spatele său, s-a văzut că acest militant și specialist nu știe nimic despre ce înseamnă un 
sistem de sănătate și sanitar al unui stat. A știut și continuă să știe doar două lucruri: ușa de intrare de la Ministerul Sănătății și 
urmărirea listei de to do-uri care nu are nicio legătură cu nevoile și interesele cetățenilor români.  

Un Ministru demis care refuză să-și accepte situația și care declară nonșalant că, în bula sa, sunt numai oameni 
deosebiți. Adevărat, domnule Vlad Voiculescu, etern aspirant la funcții și privilegii în timp ce pozați în victimă inocentă! În 
bula dumneavoastră, chiar sunt numai oameni deosebiți. Adevărat! Noi, restul, românii, chiar suntem deosebiți de 
dumneavoastră! Total deosebiți! Singura problemă este aceea că, din bula dumneavoastră de oameni deosebiți, aveți pretenția 
de a vă numi Ministrul Sănătății românilor și al statului român. 

Neajunsul nostru este că ați ținut și continuați să țineți cu tot dinadinsul ca prețioasă dumneavoastră bulă să acapareze și 
să ne acapareze pe toți pentru că oamenii deosebiți din ea își cer tainul anilor în care v-au antrenat pentru a veni acum pe post 
de ministru și a trata un întreg minister și un întreg popor din perspectiva unor afaceri pe care le numiți activism, militantism, 
grijă față de oameni. Când, repet, singura dumneavoastră legătură cu sănătatea este doar interesul. În rest, s-a văzut și se vede 
foarte bine ce expertiză vastă aveți în acest domeniu. Nici măcar nu v-ați străduit în toți anii aceștia în care ați pozat să vă 
însușiți minimumul de cunoștințe, în așa fel încât să nu ajungeți să gafați zilnic. 

Știți, stimate domn, problema cu sănătatea și Ministerul este următoarea. Gafele dumneavoastră atât de...inocente se 
plătesc. Iar ele se plătesc de către oamenii care suferă, care mor. De un întreg sistem care colapsează. De cadrele medicale 
ajunse la limită.  

Nu credeți că ați făcut destule? Dumneavoastră și ai dumneavoastră? Nu credeți că jocul acesta absurd trebuie să 
înceteze? Nu credeți că prea mulți români v-au plătit acest joc cu ce au ei mai de preț? Chiar nu mai contează nimic? Chiar nu 
vă pasă ce efecte aveți? 

Domnilor din PNL și USR PLUS, înțeleg. Vreți totul. Înțeleg că niciun argument nu vă mai convinge și veți continua să 
vă luptați intestin până vă veți vedea calculele așezate. Înțeleg că singura prioritate este cea stabilită de dumneavoastră. Pentru 
dumneavoastră! Însă, totuși, îmi permit să vă spun că ceea ce faceți acum poartă un nume. Și că tot ce faceți acum vă 
transformă în responsabilii și vinovații direcți pentru tot ceea ce un român este nevoit să suporte și să sufere zilnic. Pentru tot 
ce trăiesc acum românii și vor continua să trăiască copiii și nepoții lor. Iar aceasta doar pentru că dumneavoastră, pur și simplu, 
așa vreți.  

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
 

PSD a avut dreptate! PNL și USR au confirmat tot ce am spus noi! 
 

Da, am avut dreptate! Am spus, în repetate rânduri, că Vlad Voiculescu, ministrul USR al Sănătății, este incompetent, 
iar incompetența sa a ucis oameni nevinovați. Și aici nu vorbim doar de oameni care nu au fost tratați corespunzător de Covid, 
ci și de oameni cu boli cronice, care nu au mai putut fi tratați pentru că spitalele au fost transformate în spitale Covid. 

Am avut dreptate când am spus că ministrul Sănătății și echipa lui de useriști nu s-au asigurat că sunt luate măsuri de 
protecție în secțiile ATI și au murit oameni arși de vii. 

PNL, prin premierul Cîțu și președintele României, au dat dreptate PSD-ului și l-au demis pe ministrul userist al 
Sănătății, Vlad Voiculescu. 

Am avut dreptate când am spus că PNL, prin oamenii puși în funcții-cheie, manipulează datele cu bolnavii și morții de 
Covid în funcție de interese. Acum, după ce s-au certat, actorii coaliției de guvernare au început să se pârască între ei. După ce 
a fost demis, Vlad Voiculescu a ieșit în conferință de presă și a confirmat, cu subiect și predicat, ceea ce am spus noi.  

Am avut dreptate și când am spus că PNL și USR au profitat de această pandemie, au închis oamenii în casă în perioada 
stării de urgență și în starea de alertă și au furat din banii publici, în stil mafiot, fie prin achiziția la suprapreț a măștilor, fie 
prin cumpărarea de tehnologie pentru fabricarea măștilor, care nu a funcționat deloc și n-a produs nicio mască până acum. 

Au furat atunci când au investit sute de milioane de euro în spitalele modulare pentru bolnavii Covid, care zac părăsite și 
în prezent, în timp ce bolnavii cronici sunt aruncați afară, în plină noapte, pentru a face loc bolnavilor de Covid. 

PSD a avut dreptate și când a spus că izoletele sunt cumpărate la suprapreț și nu-și au utilitatea, iar acum nici măcar nu 
mai sunt folosite la transportul bolnavilor de Covid. 
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Am avut dreptate când am spus că au fost cheltuite sute de milioane pentru plexiglas-urile din școli, care au fost 
eliminate la scurt timp după ce au fost montate, dovedindu-și inutilitatea. 

Toate aceste furturi au fost constatate de Curtea de Conturi și sunt anchetate de instituțiile abilitate.  
Deși, prin declarațiile din ultimele zile, PNL și USR au dat dreptate PSD-ului, avem o satisfacție amară pentru că, din 

cauza acestor incompetenți, mulți oameni au plătit cu viața.  
Guvernarea PNL-USR este bazată pe un sistem profund corupt, patronat de găști de interese.  
De aceea, acest guvern toxic pentru România trebuie înlăturat cât mai repede. 

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Coaliția guvernamentală de dreapta, pe lângă faptul că au uitat să mai și guverneze, aruncând în aer economia 

românească, lăsând în plină pandemie de Covid-19 țara fără ministru al sănătății, au găsit cale de înțelegere în vederea 
schimbării șefilor Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune. 

Desigur, problemele reale ale societății românești nu reprezintă priorități pentru vremelnicii guvernanți ai ,,dreptei 
unite”, singura lor prioritate este politizarea instituțiilor statului, instalarea oamenilor de partid în funcții cheie și bătaia ,,pe 
ciolan”. 

Țara are nevoie de un guvern puternic, de măsuri economice și sanitare ferme care să fie apte de depășirea pandemiei și 
a crizei economice. Instabilitatea și abrambureala politică a coaliției nu fac decât să amplifice criza sanitară și economică în 
care ne adâncim în fiecare zi tot mai mult. 

Stimați guvernanți, vă solicit în numele și pe seama cetățenilor români, să luați în serios problemele tării, atribuțiile și 
responsabilitățile care vă revin potrivit funcțiilor pe care le ocupați, să le tratați cu profesionalism și responsabilitate. 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
 

Guvernarea a distrus încrederea românilor 
Stimați colegi,  
Suntem singura țară din lume în care guvernarea, astăzi USR-PNL-UDMR, caută vinovații pentru propriile eșecuri în 

rândul cetăţenilor.  
În opinia voastră, a celor din PNL și USR, vinovați sunt oamenii pentru că pandemia nu este corespunzător gestionată, 

vinovați sunt oamenii pentru că ritmul campaniei de vaccinare merge cu încetinitorul, vinovați sunt oamenii pentru zecile de 
mii de morți din ultimul an. 

Sunteți o guvernare care nu vă asumați niciun fel de responsabilitate. Nu! Vinovați nu sunt oamenii! Vinovați sunteți voi 
care, prin tot ceea ce ați făcut și faceți, distrugeți încrederea românilor tocmai când este mai mare nevoie de ea.  

Nu mai spuneți despre românii care ies în stradă că o fac doar pentru că nu vor să se protejeze, că nu se gândesc la 
ceilalți, că sunt iresponsabili. Poate mulți dintre cei din stradă se tem de virus, dar mai tare se tem de ziua de mâine, pentru că, 
pe lângă restricții, nu ați făcut nimic pentru cei care și-au pierdut sau riscă să își piardă locurile de muncă, pentru cei care și-au 
închis sau sunt pe cale să își închidă afacerile, pentru copiii din zonele sărace care au pierdut un an de școală. 

Nu mai spuneţi că sunteţi corecţi, pentru că nu sunteţi. Vă acuzaţi unii pe alţii că minţiţi cu privire la cifrele pandemiei! 
Vă daţi seama unde aţi ajuns? Când singuri vă aduceţi asemenea acuzaţii, oamenii ce să mai creadă? 

Nu mai spuneţi că faceţi tot ce puteţi, pentru că NU FACEŢI! Iar situaţia de la ATI este unul dintre exemplele cele mai 
tragice de lipsă de competenţă şi rea-credinţă. Vă aud vorbind despre cum creşteţi voi numărul de locuri la Terapie Intensivă, 
dar aruncaţi oamenii afară din spitale pentru că de fapt nu faceţi nimic. Mai şi minţiţi. Anul trecut în toamnă spuneaţi că avem 
în total peste 3000 de paturi la ATI. Peste 3000!  

Aici nu mai este domnilor şi doamnelor guvernanţi lipsă de comunicare, este incompetenţă, minciună şi rea-credinţă şi 
TOATE acestea au distrus încrederea oamenilor şi o vor distruge pe mai departe. Iar pentru asta sunteţi vinovaţi! 

Deputat 
Laura Vicol 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.12 - 2021  
Săptămâna 19 – 23 aprilie 2021  

 

 

52 
 

 
Declarație politică 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Pe lângă criza economică și cea sanitară, Coaliția aflată la guvernare a decis să ducă țara inclusiv într-o criză politică 

care va adânci, fără îndoială, problemele cu care se confruntă societatea românească. 
Revocarea ministrului Vlad Voiculescu, acel ministru împotriva căruia PSD a depus două moțiuni, vine mult prea târziu 

pentru toți acei români care au fost evacuați noaptea din spitale cu jandarmii, care și-au șubrezit sănătatea sau, și mai dramatic, 
au murit în spitalele puse la pământ, unul după altul, parcă în mod intenționat distruse astfel încât cetățenii să fie obligați să se 
îndrepte către privat. 

Nu în ultimul rând, ca să fie revocat acest ministru a fost nevoie să moară oameni, să ardă spitale, să fim nevoiți să 
auzim cum sunt batjocoriți morții și cum le sunt umilite rudele. În tot acest timp, stimați colegi, noi, cei de la PSD, mass-
media, întreaga societate vă spunea exact aceleași lucruri, însă dumneavoastră stăteați fix în aceleași scaune și zâmbeați 
superior. 

Parlamentarii coaliției de la Putere, guvernul și prim-ministrul ca beneficiari ai girului parlamentar, președintele 
României, ei bine, toți acești oameni care aveau pârghiile necesare pentru a face ceva, n-au făcut nimic! Cu toții ați asistat 
tăcuți, ați ales să nu dați curs atenționărilor Opoziției, devenind astfel complici la măsurile luate de acest ministru care nu a 
dorit nici măcar o clipă să-și asume responsabilitatea acestei funcții, delegându-și toate atribuțiile.  

După toate incidentele pe care le-ați generat deja în societate și economie, acum veniți și suprapuneți peste celelalte 
probleme o criză politică pe care arătați că nu o puteți gestiona. Asistăm stupefiați, din nou, la același scenariu ieftin de șantaj 
în cadrul unei coaliții constituite în jurul unui partid care a pierdut alegerile parlamentare, doar fiindcă așa a dorit președintele 
Iohannis. 

Din punctul de vedere al PSD, lucrurile sunt însă clare și simple, stimați colegi: ori rezolvați rapid această criză și 
guvernați pentru țară, ori vă retrageți și îi lăsați pe alții care știu să guverneze bine, ori ne întoarcem la națiune prin alegeri 
anticipate. 

Vă mulțumesc!                 Deputat 
Mihai Weber 

*** 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Utilizarea fondurilor din PNRR pentru rezolvarea problemei siturilor contaminate din România 

 
Stimate domnule ministru,  
În conformitate cu HG nr. 639/2015 privind aprobarea Strategiei Naționale și a Planului Național pentru Gestionarea 

Siturilor Contaminate din Romania, la nivel național există un numar de 1393 de situri contaminate/potențial contaminate 
inventariate. Având în vedere ca o parte dintre aceste situri contaminate provin în urma unor activități industriale abandonate, 
terenurile respective fiind în prezent în proprietatea statului, în special a unităților administrativ teritoriale locale, iar costurile 
de remediere depășesc cu mult posibilitatea acestora de a finanța astfel de lucrări, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați 
dacă aveți în vedere utilizarea fondurilor din PNRR pentru rezolvarea problemei siturilor contaminate din România? 

Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.                Deputat 

Emil Florin Albotă 
*** 
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Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul  Agriculturii  și Dezvoltării  Rurale 
 

În ce mod este avută în vedere informarea publică privind Recensământul General Agricol 2021? 
 

Stimate domnule ministru,  
În perioada 10 mai - 31 iulie 2021 este prevăzută desfășurarea Recensământului General Agricol 2021.  
Această acţiune complexă va asigura datele statistice pentru realizarea caracteristicilor structurale ale exploatațiilor 

agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agricole și de dezvoltare rurală.  
Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, 
sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ.  

Aceste entități nu au furnizat până în prezent, cu două săptămâni înaintea începerii acțiunii, datele necesare populației 
rurale pentru asigurarea corectitudinii datelor. 

În acest sens vă adresez următoarele întrebări:  
1. În ce mod este avută în vedere informarea publică privind Recensământul General Agricol 2021? Din datele oficiale 

aflăm că un asemenea recensământ - de probă - a fost realizat în octombrie 2020.  
2. Ce rezultate au fost evidențiate de această acțiune? 
Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                 Deputat  

Constantin Bîrcă 
*** 

 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Alocările financiare pentru investiții în pensiuni/ agropensiuni. Studiul de impact 
 

Pentru perioada de tranziție 2021-2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, așa cum ați declarat public, a 
exclus de la finanțare înființarea de pensiuni și agropensiuni, întrucât beneficiarii fondurilor din alocările anterioare și-au 
transformat pensiunile în case de locuit.  

Față de cele relatate, vă adresez domnule Ministru, următoarele întrebări:  
1. Câte pensiuni au fost înființate din 2007 până în prezent, prin intermediul finanțărilor europene din FEADR, și câte 

din acestea au fost transformate în locuințe personale (număr total)?  
2. Câte dintre aceste pensiuni au fost transformate în case de locuit în perioada de monitorizare a proiectelor și câte după 

finalizarea acestei perioade (pe județe și beneficiari)?  
3. În câte situații au fost identificate încălcări ale obligațiilor pe care beneficiarii le aveau conform contractelor încheiate 

și legislației incidente? 
4. Există studii de impact cu privire la fundamentarea deciziei de nefinanțare a unor investiții noi în 

pensiuni/agropensiuni? În caz afirmativ, vă rog să mi le înaintați în anexa răspunsului dumneavoastră!  
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Adrian-Ionuț Chesnoiu 

*** 
 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros,  ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Atragerea fondurilor europene destinate micilor producători agricoli 
 

Stimate domnule ministru,  
Fondurile europene pentru dezvoltarea zonei rurale şi agriculturii sunt numeroase şi în cuantumuri considerabile. Din 

păcate, instituţiile subordonate ministerului pe care îl conduceţi, cu reprezentare la nivel local, nu depun cele mai optime 
eforturi în vederea popularizării metodelor de accesare ale acestor sume importante. Realitatea arată că, la nivel național, micii 
agricultori sunt lipsiţi de cele mai elementare informaţii privind accesarea banilor europeni.   Vă întreb respectuos:  
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1. Câte proiecte pentru accesarea fondurilor europene au fost depuse în domeniul agriculturii în ultimul an, atât la nivel 
naţional, cât şi în judeţul Giurgiu, şi câte dintre ele au fost eligibile? 

2. Care este situaţia absorbţiei fondurilor europene destinate micilor fermieri în ultimul an, atât la nivelul ţării cât şi în 
Giurgiu?  

Solicit răspuns scris.                Deputat  
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 
Cooperare în domeniul muncii între România și Republica Socialistă Vietnam 

 

Stimată doamnă ministru,  
În 2018 Guvernul României a încheiat cu Republica Socialistă Vietnam un memorandum cu privire la cooperarea în 

domeniul muncii și protecției sociale.  
În contextul unui deficit din ce în ce mai accentuat de forță de muncă în România, memorandumul avea și scopul de a 

facilita angajarea muncitorilor vietnamezi în România.  
Unul dintre principalii beneficiari ai acestui memorandum a fost și Șantierul Naval din Tulcea, unul dintre cei mai mari 

angajatori de muncitori vietnamezi din România.  
De asemenea, la 1 august 2020 a intrat în vigoare acordul comercial UE-Vietnam, un acord care faciliteaza desfășurarea 

de activități comerciale în Vietnam pentru firmele europene și elimină taxele vamale pentru 99 % din mărfurile comercializate 
între cele două părți.  

În acest context, vă solicit să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Care sunt condițiile legale pentru angajarea de cetățeni vietnamezi în România?Este nevoie de obținerea permisului 

de muncă, există derogări sau exceptări de la cadrul normativ general? 
2. Există un număr maxim de permise de muncă anual pentru lucrătorii vietnamezi? Dacă da, câte permise de muncă 

sunt alocate anual? 
3. În cazul în care este necesară obținerea permisului de muncă pentru muncitorii vietnamezi, câte astfel de permise au 

fost solicitate în anul 2020? De asemenea, vă rog să-mi spuneți câți muncitori vietnamezi s-au integrat pe piața muncii din 
România în anul 2020?  

Vă mulţumesc!              Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
Adresată domnului  Bogdan  Aurescu,  ministrul  Afacerilor  Externe 

 

Încălcarea normelor europene, inclusiv a suveranității României, de către oficiali de la Budapesta 
 

Domnule ministru,  
Vă aduc la cunoștință că în data de 1 aprilie 2021, doamna Carmen Dumitrescu, jurnalist de investigație la site-ul 

investigatoria.ro, a publicat un articol cu titlul: „Exclusiv! Fals în acte publice la Ministerul Agriculturii”1, care conținea 
informații și dovezi conform cărora un secretar de stat din Ministerul Agriculturii a plecat într-o vizită oficială în Ungaria cu 
documente false legate de motivul deplasării.   

Ancheta jurnalistică sugerează că secretarul de stat Antal Barabasi a primit o invitaţie în limba maghiară din partea 
ministrului ungar al Agriculturii, Nagy Istvan pentru data de 9 martie, motivele deplasării fiind: evaluarea experienţelor reţelei 
de fermieri din „Ţinutul Secuiesc”, evaluarea agricultorilor din judeţul Mureş, descrierea programelor RMGE ale Uniunii 
Agricultorilor Maghiari din România, prezentarea mărcii „Produs în Mureş” şi dezbaterea posibilităţilor de colaborare pe 
viitor. 

Totodată, vă pun în vedere faptul că ministrul de Externe al Ungariei, Szijjártó Péter, a decretat, în data de 09 decembrie 
2020, într-un document de la ședința Comisiei de Securitate Națională din Parlamentul ungar, citez: „incongruența dintre 

                                      
1https://investigatoria.ro/2021/04/01/exclusiv-fals-in-acte-publice-la-ministerul-agriculturii/ 
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granițele statului ungar și națiunea maghiară” ca una dintre „principalele probleme de securitate” ale Budapestei”, iar Guvernul 
din care faceți parte nu a avut nicio reacție. 

Domnule ministru,  
Consider scandaloase și lipsite de scrupule gesturile din partea oficialilor maghiari, mai ales că am ajuns ca miniștrii de 

la Budapesta să trimită secretarilor de stat de la București scrisori în maghiară, utilizând în comunicări oficiale sintagma 
„Ținutul Secuiesc”, unitate administrativ-teritorială inexistentă pe teritoriul României, iar oficiali ai statului român să 
răspundă.  

În context, vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră la următoarele întrebări:  
1. Este adevărat că pentru vizita domnului Barabasi în Ungaria, Ministerul Afacerilor Externe nu a primit invitaţia în 

limba maghiară, iar memoradumul nu a fost semnat şi aprobat de MAE şi de premierul României, potrivit procedurilor?  
2. Cum explicați lipsa dumneavoastră de reacție la ceea ce s-a întâmplat la acea ședință din Parlamentul de la Budapesta 

pe care v-am prezentat-o mai sus, unde s-a spus răspicat și fără perdea că actualele frontiere sunt o provocare de securitate 
pentru Ungaria?  

3. Care este poziția dumneavoastră cu privire la Planul Kos Karoly de investiţii ale Ungariei în Transilvania, pentru care 
Budapesta aplică documente privitoare strict la cetăţeni români de limbă maghiară care trăiesc în România fără să menţioneze 
explicit în tot cuprinsul documentului statul român sau guvernul României?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,              Deputat 

Nicolae Georgescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode,  ministrul Afacerilor  Interne   
      domnului Cătălin-Paul Dache, inspector general, General de flotilă aeriană 
 

De ce s-a întârziat construirea platformei de aterizare de la Botoșani și când va fi operațional 
acest obiectiv de interes medical? 

Stimate domnule ministru,  
Stimate domnule inspector general, 
Având în vedere că la începutul lunii aprilie a acestui an, Inspectoratul General de Aviație a început primele proceduri, 

respectiv etapele de proiectare și asistență tehnică pentru construcția primului heliport din Botoșani, vă rog să-mi comunicați 
etapele și calendarul lucrărilor la acest obiectiv de investiții până la punerea acestuia în folosință. De asemenea, vă solicit să-
mi transmiteți care sunt motivele pentru care această platformă nu a fost realizată conform calendarului prevăzut prin proiectul 
de colaborare transfrontalieră România-Republica Moldova ce prevede mai multe investiții în zona de Nord-Est a țării noastre 
printre care: construirea unui poligon de pregătire pentru pompieri în județul Iași și construirea a 7 platforme de aterizare 
pentru elicoptere, dintre care 3 în România. 

Vă adresez această întrebare, întrucât, guvernarea din perioada 2017-2019 a inclus acest obiectiv în „Programul 
Operațional Comun România-Moldova 2014-2020” pentru amenajarea unui spațiu adecvat de aterizare a salvării aeriene 
SMURD și am ajuns în 2021, iar proiectul este abia la început.   

Acest obiectiv este foarte important în primul rând pentru pacienții nedeplasabili, precum și pentru victimele 
accidentelor grave care au nevoie de intervenții medicale complexe. În acest fel, aceștia vor putea fi transportați într-un timp 
foarte scurt în unități medicale superioare celor locale pentru a fi investigați și tratați. În aceste cazuri câteva minute pot face 
diferența dintre viață și moarte. 

De aceea, consider că este esențial să fie depuse toate eforturile pentru ca acest obiectiv să devină operațional în cel mai 
scurt timp. În acest sens, alături de colegii mei parlamentari de la PSD voi susține și voi urmări realizarea lucrărilor pentru 
extinderea și modernizarea infrastructurii de operare a serviciilor de urgență pentru salvare aeriană și comunicații, prin 
construirea unei platforme de aterizare a elicopterelor în municipiul Botoșani.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,                Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Reabilitare Dig Corbu Vechi - Județul Brăila 
 
Stimate domnule ministru,  
Siretul, la fiecare inundație sau atunci când este golit barajul din amonte, de la Movileni, creează emoții locuitorilor 

satului Corbu Vechi dar și a vecinilor din satele apropiate deoarece o puternică eroziune de mal face ca o porţiune de câteva 
sute de metri de dig să poată ceda în orice moment. Este o problemă care s-a tot perpetuat în timp, în ultimii ani, iar acum a 
ajuns să reprezinte o extremă urgenţă.  

În septembrie 2019, Ministerul pe care îl conduceți a anunțat că va fi făcută o investiţie de 13,92 milioane lei, pentru 
eliminarea eroziunii de mal. Lucrările ar fi trebuit demarate în toamna anului 2020, însă până în prezent nu s-a făcut absolut 
nimic. Vă rog domnule Ministru să îmi comunicați care este stadiul acestui proiect și care vor fi etapele următoare.  

Solicit răspuns scris.  
Cu deosebit respect,                 Deputat 

Mircea Florin 
*** 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Stadiile tuturor proiectelor mari de infrastructură, printre care se înscrie și cel de la Drajna 
 
Domnule ministru, 
România are nevoie de dezvoltarea cât mai rapidă a infrastructurii rutiere și de modernizarea celei feroviare existente ca 

să poată atrage noi investiții. Infrastructura este vitală pentru sectorul economic al României, mai ales acum când acesta a fost 
lovit de recesinea provocată de pandemie.   

Vă rog să-mi precizați care sunt stadiile tuturor marilor proiecte de infrastructură deja derulate, respectiv cele ale 
autostrăzilor începute, ale drumurilor expres și ale modernizării căilor ferate, cât și sursele de finanțare pentru acestea.   

De asemenea, având în vedere că proiectul pasajului de pe DN21 la Drajna, peste DN31A Lehliu-Fetești și calea ferată 
București-Constanța a fost demarat în urma numeroaselor mele demersuri și ale altor câtorva colegi la nivel legislativ, în 
mandatul trecut, vă rog să-mi oferiți noi precizări despre data la care știți că este gata proiectarea și încep lucrările de execuție 
a construcției, dar și dacă are toată finanțarea asigurată. 

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                  Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Organizarea, modernizarea instituțională și eficientizarea activității Ministerului Afacerilor 
Interne, în vederea oferirii de servicii de calitate și creșterii siguranței cetățenilor 

 
Domnule ministru,  
În decursul anilor, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au dezbătut și implementat o serie de inițiative privind 

reorganizarea, modernizarea instituțională și eficientizarea ministerului. Rezultatul îl vedem cu toții: o supraîncărcare a 
ministerului cu structuri ineficiente sau care se dublează în ce privește atribuțiile, precum și o gestionare defectuoasă a resursei 
umane, materiale și financiare.  

Pentru cunoașterea completă a situației actuale privind organizarea ministerului și găsirea celor mai bune soluții privind 
folosirea resurselor, în vederea identificării celor mai bune răspunsuri pentru modernizarea instituțională și eficientizarea 
acestui minister, vă formulăm următoarele întrebări:  

1. Care este numărul total al angajaților Ministerului Afacerilor Interne?  
2. Care este numărul total al angajaților din cadrul unităților centrale ale următoare structuri aflate în subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne:  
a) Poliția Română (număr total angajați, din care număr total angajați în structura centrală- IGPR)  
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b) Poliția de Frontieră Română (număr total angajați, din care număr total angajați în structura centrală- IGPF)  
c) Jandarmeria Română (număr total angajați, din care număr total angajați în structura centrală- IGJR)  
d) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (număr total angajați, din care număr total angajați în structura 

centrală- IGSU)  
e) Inspectoratul General pentru Imigrări (număr total angajați, din care număr total angajați în structura centrală- IGI)  
f) Inspectoratul General de Aviație al MAI (număr total angajați, din care număr total angajați în structura centrală- 

IGA)  
3. Care este distribuirea procentuală a forțelor în cadrul Poliției Române, câți angajați lucrează în activitatea operativă și 

care sunt structurile considerate ca fiind operative?  
4. Care este gradul de încadrare cu personal pe cele șase unități enumerate mai sus și care este necesarul de personal 

pentru oferirea de servicii de calitate și creșterii siguranței cetățenilor?  
5. Care sunt măsurile pe care conducerea ministerului le are în vedere pentru realizarea angajamentelor Ministerului 

Afacerilor Interne din programul de guvernare?  
De asemenea, având în vedere faptul că în anul 2020 în cadrul ministerului a fost elaborat (așa cum ne-a fost comunicat 

anterior) ,, Planul de măsuri pentru modernizarea instituțională și eficientizarea activității ministerului’’, vă rugăm să ne 
înaintați acest plan, precum și proiectele de modernizare instituțională elaborate în baza acestuia, dar și analizele efectuate. La 
toate aceste întrebări solicităm răspuns în scris. 

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare! 
Cu deosebită considerație,         

Deputați 
Eugen Neață        Nicolae Georgescu 

*** 
 

Adresată domnului  Florin Vasile Cîțu,  ministrul  interimar al Sănătății  
 

Care este adevărul în privința campaniei de vaccinare și a dozelor de vaccin achiziționate de România? 
 

Stimate domnule ministru, 
În România vaccinarea a eșuat din cauza certurilor din cadrul Coaliție de guvernare.   
Avem o contradicție la cel mai înalt nivel, între premierul țării și vicepremierul României. 
În timp ce dumneavoastră, domnule Cîțu susțineți că suntem pe locul 4 în lume, domnul Barna arată că suntem pe locul 

25. Cum să mai creadă oamenii simpli în campania de vaccinare când cei mai importanți oameni din guvern nu se înțeleg pe 
această temă.   

În realitate suntem pe locul 24 în lume la numărul de vaccinări, raportat la populație, iar pe listele de vaccinare mai sunt 
înscriși doar 380.000 de oameni. 

Practic, de acum 10 zile, de când ați anunțat că mai erau înscriși pe listele de așteptare peste 700.000 de oameni, au fost 
vaccinate peste 550.000 de persoane și s-au mai înscris doar puțin peste 100.000. Cererea s-a înjumătățit. Acesta este rezultatul 
guvernării iresponsabile a Coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR. 

În același timp, având în vedere refuzul Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea 
(CNCAV) de a răspunde unor întrebări legitime din partea Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - 
Comitetul Helsinki (APADOR-CH) și ținând cont de prevederile Art. 112 din Constituția României privind obligația 
membrilor guvernului de a răspunde la întrebările formulate de deputați și senatori și în conformitate cu art. 194-201 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, vă adresez întrebările de mai jos:  

1. Care este numărul dozelor de vaccin anticovid-19, defalcat pe fiecare firmă producătoare, pe care statul român le-a 
primit şi pe care urmează să le primească de la Uniunea Europeană?  

2. Dacă statul român a primit sau urmează să primească vaccinuri de la alţi furnizori/alte entităţi decât Uniunea 
Europeană. În caz afirmativ, care sunt aceşti furnizori/aceste entităţi, care sunt vaccinurile şi cantităţile pentru fiecare în parte? 

3. Care este calendarul primirii de către statul român a dozelor de vaccin menţionate la punctele 1 şi 2 din prezenţa 
cerere, defalcat pe termene și cantități?  

4. Dacă statul român a achitat sau urmează să achite vreo sumă de bani în contul vaccinurilor anticovid-19 primite de la 
Uniunea Europeană, iar în caz afirmativ care sunt sumele achitate până în prezent sau care urmează să fie achitate?  
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5. Dacă statul român a achitat sau urmează să achite vreo sumă de bani în contul vaccinurilor anticovid-19 primite de la 
alţi furnizori/alte entităţi decât Uniunea Europeană, iar în caz afirmativ care sunt aceste sume?  

6. Care este calculul prin care ați determinat ținta de a vaccina, cu ambele doze, 10,4 milioane de persoane până la 
finalul lunii septembrie 2021, pentru a se realiza așanumita „imunizare de turmă” necesară eradicării virusului?  

7. În cazul în care, din acest calcul, ați exclus minorii până la vârsta de 10 ani, cum justificați dispoziția prin care copiii 
din cilul primar au trebuit să desfășoare învățământ în regim online, până în luna februarie anul curent?  

Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate înaintate 
Biroului permanent al Camerei Deputaților.  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                 Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 
Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului 

 
Care este Planul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru relansare 

turismului din Județul Brașov? 
Stimate domnule ministru,   
Turismul este unul dintre sectoarele economice cele mai afectate de pandemia de Covid-19.   
Potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), privind cifra de afaceri pe primul semestru 2020, 

comparativ cu primul semestru 2019, se constată următoarele:  
a) în privinţa structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 36,8%.   
b) în privinţa structurilor de alimentaţie, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%.   
c) în privinţa agenţiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 60,5%.   
Domnule ministru, afirmând faptul că turismul contribuie la creșterea și dezvoltarea economiei naționale, pe de o parte, 

prin contribuția la PIB, iar pe de altă parte, prin construirea și consolidarea unei identități de imagine prin construcția unui 
brand de țară, vă adresez o serie de întrebări, pentru care vă rog să îmi răspundeți în scris. 

1. Există în acest moment un Plan național pentru relansarea turismului românesc? Și dacă există, care sunt măsurile 
punctuale ale Ministerului Economiei pentru relansarea turismului românesc (dincolo de ajutorul de stat acordat prin OUG 
10/2021, care acoperă doar 20% din pierderea cifrei de afaceri)?  

2. În contextul în care, în ansamblul mișcării turistice din România, județul Brașov ocupă locul al II-lea (după județul 
Constanța), constituind cea mai importantă și frecventată zonă sub aspectul turismului cu caracter montan, care este strategia 
Ministerului pe care îl coordonați pentru relansarea turismului din județul Brașov?  

3. Care este alocarea bugetară pe care Ministerul Economiei a solicitat-o prin Programul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) pentru relansarea turismului și care sunt prioritățile de investiții?  

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.   
Cu considerație,                Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Reabilitarea și modernizarea clădirii Teatrului Național „Marin Sorescu”, Craiova 
 

Domnule ministru,  
După cum probabil cunoașteți, clădirea Teatrului Național “Marin Sorescu” din Craiova reprezintă o clădire de 

patrimoniu, chiar dacă vechimea sa este mai redusă. Teatrul Național din Craiova face parte din seria celor trei teatre din 
România care au marcat evoluția arhitecturii la începutul anilor ‘70.   

De zeci de ani, teatrul nu a beneficiat de lucrări de reparații și modernizări, starea sa actuală făcându-l impropriu pentru 
spectacole de calitate, și cu atât mai mult pentru Festivalul Internațional Shakespeare, pe care îl găzduiește an de an.   
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Prin legea bugetului de stat pe anul 2021 ați programat ca obiectivul de investiții „Refacerea și modernizarea clădirii 
Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova” să se finanțeze dintr-un eventual împrumut de la BDCE și nu din bugetul 
național sau din fonduri europene, așa cum era firesc.   

Această procedură este de durată, implicând aprobarea împrumutului prin lege. Cu toate acestea, pe linia bine-cunoscută 
a promisiunilor fără acoperire ale guvernelor de dreapta, v-ați angajat că finanțarea va fi disponibilă la începutul anului 2022 și 
că, implicit, vor putea începe lucrările.   

Având în vedere că Teatrul Național din Craiova a transmis din timp Nota conceptuală a investiției, precum și alte 
documente solicitate de Ministerul Culturii pentru fundamentarea obiectivului de investiții, vă rog, domnule ministru, să 
răspundeți la următoarele întrebări referitoare la acțiunile întreprinse de Ministerul Culturii pentru ca reabilitarea clădirii 
teatrului să se realizeze cât mai curând posibil: 

1. În ce stadiu se află proiectul de lege pentru împrumutul pe care intenționați să-l luați de la BDCE?  
2. Există posibilitatea ca în paralel cu demersurile de împrumut să asigurați finanțarea realizării documentației de 

proiectare? Când apreciați că se pot demara procedurile pentru proiectare? 
3. Când estimați că așteptările locuitorilor din Craiova și ale prestigiosului colectiv de la Teatrul Național „Marin 

Sorescu” cu privire la începerea efectivă a lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii vor fi îndeplinite? 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.   
Cu stimă,  

Deputat 
Alexandra Presură 

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

 

Restituire sumă de plată rezultată din litigiu cătreUAT Bălăbănești Galați 
 

Stimate domnule ministru, 
Primăria comunei Bălăbănești Galați a primit finanțare prin programul PNDL pentru investiția “Alimentare cu apă  

satele Bursucani și Lungești, comuna Bălăbănești”, investiție atribuită, cu respectarea legislației în vigoare, prin contractual 
597/ 05.06.2013 societății SC AQUA SRL Călărași. În urma controlului făcut de Curtea de Conturi Galați, prin Decizia 
nr.37/21.11.20136 aceasta a stabilit că societatea SC AQUA SRL Călărași a încasat ilegal suma de 310647,14 lei. 

Urmare a acestei Decizii, UAT Bălăbănești a acționat în judecată societatea SC AQUA SRL Călarași pentru recuperarea 
sumei mai sus menționate. Instanța a dat câștig de cauză UAT Bălăbănești obligând la plata sumei de 310647,14 lei  pe SC 
AQUA SRL Călărași prin Hotărârea nr.763/17.12.2019. 

SC AQUA SRL Călărași a achitat integral această sumă în favoarea UAT Bălăbănești. 
Următoarea acțiune intreprinsă de UAT Bălăbănești a fost să înștiințeze Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin adresa 1744/19.05.2020 despre situația descrisă mai sus, după care, prin Ordinul de plată 
nr.478/23.09.2020 a virat integral suma recuperată de la SC AQUA SRL Călărași, respectiv 310647,14 lei. Apoi prin adresa 
3654/24.09.2020 a înștiințat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației despre restituirea acestei sume. 

Ulterior societatea SC AQUA SRL Călarași a făcut recurs la Hotărârea nr.763/17.12.2019, recurs în urma căruia Curtea 
de Apel Galați, Secția a II a civilă.Această a doua instanță a stabilit prin Hotărârea 302/16.12.2020 că SC AQUA SRL Călarași 
a încasat ilegal doar suma de 199376,67 lei, urmând ca UAT Bălăbănești sa-i restituie diferența pâna la 310647,14 lei,sumă 
restituită de catre SC AQUA SRL Călarași ca urmare a Hotarârii primei instanțe nr.763/17.12.2019. Respectiv suma ce urma a 
fi restituită de către UAT Bălăbănești era de 111270, 47 lei. 

UAT Bălăbănești s-a îndreptat firesc, prin solicitarea nr.542/09.02.2021 către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației căruia i-a solicitat să-i restituie suma stabilită de către a doua instanță a fi achitată către SC AQUA SRL 
Călarași, respectiv 111270, 47 lei. Solicitarea era însoțită de toate documentele doveditoare a celor expuse mai sus. Această 
solicitare a rămas fără răspuns din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Având în vedere faptul că UAT Bălăbănești a restituit întreaga sumă recuperată de 310647,14 lei, în contul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, este normal și firesc ca Ministerul să vireze suma de 111270,47 lei, stabilită 
prin Hotărârea 302/16.12.2020 ca fiind legal încasată inițial de SC AQUA SRL Călărași. 

Ca urmare a celor expuse solicit răspuns la următoarele întrebări:   
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1. De ce UAT Bălăbănești nu a primit niciun răspuns, în termenul prevăzut de lege din partea Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației la solicitarea nr.542/09.02.2021? 

2. Fiind vorba de o obligație de plată stabilită de o instanță judecătorească pe care UAT Bălăbănești trebuie să o achite 
către SC AQUA SRL Călărași , cu atât mai mult cu cât  ultima, de bună-vredință, a înțeles să achite o obligație mult mai mare 
stabilită de altă instanță inițial și avănd in vedere că această sumă se regăsește in conturile Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, care este termenul de timp in care ministerul va vira această sumă către UAT Bălăbănești pentru a 
onora obligația de plată stabilită de instanța judecătorească? 

Menționez că doresc răspunsul în scris în termenul prevăzut de lege. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
 

Adresată domnului Nechita Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Care va fi volumul ajutorului european pentru Biosfera Deltei Dunarii, a subvențiilor pentru cultura BIO 
 

Stimate domnule ministru, 
Din  analiza SWOT  făcută în  Planul Național Strategic 2021-2027, conform primului Obiectiv general- Promovarea 

unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară, reiese că pentru a obține aceste 
rezultate a fost identificată printre alte nevoi, nevoia  N11.-Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate valoare 
adăugată mare(ecologic, montan, tradiționale, scheme de calitate); 

Totodată, în al doilea  Obiectiv General- Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor împotriva 
schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene în materie de mediu și climă, printre 
rezultatele asteptate sunt și “Asigurarea produselor agroalimentare sanatoase” și “Menținerea unui status de conservare bun al 
biodiversității și păstrarea zonelor cu înaltă valoare naturală”. 

 În ciuda instrumentelor financiare implementate în perioadele de programare anterioare, sectorul agricol și IMM-urile 
din mediul rural încă prezintă în continuare un deficit major de finanțare pe fondul riscului ridicat asociat acestui sector. 

Având în vedere declarația preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ilie Petre:”În ceea ce priveşte 
exerciţiul financiar 2021-2027, discuţiile purtate cu autorităţile naţionale s-au suspendat la finele anului trecut până la 
adoptarea Programului Naţional de Rezilienţă şi Redresare.Nu ştim ce se va întâmpla mai departe", solicit răspuns la 
următoarele întrebări: 

1. Care va fi volumul ajutorului european pentru Biosfera Deltei Dunarii (zona Pardina)?  
2. Volumul subvențiilor pentru cultura BIO va crește începând cu anul 2023, ținând cont că anii 2021-2022 vor fi ani de 

tranziție către noua Politică Agricolă Comună, iar PNS va trebui elaborat și adoptat până la finele anului 2022 pentru a intra in 
vigoare în 2023 și în conformitate cu recomandările Comisiei Europene cu privire la elaborarea Planului Național Strategic, de 
a promova un sector agricol inteligent, diversificat, care garantează securitatea alimentară? 

Concret, întrebarea este adresată în numele firmei DELTANAV SA, firmă care prin rezultatele sale a ocupat anul trecut 
Locul I în Top Profit România, Top pentru Intreprinderi Mijlocii, localitatea TULCEA, conform bilanț 2019. 

Menționez că doresc răspuns scris în termenul prevăzut de lege. 
Vă mulțumesc! 
Cu considerație,                  Deputat 

Viorica Sandu 
*** 

Adresată domnului  Florin Vasile Cîțu, ministrul  interimar al Sănătății 
      domnul Ion Dafinoiu, președintele Colegiului Psihologilor din România  
 

Situația logopezilor în România 
Stimate domnule președinte, 
Logopedia în România există din 1949 și totuși nu are un cadru bine delimitat. În COR (codurile ocupaționale din 

România) apar denumiri ca instructor logoped.Logopedia constă în observarea, evaluarea, explicarea, diagnosticarea, predicţia 
şi modificarea comportamentului verbal, prin aplicarea principiilor, metodelor şi procedeelor ştiinţifice în scopul prevenirii şi 
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terapiei tulburărilor de limbaj. Prin tulburări de limbaj se înţeleg „toate abaterile de la limbajul normal, standardizat, de la 
manifestările verbale tipizate, unanim acceptate în limba uzuală, atât sub aspectul reproducerii cât şi al perceperii, începând de 
la dereglarea diferitelor componente ale cuvântului până la imposibilitatea totală de comunicare orală sau scrisă” (M. Guţu, 
Curs de logopedie, 1975). 

Dezvoltarea culturii si caracteristicile secolului în care trăim, au făcut ca trebuințele și aspirațiile oamenilor sa crească 
tot mai mult. Între aceste trebuințe si aspirații un loc foarte important îl ocupă, fără indoială, grija față de comunicarea corectă. 
Atât comunicarea orală cât și comunicarea scrisă și cea gestuală reprezintă o punte de legatură între oameni. 

Limbajul facilitează circulația interumană a ideilor și ințelegerea reciprocă în realizarea diferitelor activități. Nu de 
puține ori se întâmplă însă ca acesta sa fie afectat din diverse cauze. Dar, indiferent care sunt cauzele care tulbură organizarea 
și dezvoltarea normală a limbajului, repercusiunile negative ale acestora se observă atât în viața relațională, cât și în structurile 
de personalitate ale individului. De aceea se impune cu necesitate atât depistarea timpurie a tulburărilor de limbaj cât și 
corectarea lor. 

În tulburarile de limbaj sunt reunite toate deficiențele de intelegere si exprimare orala, de scriere si citire, de mimica si 
gesticulatie. Astfel, se constată că din ce în ce mai des avem nevoie de serviciile logopezilor numai că aceștia lipsesc din 
centrele logopedice. 

Domnule ministru, având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să-mi comunicați numărul de logopezi la nivel 
național, pe județe în ultimii 5 ani, numărul de copii examinați, depistați și corectați de logopezi din centrele logopedice 
interșcolare. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!                 Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului  Florin Vasile Cîțu, ministrul  interimar al Sănătății 
 

Remediere necesară pentru exercitarea medicinii complementare alternative 
 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit art.1 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 83/2000 cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului 

medical, denumit în continuare cabinet de practică, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice 
conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenței medicale ambulatorii: preventivă, curativă și de recuperare. 
Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătății și Familiei, altele decât 
medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesii, prevăzute în Nomenclatorul de funcții al Ministerului 
Sănătății și Familiei: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, 
profesor de cultura fizica medicală, optician-optometrist, tehnician de proteze și orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician 
de aparatură medicală. 

Potrivit dispozițiilor art.11 alin. (1) din Legea nr. 118/2007 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor 
de medicină complementară/ alternativă, „tehnicile și practicile de medicină complementară alternativă se desfășoară în 
cabinete de terapie complementară/ alternativă, organizate conform legii, ca societăți comerciale sau activități independente 
desfășurate de persoane fizice, cu acest obiect de activitate”, iar conform alin. (2) „medicii, medicii dentiști sau, după caz, 
farmaciștii practicieni de medicină complementară/ alternativă își pot organiza cabinete medicale conform legii”. 

Rezultă din cuprinsul acestor dispoziții că practicile de medicină alternativă/ complementară se desfășoară: fie în 
cabinete de terapie de acest fel organizate ca societăți comerciale, fie ca activități independente desfășurate de persoane fizice, 
cu acest obiect de activitate (art. 11 alin. (1)), fie în cabinete medicale, dacă este vorba de practicieni medici, medici dentiști, 
după caz, farmaciști (art. 11 alin. (2)). 

Potrivit art.7 din Legea nr. 118/2007, „Practicarea acupuncturii, a homeopatiei, a apiterapiei, a fitoterapiei, a 
chiropracticii și a osteopatiei, a medicinii tradiționale orientale este permisă numai medicilor, medicilor dentiști sau, după caz, 
farmaciștilor și este reglementată de M.S.P., prin norme”. 

De asemenea, conform art. 6 alin. (1) - (5) din Legea nr. 118/2007: „(1) În vederea exercitării medicinii complementare 
alternative, practicianul de medicină complementară alternativă aderă la O.P.M.C.A..(2) O.P.M.C.A. se organizează și 
funcționează ca organizație profesională, neguvernamentală, apolitică, având ca obiect de activitate controlul și supravegherea 
exercitării profesiei de practician de medicină complementară alternativă.(3) O.P.M.C.A. se organizează și funcționează la 
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nivel teritorial și național.(4) Regulamentul de organizare și funcționare al O.P.M.C.A. se aprobă prin ordin al ministrului 
sănătății publice.(5) Autorizația de liberă practică a practicienilor de medicină complementară alternativă se reînnoiește 
obligatoriu la interval de 3 ani de către M.S.P. cu avizul C.N.P.D.S.” 

Potrivit acestor dispoziții, pentru exercitarea medicinii complementare alternative, deținătorul autorizației de liberă 
practică în acest domeniu și în special în domeniul acupuncturii, homeopatiei, apiterapiei, fitoterapiei, trebuie să adere la 
O.P.M.C.A. al cărui Regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice, legiuitorul 
prevăzând și emiterea de Norme de către M.S.P. pentru practicile de la art.7 din legea menționată. 

Având în vedere cele menționate, vă rog să îmi comunicați care sunt motivele ce rezultă din neîndeplinirea obligației 
privind emiterea Normelor de aplicare Legii nr. 118/2007, în termen de 1 an de la intrarea sa în vigoare, conform art. 26 din 
lege. Solicit răspuns scris. 

Vă mulțumesc!                Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Măsuri de prevenire a folosirii forței excesive în intervenții 
Domnule ministru, 
În conformitate cu art.112 din Constituția României, „Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori”. De asemenea, potrivit art.170, aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Intervenția brutală a doi polițiști din municipiul Pitești pentru imobilizarea unui bărbat de 63 de ani, care i-a provocat 
moartea, a scandalizat opinia publică. Fără îndoială, cei doi vor răspunde pentru faptele lor, însă se impune luarea unor măsuri 
de la nivel de minister. 

Prin urmare, Domnule Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri concrete ați luat sau urmează să luați pentru a preveni acțiunile de folosire a forței excesive de către 

polițiști/jandarmi? 
2. Ce plan aveți pentru ca forțele de ordine să acționeze ferm, cu autoritate, dar și cu o anumită prestanță și să 

beneficieze de încrederea și respectul cetățenilor atunci când intervin? 
3. Am văzut foarte multe situații în care polițiștii au fost efectiv umiliți și chiar agresați de cei care încalcă legea. Ce 

intenționați să faceți pentru a crește autoritatea polițiștilor și a-i proteja în asemenea situații? 
4. Luați în calcul demisia dumneavoastră, având în vedere faptul că peste tot, în țările civilizate, când se întâmplă un 

astfel de lucru, ministrul de resort își dă demisia? Aveți un exemplu chiar din România, al ministrului Afacerilor Interne al 
Partidului Social Democrat, Nicolae Moga, care a demisionat ca urmare a modului defectuos în care Poliția a intervenit în 
cazul fetei ucise la Caracal.  

Solicit răspuns verbal și în scris. 
Cu considerație,            Deputat 

Bogdan Trif 
*** 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Informarea și instruirea în vederea accesării fondurilor europene 
Domnule ministru, 
În conformitate cu art.112 din Constituția României, „Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori”. De asemenea, potrivit art.170, aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

România a fost deficitară la atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor din diverse domenii. Motivul 
principal este lipsa informării directe, la firul ierbii, a factorilor interesați să aplice pentru accesarea finanțărilor europene. 

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
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1. Câte acțiuni de informare ați făcut în teritoriu, la care să invitați factorii interesați în accesarea fondurilor europene? 
2. În câte și care județe din România ați trimis funcționarii publici din ministerul pe care îl conduceți, pentru a susține 

eventualele sesiuni de informare și instruire? Vă rog să-mi prezentați informații concrete privind: județul, data desfășurării 
acțiunii de informare/instruire, lista participanților și apariția în mass-media a anunțului privind invitația factorilor locali de a 
participa la acțiune. 

3. Conduceți unul dintre ministerele cu cei mai mulți angajați, care primesc printre cele mai mari salarii. Pe câți dintre ei 
i-ați scos din birouri și i-ați trimis în teritoriu, pentru a-și face datoria de a-i informa și a-i instrui pe cei care doresc să acceseze 
finanțarea europeană? 

Solicit răspuns verbal și în scris. 
Cu considerație,               Deputat 

Bogdan Trif 
*** 

 

Adresată domnului Ilie-Dan Barna, viceprim-ministru 
 

Eliminarea pensiilor speciale 
Domnule viceprim-ministru, 
În conformitate cu art.112 din Constituția României, „Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori”. De asemenea, potrivit art.170, aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Formațiunea politică al cărei președinte sunteți a votat, de curând, în Parlament proiectul de lege depus de PSD pentru 
eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, proiect care a trecut prin vot unanim. 

Ați afirmat, public, în repetate rânduri, atât dumneavoastră, cât și alți reprezentanți ai USR PLUS, că veți elimina toate 
pensiile speciale. Unul dintre motivele declarate pentru care ați susținut guvernele Orban a fost tocmai eliminarea pensiilor 
speciale, măsură pe care liberalii nu au implementat-o.  

Acum, sunteți la guvernare și ați primit multe voturi doar pentru această promisiune, încă neonorată de dumneavoastră. 
Prin urmare, domnule viceprim-ministru, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce proiect concret, cu termene de implementare fie în Guvern, fie în Parlament, aveți pentru eliminarea pensiilor 

speciale? Dacă aveți, vă rog să precizați ce categorii profesionale sunt vizate în acest proiect. 
2. Dacă aveți un proiect, de ce nu veniți, de săptămâna viitoare, în Parlament cu acesta deoarece coaliția PNL-USR-

UDMR se află la guvernare și are majoritate în Parlament? În lipsa acțiunii, dovediți, domnule Barna, că ați fost un mincinos 
care a alergat după voturi, înșelând electoratul. 

Solicit răspuns verbal și în scris. 
Cu considerație,               Deputat 

Bogdan Trif 
*** 

Adresată domnului  Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Tăierile de masă lemnoasă din România 
Domnule ministru, 
În conformitate cu art.112 din Constituția României, „Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori”. De asemenea, potrivit art.170, aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Tăierile de masă lemnoasă, tăierile ilegale reprezintă o problemă de siguranță națională. În foarte multe zone ale țării, 
dispariția pădurilor are efecte devastatoare asupra mediului - inundații, alunecări de teren - și reclamă luarea unor măsuri 
imediate pentru consolidarea versanților și refacerea ecosistemului. 

Având în vedere situația existentă, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce suprafață totală de teren a fost împădurită în cursul anului 2020? 
2. Ce suprafață vă propuneți să împăduriți în anul 2021? 
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3. Ce cantitate de material lemnos a fost exploatată în România, în anul 2020? Cât din această cantitate a fost folosită ca 
materie primă pe piața din România și ce cantitate a părăsit granițele țării (export buștean)? 

4. Care a fost numărul de amenzi aplicate pentru tăierile ilegale de masă lemnoasă și care este valoarea totală a acestora, 
de la începutul anului 2020 și până în prezent? Câte dosare penale au fost deschise pentru comiterea de infracțiuni, în 2020, 
respectivîn 2021? 

Solicit răspuns verbal și în scris. 
Cu considerație,                Deputat 

Bogdan Trif 
*** 

 

Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului  
 

Finanțarea domeniului schiabil în Munții Făgăraș 
Investiții ale ministerului în județul Sibiu 

Domnule ministru, 
În conformitate cu art.112 din Constituția României, „Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori”. De asemenea, potrivit art.170, aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile.  

Prin urmare, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Pentru a putea fi demarată procedura de analiză și finanțare a unui proiect, este obligatorie realizarea unui studiu de 

fezabilitate (S.F.). Există depus la ministerul pe care îl conduceți un studiu de fezabilitate prin care o asociație de dezvoltare 
intercomunitară (A.D.I.) sau altă structură să solicite finanțarea domeniului schiabil în Munții Făgăraș, proiect aflat în 
masterplanul de investiții în turism? Dacă există, vă rog să precizați cine este titularul de proiect. 

2. În ce stadiu (în ce etapă de realizare) se află proiectul de dezvoltare a stațiunii Ocna Sibiului, din județul Sibiu, 
aprobat de Ministerul Turismului? Cât s-a investit până acum în el de către Minister și cât de la Primăria Ocna Sibiului? 

3. În ce etapă de realizare se află proiectul de construcție a unui punct Salvamont în stațiunea Păltiniș, din județul Sibiu, 
proiect aprobat, de asemenea, de Ministerul Turismului? Ce sumă a investit Ministerul în acesta, până acum, și care este suma 
investită de Consiliul Județean Sibiu? 

Solicit răspuns verbal și în scris. 
Cu considerație,               Deputat 

Bogdan Trif 
*** 

Adresată domnului  Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Numirea Guvernatorului Deltei Dunării 
Stimate domnule ministru, 
1. În condiţiile în care mandatul Guvernatorului Deltei Dunării a fost finalizat luna trecută, puteţi preciza de ce întârzie 

numirea unui nou Guvernator al Deltei Dunării?  
2. Consideraţi normal ca procesul de selecţie pentru noul Guvernator al Deltei Dunării să fie gestionat direct de către un 

partid politic, respectiv de USRPlus, şi nu la nivel instituţional, de către Ministerul Mediului?  
Vă solicit răspunsurile la aceste întrebări în scris şi oral.  
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Laura Vicol 

*** 
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Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul  Investițiilor și Proiectelor Europene   
 

Stadiul privind elaborarea Programului Operațional Tranziție Justă 
 

Programul Operațional Tranziție Justă reprezintă soluția de care are nevoie județul Gorj pentru a supraviețui, în 
contrapondere cu restrângerea activității de la Complexul Energetic Oltenia. Este, practic, singura variantă de salvare a unui 
județ monoindustrial, care decenii la rând a livrat energie pentru întreaga țară, iar acum se află în situația de a găsii soluții de 
salvare, ca urmare a faptului că România și-a asumat, alături de alte state ale Uniunii Europene, reducerea emisiilor de carbon 
și, implicit, renunțarea la energia produsă pe bază de cărbune. 

De Planul Teritorial de Tranziție Justă depinde viitorul unui județ cu aproape 300 de mii de locuitori, dintre care mai 
mult de jumătate depind de compania producătoare de energie pe combustibili fosili.  Este cunoscut faptul că există o 
dependență reciprocă între PTTJ și Planul de Restructurare al Complexului Oltenia. Din păcate, sunt foarte multe elemente 
necunoscute în ceea ce privește analiza și aprobarea Planului de Restructurare de către Comisia Europeană, iar acest fapt 
provoacă foarte multă îngrijorare în rândul angajaților CEO, dar și în rândul antreprenorilor gorjeni care prestează activități 
pentru companie. Nu mai puțin de 122 de societăți din Gorj au relații contractuale cu CE Oltenia, asta însemnând alte câteva 
mii de angajați care vor rămâne șomeri odată cu reorganizarea complexului. 

Având în vedere cele expuse pe scurt, importanța Programului Operațional Tranziție Justă este vitală. De ministerul pe 
care îl conduceți, depinde viitorul a șase județe, printre care și Gorjul. Uniunea Europeană a pus la dispoziție Fondul pentru o 
Tranziție Justă, dar acești bani pot fi accesați doar în baza Planurilor Teritoriale de Tranziție Justă și aici ministerul având rolul 
de coordonator la întocmirea acestor planuri.   

Preluând întrebările extrem de pertinente ale mediului de afaceri din județul Gorj, dar nu numai, vă rog, domnule 
ministru, să răspundeți la următoarele întrebări:   

1. În ce stadiu se află elaborarea Programului Operațional Tranziție Justă?  
2. Cum sunt stabilite sumele care revin fiecărui județ în parte și cât îi revine județului Gorj, din suma totală pusă la 

dispoziție prin Fondul pentru o Tranziție Justă? 
3. Care sunt criteriile pe baza cărora se pot accesa bani din Fondul pentru o Tranziție Justă? 
4. Concret, cui se adresează acest program? Investitorilor și potențialilor investitori din localitățile afectate direct de 

activitatea minieră și energetică sau tuturor antreprenorilor și potențialilor antreprenori de pe raza județului Gorj?   
Respectos, solicit răspuns în scris!  
Vă mulțumesc!               Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Interpelări 
 
 
 
Adresată: domnului Lucian  Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către: doamna Dumitrița Gliga, deputat  
Obiectul interpelării: Incidentele apărute în interacțiunea cadrelor MAI cu populația civilă 

 
Domnule ministru,   
În ultimele luni, au devenit deja un element al realității cotidiene relatări ale mass - media referitoare la cazuri de abuz 

de autoritate sau de intervenții în forță, atunci când este, dar și când nu este cazul, din partea unor cadre ale Ministerului 
Afacerilor Interne, polițiști sau jandarmi, soldate uneori, din păcate, cu vătămări ale integrității fizice și/sau pierderi tragice de 
vieți omenești!Există, desigur, nu puține situații în care elemente recalcitrante, certate cu legea și ordinea publică, se dedau la 
provocări și acțiuni deliberate la adresa forțelor de ordine publică, profitând de climatul social tensionat, indus, printre altele, 
de criza economică tot mai accentuată, de pierderea locurilor de muncă pentru nu puține categorii sociale și, nu în ultimul rând, 
de starea de urgență sanitară și multiplicarea unor restricții asupra unor drepturi și libertăți cetățenești. 

Cu atât mai mult în contextul social menționat, apreciem că se impune o atenție sporită și măsuri suplimentare din 
partea conducerii Ministerului Afacerilor Interne în ceea ce privește buna pregătire și instruire profesională, inclusiv pe 
dimensiunea interacțiunii și comunicării cu cetățenii, a cadrelor MAI însărcinate cu asigurarea și menținerea liniștii și ordinii 
publice, în acord deplin cu respectarea strictă a demnității umane, a drepturilor și libertăților cetățenilor. 

Față de cele de mai sus, venim și vă întrebăm, domnule ministru, dacă la nivelul conducerii MAI este pregătită o 
strategie specială de criză și un pachet adecvat de măsuri aferente, care să fie, prin urmare, adaptate circumstanțelor sociale 
particulare pe care le traversează societatea românească, în momentul de față?   

Ne interesează în mod deosebit, dacă sunt avute în vedere măsuri suplimentare concrete pe linia unei mai bune instruiri 
și pregătiri profesionale a cadrelor MAI, nu doar pe linie pur tehnică, de strictă specialitate, ci și pe dimensiunea 
comportamentală și comunicațională cu cetățenii, pentru asigurarea unui climat  civilizat de interacțiune cu aceștia, cu accent 
pe dezamorsarea pașnică a situațiilor tensionate. 

Solicit răspuns scris.  
*** 

 
Adresată: domnului Sorin - Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
De la: doamna Alexandra Huțu, deputat  
Obiectul interpelării: Bursele elevilor sunt un drept legal, nu un privilegiu acordat de un Guvern 

 
Stimate domnule ministru,  
Soluția pe care ați adoptat-o pentru acordarea, în acest an, a bursei de performanță, bursei de merit, bursei de studiu și 

bursei de ajutor social, prin stabilire anuală a cuantumului prin Hotărâre de Guvern nu rezolvă situația celor 38% dintre copiii 
români care trăiesc în risc de excluziune socială, a celor 32% care sunt sub limita pragului de sărăcie și nici nu ajută la 
scăderea ratei abandonului școlar pe termen lung.  

Cred că nu este normal ca toate categoriile de burse școlare să depindă de toanele guvernării de la un moment dat, cum 
este acum, când s-a stabilit un cuantum minim de 100 de lei doar pentru anul școlar 2020-2021, deci la anul nu știm cât va fi. 
Spun toane ale guvernării deoarece când a fost pus în dezbatere, în luna august 2020, proiectul de Hotărâre de Guvern 
prevedea un cuantum minim de 150 de lei, însă Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 1064/2020 prin care a scăzut suma 
la 100 de lei. Mai mult, dacă nu erau protestele elevilor în stradă la momentul adoptării legii Bugetului de stat pentru 2021, nu 
se alocau deloc fonduri pentru acest an școlar și totul rămânea pe hârtie.  

Mai mult decât atât, trebuie să stabiliți clar sursa bugetară, pentru că în momentul de față prin Hotărârea de Guvern nr. 
1064/2020, este prevăzut că bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin 
unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului 
de stat cu această destinație. Deci, nu este doar de la bugetul național, așa cum se lăudau colegii dumneavoastră din Guvern și 
spuneau că partidul din care fac parte se îngrijește de soarta burselor elevilor.  

Așadar, cel mai corect este să ne explicați următoarele:  
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1. Guvernul a gândit un plan multianual pentru ca, indiferent de situația economică a țării, beneficiarii burselor să știe cu 
exactitate care este minimul sumei pe care o vor primi în fiecare an și să nu fie nevoiți să stea cu emoții că în anul următor nu 
vor primi nici măcar aceeași sumă minimă?  

2. Ținând cont că bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de 
învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu 
această destinație, vă rog să-mi spuneți dacă pentru suma 100 de lei per bursă contribuie atât autoritățile locale, cât și 
Guvernul. În această situație, vă rog să-mi spuneți în ce procent contribuie fiecare.   

3. Având în vedere că autoritățile administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcție de 
posibilitățile financiare ale unităților administrativ-teritoriale, sumele pe care le-ați alocat din bugetul de stat fiecărui județ 
asigură cuantumul minim garantat de 100 de lei pentru fiecare tip de bursă/elev?   

4. Care este suma pe care ați alocat-o județului Botoșani și în baza căror criterii ați efectuat această alocare financiară? 
Vă rog să-mi transmiteți o situație care să cuprindă numărul de elevi beneficiari, grupați după tipul de bursă și ciclul școlar 
(primar, gimnazial, liceal), suma totală alocată, precum și suma pentru fiecare tip de bursă, pentru fiecare dintre cele 78 de 
unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani.   

5. Vă rog să-mi comunicați, pentru fiecare județ în parte, numărul de elevi beneficiari, grupați după tipul de bursă și 
ciclul școlar (primar, gimnazial, liceal), suma totală alocată, precum și suma pentru fiecare tip de bursă.   

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,  

*** 
 

Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De la: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Contribuția MMAP în elaborarea și definitivarea PNRR 

 
Stimate domnule ministru,  
Până la sfârşitul lunii aprilie 2021, România trebuie să trimită la Bruxelles, Planul Naţional de Redresare şi Reziliență 

(PNRR), în forma sa finală.  
Având în vedere că acest Plan urmărește printre altele și protejarea mediului prin adoptarea unor reforme și investiții, 

potrivit Pilonului I. Tranziția verde, inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), vă adresez următoarele 
întrebări:  

1. Câte propuneri a formulat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) spre a fi introduse în documentul final 
al PNRR și care sunt acestea?  

2. Câte dintre aceste proiecte de reformă și de investiții înaintate de MMAP, fac parte deja din documentul final al 
PNRR?   

3. Care sunt țintele concrete pe care MMAP dorește să le atingă prin PNRR? 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral. 

*** 
 

Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De la: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: România – proceduri de infringement în domeniului mediului 

 
Stimate domnule ministru,  
În data de 18 februarie a.c., România a devenit subiectul unui nou infringement de mediu din partea Comisiei Europene 

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_441). Motivul este dat de transpunerea defectuoasă a Directivei 
privind emisiile industriale cât și sancțiunile considerate discutabile aplicate furnizorilor de centrale termice pe cărbune ce 
funcționează împotriva normelor comunitare. Având în vedere cele expuse, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care este linia de acțiune a MMAP pentru corectarea neconcordanței normelor naționale în domeniu, cu legislația 
europeană?  
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2. Întrucât astăzi este ultima zi în care România poate aduce mențiuni sesizărilor inițiale ale Comisiei, care este 
răspunsul oficial al MMAP?   

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral. 
Cu aleasă considerație, 

*** 
 

Adresată: domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
De la: domnul Dan Șlincu, deputat  
Obiectul interpelării: Infrastructura rutieră de drumuri naționale din județul Botoșani a fost abandonată complet în ultimul an 
și jumătate al guvernărilor de Dreapta  

 

Stimate domnule ministru,  
În ultimul an și jumătate, am constatat alături de toți locuitorii județului Botoșani că investițiile în infrastructura rutieră 

au fost o mare păcăleală din partea dumneavoastră și a predecesorilor.  
După ce ați promis investiții masive, fără precedent în acest domeniu, totul se rezumă la desene pe hârtie și la vorbe 

goale. Botoșănenii așteaptă și finalizarea obiectivelor prioritare inițiate de PSD, încă de la venirea la guvernare a domnului 
Orban, iar acum a domnului Cîțu, dar nu s-a mișcat nimic.  

Propaganda guvernamentală, bazată pe vizite ale miniștrilor în teritoriu, pe comunicate și declarații de presă, nu poate 
acoperi realitatea pe care zeci de mii de botoșăneni o simt și o trăiesc zi de zi când circulă pe drumurile naționale din județul 
Botoșani și își pun viața în pericol pentru că pur și simplu sar cu mașinile din groapă în groapă.  

Este o crasă expresie a neputinței, a incompetenței și este inacceptabil. Dacă nu puteți sau nu știți  
ce să faceți ca să asfaltați drumurile din județul Botoșani și din toată țara, mai bine îi lăsați pe alții în locul 

dumneavoastră, capabili să facă treabă.  
Domnule ministru, am rugămintea să-mi transmiteți care sunt lucrările de modernizare, lucrările de întreținere sau de 

asfaltare a drumurilor naționale din județul Botoșani care sunt stabilite a se realiza în cursul acestui an, luând în considerare 
faptul că o parte dintre aceste drumuri au nevoie urgentă de reparații.   

Trebuie finalizate cele două obiective începute de guvernarea PSD (Botoșani-Târgul Frumos și Botoșani Ștefănești), dar 
trebuie reabilitate urgent și alte tronsoane de drumuri naționale cum ar fi: Ștefănești-Manoleasa, Botoșani-Dorohoi, Dorohoi-
Suceava, Darabani-Rădăuți-Prut.  

Botoșănenii s-au săturat de vaiete și de promisiuni făcute de dumneavoastră și de parlamentarii Dreptei din județul 
nostru!  

Solicit răspuns oral, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate înaintate 
Biroului permanent al Camerei Deputaților.  

Cu stimă,   
*** 

 
Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
De către: domnul Daniel Tudorache, deputat 
Obiectul interpelării: Salariile medicilor în urma aplicării criteriilor prevăzute în Memorandum 

 

Stimată doamnă ministru, 
În ultimele zile am primit nenumărate întrebări atât din partea angajaților din sistemul public sanitar, cât și din partea 

cetățenilor, ambii prezentându-și îngrijorările pentru soarta sistemului public de sănătate din România ca urmare a aplicării 
criteriilor propuse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Memorandumul având ca temă ,,Stabilirea principiilor care 
vor sta la baza reanalizării și elaborării cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.  

Potrivit Memorandumului, principalele modificări sunt plafonarea sporurilor la maximum 20% din salariul de bază, 
refacerea coeficienților de ierarhizare în funcție de care sunt calculate salariile, o grilă separată pentru angajații din 
administrația locală, dar și introducerea unui spor de performanță lunar.  

Plafonarea sporurilor la maximum 20% din salariul de bază, și nu la 30% din fondul de salarii al angajatorului, cum 
prevede la acest moment legea salarizării, ar conduce la o scădere a veniturilor angajaților din spitalele publice cu sume 
cuprinse între 20%-35%.  
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Avand în vedere că veniturile specialiștilor din ATI, UPU, secțiile de boli infecțioase, pneumo-fitiziologie, 
morfopatologie și medicină legală, etc au o componentă importantă legată de sporuri, pierderile personalului din aceste 
departamente vor fi substanțiale.  

O altă problemă o constituie plata orelor de gardă, care în zilele de sâmbătă, duminică și în sărbătorile legale prevede un 
spor de până la 75-100 %, conform legislației în vigoare. Aplicarea acestei prevederi din memorandum va duce la scăderea 
importantă a tarifului orar pentru orele de gardă în zilele libere. În acest fel vor fi afectate veniturile tuturor lucrătorilor care 
asigură continuitatea în spitalele publice 24 de ore din 24, șapte zile din șapte.  

Față de situația mai sus-expusă și având în vedere faptul că dl secretar de stat Raed Arafat a precizat în spațiul public 
faptul că spitalele sunt supraaglomerate iar personalul medical suprasolicitat, situație generată de pandemia Sars-Cov2, vă rog 
respectuos să îmi comunicați:  

1. Care sunt măsurile compensatorii pe care le aveți în vedere pentru personalul medical din spitalele publice în 
condițiile diminuării veniturilor salariale ale acestora?  

2. Care sunt măsurile de siguranță și garanțiile pe care le aveți în vedere pentru a preîmtâmpina migrarea medicilor și 
asistenșilor medicali din spitalele publice în spitalele private sau în străinătate?  

Solicit ca răspunsul dumneavoastră la prezenta interpelare să fie prezentat atât public, cât și în scris și transmis pe 
următoarea adresă de e-mail: dantudorachepsd@yahoo.com.  

Vă mulțumesc!  
*** 

 
Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, ministrul interimar al Sănătății   
De către: domnul Radu Tuhuţ, deputat  
Obiectul interpelării: Sprijin financiar pentru Spitalul Orășenesc ”Dr. Alexandru Borza” Abrud și pentru Spitalul Orășenesc 
Câmpeni 

 
Pandemia de COVID-19 a pus mare presiune pe toate unitățile sanitare din România, iar aparatura, dotările și 

echipamentele medicale pot face diferența între viață și moarte. În unele situații, capacitatea financiară a primăriilor care au 
spitale în subordine a fost depășită, iar orice sprijin financiar este vital pentru salvarea de vieți omenești.    

La Spitalul Orășenesc ”Dr. Alexandru Borza” Abrud și la Spitalul Orășenesc Câmpeni există cadre medicale 
recunoscute în toată zona Munților Apuseni pentru dăruirea și priceperea lor în îngrijirea pacienților, inclusiv a celor bolnavi 
de COVID19.   

Deși a trecut mai bine de 1 an de la decretarea pandemiei, Spitalul din Aburd nu beneficiază de o stație de oxigen, atât 
de necesară pentru salvarea și vindecarea pacienților infectați cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Pentru a-i ține în viață pe 
bolnavi, a fost improvizată o instalație exterioară cu butelii de oxigen care ajunge la pacienți prin furtunuri introduse prin 
pereții care au fost găuriți cu acest scop, reinventând o metodă veche de zeci de ani.     

Situația cu care se confruntă unitatea sanitară a apărut și în spațiul public:   
• https://www.antena3.ro/actualitate/medicii-spital-abrud-ajutoroxigen-pacienti-mor-598153.html   
• https://alba24.ro/video-sectie-ati-improvizata-de-medici-la-spitaluldin-abrud-o-instalatie-de oxigen-artizanala-ajuta-

bolnavii-de-covid840164.html   
• https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/situatie-disperata-spitalulabrud-medicii-solicita-ajutor-lacrimi-ochi-nu-statie-

oxigen-sectiacovid-1_607090065163ec4271c83385/index.html   
La Spitalul Orășenesc Câmpeni există o stație de oxigen, subdimensionată, care nu corespunde nevoilor medicale. De 

asemenea, spitalul are nevoie de refacerea instalațiilor prin care este administrat oxigen pacienților.  
Astfel, solicit respectuos să îmi comunicați:   
1. Se are în vedere sprijinirea Spitalelor din Abrud și Câmpeni pentru achiziționarea de stații de oxigen și/sau pentru 

refacerea instalațiilor prin care e administrat oxigenul (la Câmpeni)? În cazul în care răspunsul este afirmativ, solicit să îmi 
comunicați când veți realiza investițiile.    

2. Când vor beneficia Spitalele din Abrud și Câmpeni de banii prevăzuți în Legea bugetului de stat pe anul 2021?   
Solicit răspuns oral cât și în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.  
*** 
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Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, ministrul interimar al Sănătății   
De către: domnul Radu Tuhuţ, deputat 
Obiectul interpelării: Situația cadrelor medicale – situația îmbolnăvirilor după vaccinare 

 
România a depășit 1 milion de persoane infectate cu coronavirus deși specialiștii din domeniu afirmă că numărul ar 

putea fi mult mai mare însă cazurile rămân nedescoperite din cauza testării insuficiente. Am depășit din păcate și peste 25.000 
de decese iar campania de vaccinare începe să bată pasul pe loc din cauza mesajelor incoerente transmise de dumneavoastră 
domnule ministru.   

Așadar, vă solicit să îmi răspundeți la următaorele întrebări:  
1. S-a analizat situația epuizării cadrelor medicale din secțiilede ATI covid? Dacă da, care sunt procentele și care sunt 

concuziile analizei și propunerile pentru contracararea acestei situații?   
2. De ce nu s-a elaborat un act normativ prin care să se propună, pe perioada declarării stării de urgență/alertă, preluarea 

coordonării spitalelor private din România pentru transformarea acestora în spitale suport covid?   
3. De ce nu se crește capacitatea de testare zilnică pentru descoperirea focarelor și izolarea acestora imediată?   
4. De ce nu analizați modul în care sunt realizate anchetele epidemiologice? Nu este clar că acestea nu au nici un efect 

asupra răspândirii virusului?   
Vă rog să mi precizați câte persoane deja vaccinate cu a doua doză s-au reinfectat până în prezent.   
Solicit să îmi răspundeți în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.  
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 
Retragerea NATO din Afganistan și datoria cinstirii veșnice a eroilor români 

 
 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
În timp ce majoritatea dintre noi am fost și suntem preocupați de inflexiunile care apar intempestiv în viața politică 

românească, în lume au loc schimbări majore. Săptămâna trecută, ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a participat 
miercuri, 14 aprilie 2021, alături de ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, la reuniunea extraordinară comună a 
miniștrilor afacerilor externe și miniștrilor apărării din statele membre NATO, organizată în format videoconferință. 
Reuniunea a avut loc în contextul încheierii analizei noii Administrații americane cu privire la viitorul prezenței militare a 
SUA și aliate în Afganistan și conturării unor decizii referitoare la acest subiect, precum și al evoluțiilor îngrijorătoare de 
securitate din Vecinătatea Estică. Astfel, s-a stabilit debutul retragerii prezenței NATO din Afganistan, urmând ca peste 600 de 
militari români să se reîntoarcă la Patria Mamă în următoarele luni de zile.  

România a demonstrat că este un partener de încredere în gestionarea dosarului afgan, mai ales prin obolul de sânge pe 
care l-a oferit pe altarul menținerii păcii și combaterii terorismului. Au trecut aproape 20 de ani de la atentatele teroriste din 11 
septembrie care au șocat o lume întreagă și au marcat o schimbare de paradigmă totală în ceea ce privește securitatea națională 
a unui stat. România a fost implicată, încă înainte de aderarea la NATO, în combaterea terorismului transfrontalier. Sânge 
românesc a curs pe pământul arid al Afghanistanului.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Pentru noi toți, cei care s-au sacrificat în numele democrației, libertății, statului de drept și, cel mai important, al 

siguranței concetățenilor lor trebuie să fie considerați mereu niște eroi, iar memoria lor trebuie cinstită. Chiar dacă Statul 
român nu a putut și nu va putea alina niciodată durerea familiilor care și-au pierdut copii, frați, soți și tați, cel mai simplu și 
umil lucru pe care îl putem face este să le păstrăm amintirea vie. Astfel, consider că merită menționate numele curajoșilor 
români: Sublocotenentul (pm) Ciprian-ŞtefanPolschi; Sublocotenentul (pm) Mădălin Stoica; Sublocotenentul (pm) Adrian 
Vizireanu; Sublocotenentul (pm) Iulian Dumitrescu; Sublocotenentul (pm) Claudiu-Constantin ŞtefanVulpoiu; 
Sublocotenentul (pm) Adrian Postelnicu; Sublocotenentul (pm) Vasile Claudiu Popa; Sublocotenentul (pm) Ion-Lucian 
Leuştean; Sublocotenentul (pm) - Catalin Ionel Marinescu; Sublocotenentul (pm) Constantin-Laurenţiu Lixandru; 
Sublocotenentul (pm) Cristian-Petru Filip; Sublocotenentul (pm) Marius Florin Sfecheş; Sublocotenentul (pm) Dan Ciobotaru; 
Sublocotenentul (pm) - Caracudă Paul; Sublocotenentul (pm) Valerică Leu; Sublocotenentul (pm) Florin Bădiceanu; Maiorul 
(pm) Iuliu-Vasile Unguraş; Maiorul (pm) Tiberius-Marcel Petre; Sublocotenentul (pm) Claudiu Chira; Sublocotenentul (pm) 
Dragoş Traian Alexandrescu; Sublocotenentul (pm) Claudiu Marius Covrig; Sublocotenentul (pm) Ionuţ Cosmin Sandu; 
Sublocotenentul (pm) Ioan Grosaru; Sublocotenentul (pm) - Aurel Marcu.  

Toți cei menționați reprezintă patrioți, care prin curajul și sacrificiul lor și-au pus țara pe harta statelor dedicate să apere 
valorile care, tot prin vărsare de sânge, au fost câștigate în 1989. Eu, personal, nu voi putea decât să îmi exprim recunoștința 
veșnică pentru toți cei care își riscă viața zi de zi pentru ca noi să putem trăi în libertate și siguranță. Ei sunt exemple de vitejie, 
iubire de țară și spirit de sacrificiu. 

Dacă astăzi avem o țară, o avem datorită bravurii ostașului român, care, fie luptând contra cotropitorului otoman, fie 
pentru independența sau întregirea țării, a pus pe primul loc securitatea și interesul poporului și națiunii sale în dauna propriei 
persoane. Fie ca memoria lor să dăinuiască veșnic! 

Vă mulțumesc!             Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
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Singura soluție viabilă de a guverna România este dată de un trio caracterizat 
prin Seriozitate, Responsabilitate și Muncă! 

 
Majoritatea creată în jurul PNL a fost singura posibilă într-un moment politic, social și sanitar de excepție. 
Să o luăm treptat: 

1. Contextul politic era unul delicat deoarece niciunul dintre partidele care au participat la ultimele alegeri nu a putut 
constitui de unul singur un nou Guvern. În oricare dintre formulele încercate, PSD și AUR nu erau partide frecventabile.  

2. Social, ne aflam la marginea prăpastiei, după o guvernare dezastruoasă ghidată în ultimii ani de Dragnea, Iordache șiT 
udorel Toader. România era cu un picior în afara UE. Pe acest fundal al neîncrederii a crescut și un partid nou și foarte 
periculos, present și foarte vocal astăzi, în Parlament. 

3. Sanitar, eram aproape la un an de luptă cu pandemia Sars-Cov2. Să nu uităm că PNL a avut un Guvern minoritar, că a 
găsit un system sanitary în colaps, iar orice încercare de a îndrepta lucrurile se izbea de refuzul Parlamentului de a vota legi 
importante pentru români. PSD încă deținea majoritatea în Parlament și blocare formele economice, sanitare și anula de pe o zi 
pe alta prevederile galenecesare în lupta cu pandemia. 

Astăzi, chiar dacă am asistat la un mic cutremur politic, marile proiecte merg înainte. Economia a înregistrat cele mai 
bune rezultate din ultimii ani, avem un partener de încredere în Uniunea Europeană și avem șansa să cheltuim 30 de miliarde 
de euro pentru dezvoltarea României, lucrăm la legi care să îndrepte inechitățile dintre salariați și să nu mai auzim pe viitor de 
pensii special uriașe. 

Atât timp cât actual coaliție va fi una responsabilă, serioasă și va lucre în interesul românilor, PSD și AUR nu vor putea 
crește în sondaje.  

Fac un apel la toți aleșii locali care fac parte din arcul guvernamental să sprijine Guvernul Cîțu în cel mai mare proiect 
din ultimii ani: vaccinarea! Dacă vom reuși să vaccinăm populația din fiecare localitate, șansele de a reveni la normalitate sunt 
foarte mari. Coaliția de guvernare nu este doar la București, ea se verifică în fiecare zi, la firul ierbii. Iar dacă fiecare dintre noi 
își va face treaba bine, atunci Guvernul PNL-USR-Plus-UDMR va guverna nu unul sau doi ani, ci în următorii opt ani. 
 

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
Lansarea platformei Rural European Innovation Area (REInA) 

 
 Lansarea recent a inițiativei Rural European Innovation Area (REInA), sub coordonarea doamnei comisar pentru 

Cercetare și Inovare Mariya Gabriel, și a președintelui EIT (Institutul European pentru Inovare și Tehnologie), Gioia Ghezii, 
este o oportunitate ce trebuie valorificată și de zonele rurale din România.  

 REInA este o platform paneuropeană accesibilă care are ca scop colectarea inițiativelor inovatoare ce pot adduce 
îmbunătățiri sectorului rural din spațiul european. Astfel, REInA dorește să reprezinte vocea celor ce activează în zonele rurale 
europene, sprijinind progresul, creșterea și activitățile economice din acest mediu. Mai mult decât atât, pentru a se alinia cu 
noile strategii verzi ale Uniunii Europene, această inițiativă își propune să atingă toate rezultatele menționate mai sus într-un 
mod cât mai ecologic, echitabil și durabil.  

Un aspect important al acestei platform este faptul că aceasta nu va acționa doar ca un simplu instrument de colectare și 
centralizare al inițiativelor ce privesc mediul rural, dar va reprezenta un mediu de informare veridic și de încredere. Astfel, 
platforma va facilita accesul la informațiice privesc organizarea de concursuri, apeluri și alte acțiuni, dar va putea fi utilizată și 
pentru a promova provocări relevante, toate legate de axele rurale și teritoriale.  

În asentiment cu domnul Președinte al Comisiei ITRE din Parlamentul European, Cristian Bușoi, consider că este de 
datoria noastră ca politicieni să susținem proiectele de această natură prin identificarea de instrumente financiare care să 
finanțeze și să accelereze dezvoltarea noilor tehnologii și a practicilor inovatoare aplicabile în zonele rurale, desigur, punând 
accent și pe beneficiile ce îi revin României. 

În acest sens, România s-ar putea bucura de avantaje multiple, deoarece o inițiativă de aceasta anvergură poatea duce un 
impact pozitiv pentru toate activitățile comerciale desfășurate în zonele rurale, indifferent dacă sunt legate de sectorul primar 
(agricultură, creșterea animalelor, silvicultură, acvacultură, pescuit), sectorul industrial sau de servicii. 
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Pe lângă ajutorul financiar, REInA ar putea sprijini și procesul de instruire a românilor ce locuiesc și activează în mediul 
rural în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii, astfel încât să le poată încorpora în afacerile lor, sau să fie pregătiți să 
înființeze noi afaceri care dispun de la început de aceste sisteme inovatoare.  

Prin urmare, revenind la aspectele ce țin de implicarea la nivel de conducere, este necesar ca la nivelul sistemului de 
educație, încă din ciclurile de învățământele mentare și secundare, să se pună accent pe cursuri ce cresc aptitudinile digitale și 
innovative pentru a pregăti viitoarea forța de muncă din acest sector.  

Ca un prim pas în această direcție, dar mai ales ținând cont de contextul pandemic actual, REInA intenționează să 
organizeze cursuri de formare online, așa numitele „Massive Open Online Courses”, ce vor fi disponibile în toate limbile 
oficiale ale Uniunii Europene, material ce ar putea fi ulterior preluate și traduse și la nivel național, pentru a permite unui 
public cât mai larg să aibă acces la informație. Referitor la această inițiativă, consider că obiectivul de a oferi modele de 
mentorat prin promovarea informațiilor legate de tehnici alternative este extrem de important și ar putea accelera o eventual 
schimbare de percepție și mentalitate privind modalitatea de gestionare a activităților agricole.  

Astfel, pentru că potențialul agricol românesc este bine cunoscut, sunt sigur că prin Rural European Innovation Area 
avem șansa de a aduce automatizarea sarcinilor repetitive la un alt nivel, ajutând micii fermieri să își extindă activitatea și să 
devină mai eficienți, mai profitabili, în special în contextual în care efectele pandemice au fost puternic resimțite și în 
activitatea acestui sector. Deoarece REInAeste un instrument ce ajută procesul de tranziție ecologică și digitală, îmi doresc ca 
România să se mobilizeze corespunzător pentru a reuși să acceseze acest sprijin.  

 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

PNL repune economia României pe drumul cel bun. Standard&Poor's confirmă că guvernăm  
responsabil în plină criză economică și sanitară 

 
Faptul că agenția internațională de rating Standard&Poor's a modificat pozitiv perspectiva economiei României de la 

calificativul "negativ" la "stabil" a trecut aproape neobservat într-o perioadă în care ne preocupă mai mult scandalul și cancan-
ul. Din noiembrie 2013 acest lucru nu s-a mai întâmplat pentru România, iar meritul este al actualului guvern, care a atins acest 
obiectiv fără să introducă taxe noi sau să le mărească pe cele existente. Măsurile luate de reducere a deficitului bugetar și de 
creștere a colectărilor la bugetul de stat au fost cu atât mai eficiente cu cât s-au luat în mijlocul celei mai mari crize economice 
și sanitare din ultima sută de ani. 

Fără discuție, așa cum spunea și prim-ministrul Florin Câțu, eroii din economia românească sunt antreprenorii, micii și 
marii întreprinzători locali. Și cu toate că unii încearcă să inducă o stare de panică generalizată, cifrele oficiale - naționale și 
europene - indică altceva. Astfel, potrivit Eurostat, România a ajuns să fie printre statele membre cu cea mai mare creștere a 
volumului comerțului cu amănuntul în UE, în luna februarie, la egalitate cu Suedia. Creșterea cifrei de afaceri din comerţul cu 
amănuntul, cu 1.3% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, reprezintă principalul barometru pentru consumul 
privat și ne demonstrează că populația începe să prindă tot mai multă încredere în măsurile luate de Guvern. 

Toate organismele europene abilitate arată, prin declarații și statistici, că sprijină politicile de dreapta ale Guvernului. De 
exemplu, Fondul Monetar Internațional indică o creştere economică de 6% pentru România în 2021, o prognoză îmbunătăţită 
chiar și faţă de estimarea analiştilor de la Bucureşti. De asemenea, Banca Mondială a îmbunătățit estimările privind evoluția 
economiei României în 2021, economia urmând să înregistreze în acest an un avans de 4,3%. În același timp, rata anuală a 
inflaţiei a coborât la 3,1% în luna martie a acestui an, iar Banca Naţională a României (BNR) estimează o inflaţie de doar 2,5% 
la finalul anului. 

Pe lângă toate aceste semnale pozitive din economie, trebuie menționat faptul că firmele private și-au expus public 
intenția de a crește investițiile în 2021. Iată doar câteva exemple: 

- Kaufland, cel mai mare retailer din România, anunţă că pentru 2021 are un buget de investiţii de peste 375 
mil. euro, cel mai mare din istoria retailerului de 16 ani pe piaţa românească; 

- eMag, cel mai mare retailer online, anunţă un plan de investiţii de 3,2 mld. lei (600 mil. euro) pentru 
următorii 3 ani; 

- Retailerul de materiale de construcţiiHornbach a anunțat că în 2021 va face apoximativ 100 de noi angajări 
și va investi aproape 30 mil. euro. 
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Toate acestea sunt semne că economia României se va redresa, iar modelul economic, adoptat de Guvernul condus de 
PNL, bazat pe investiții, pe absorbție de fonduri europene și pe o dezvoltare sustenabilă, este eficient. 

Anul trecut am trecut peste valul 2 fără lockdown național - printre puținele țări din Europa - și am obținut rezultate 
economice foarte bune: cea mai mare creștere trimestrială din UE în trimestrul 4. Acum, vom depăși valul 3 al pandemiei fără 
carantină națională, iar rezultatele se vor vedea concret în economie. Așa cum spuneam, deja veniturile la buget sunt mai mari 
decât cele de anul trecut, mai mari decât cele estimate și este posibil să avem un deficit economic mai mic de 7%. Simultan, 
trebuie să luăm în considerare că, în februarie 2021, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,1% comparativ cu luna 
februarie a anului precedent. 

Românii trebuie să știe că vom trece cu bine și peste provocările de tot felul ale acestui an! În plină criză sanitară pe tot 
mapamondul, nu carantinarea totală, ci campania de vaccinare este cheia și soluția acestei relații de interdependență dintre 
economie și sănătate. Tocmai de aceea ne propunem să asigurăm un bun echilibru între eficacitatea epidemiologică a unor 
măsuri de siguranță și impactul pe care acestea îl au asupra societății, comunităților și persoanelor. 

Deputat 
Bogdan-Alexandru Bola 

*** 
 

Eficiența guvernării liberale, confirmată internațional 
  
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După ce, în urmă cu aproximativ două săptămâni, Banca Mondială anunța că economia românească urmează să 

înregistreze în acest an un avans mult mai bun decât s-a estimat inițial, și anume de 4,3%, după o contracţie estimată la 3,9% în 
anul 2020, urmând ca în anul 2022 creşterea economică să se situeze la 4,1%, agenţia de rating Standard &Poor's a reconfirmat 
vineri la "BBB minus /A-3" ratingul României pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală, şi a 
îmbunătăţit perspectiva de la "negativ" la "stabil", aceasta fiind prima modificare în sens pozitiv a perspectivei rating-ului 
României operată de această agenţie din noiembrie 2013.  

Îmbunătățirea evaluării României s-a datorat, în primul rând, politicilor economice și fiscale predictibile și stabile 
operate anul trecut și anul acesta. Guvernul numit în funcţie după alegerile parlamentare din decembrie a amânat majorarea 
pensiilor adoptată de precedentul legislativ. De asemenea, a demarat un parcurs de consolidare care credem că va asigura 
faptul că deficitul guvernamental şi datoria externă vor rămâne moderate până în 2024. Mai mult decât atât, potrivit Standard 
&Poor's, economia României ar putea înregistra chiar o creştere de 5% în aceste an şi ar putea rămâne la un nivel solid în anii 
2022-2023, pe baza revenirii consumului privat şi a majorării investiţiilor, în special în sectorul public. Acesta din urmă va fi 
susţinut de programul multianual de investiţii în infrastructură al Guvernului Cîțu, conform căruia cheltuielile publice urmează 
să crească cu 15% în 2021. Aceasta va duce ponderea investiţiilor în PIB la un maxim istoric de 5%", estimează Standard 
&Poor's.  

Agenția respectivă mai precizează și că marele merit pentru această perspectivă optimistă și îmbucurătoare asupra 
economiei românești se datorează stopării și renunțării la măsurile haotice și analfabete economic ale fostei administrații 
pesediste! Evaluarea aceasta reprezintă o dovadă a recunoaşteriiinternaţionale a eforturilor României și guvernului liberal 
pentru a asigura consolidarea fiscal-bugetară şi confirmă că măsurile adoptate au fost cele corecte, necesare pentru ţara noastră 
şiaşteptate de către partenerii noştri externi.  

Am toată convingerea că Ministerul Finanţelor va continua atât demersurile pentru implementarea măsurilor destinate 
înlăturării efectelor negative ale pandemiei Covid-19 şi relansării economiei, cât şi politica fiscal-bugetară prudentă care să 
asigure înscrierea României în ţintele asumate. Reformele planificate de actualul Guvern ar asigura crearea unui cadru fiscal 
mai robust, limitând riscurile de inversare a politicilor de consolidare fiscală, ceea ce va conduce la acţiuni de îmbunătăţire a 
ratingului suveran al României.  

Guvernarea pentru Partidul Național Liberal este una a echilibrului și responsabilității. Față de înaintașii noștri de tristă 
amintire, Partidul Național Liberal va avea mereu în față interesul cetățenilor României, nu interesul unui partid sau grup 
economic de presiune, așa cum s-a operat în guvernarea pesedistă. Alături de partenerii noștri de coaliție, dorim să ne rupem 
de metehnele nocive și dezastruoase pe care le-a diseminat PSD în cei aproape patru ani de zile. Responsabilitatea și eficiența 
sunt cuvintele de ordine după care actuala coaliție se ghidează. Nu putem să mai lăsăm destinele țării pe mâinile unor 
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iresponsabili și incompetenți, așa cum au dovedit pesediștii că sunt, după toate evaluările naționale și internaționale. România 
are nevoie să fie condusă după principii liberale, principii corecte și democratice, asumate de Partidul Național Liberal ! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 

 

Avem nevoie de autostrăzi, spitale noi, școli modernizate și mai puțin de politicieni autosuficienți sau narcisiști! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
De mai bine de o săptămână, agenda public este blocată cu pseudo-subiecte legate de o așa-zisă criză politică, în care 

autosuficiența și narcisismul unor politicieni ocolesc subiecte importante, precum combaterea pandemiei, vaccinarea sau 
procesul alert de investiții de care România are nevoie. De aceea, este obligatoriu să ne îndreptăm privirea spre PlanulNațional 
de Reziliență și Relansare Economică a României, subiectextrem de important, nu doar pentru România de azi, darmai ales 
pentru România generațiilor de mâine.  

Spun acest lucru pentru că, conform raportului forumului economic din 2019, România se află pe locul 19, din 141 de 
țări analizate, privind calitatea infrastructurii rutiere. Din altă perspectivă, pe plan european, România se situează pe ultimul 
loc în Europa, privind numărul de kilometri de autostradă la 100.000 de locuitori. Totodată, din cei 17.091 de kilometri de 
rețele de transport rutier de interesnațional, doar 4,96% reprezintă numărul total de kilometri de autostradă. Comparativ cu 
celelalte state din Uniunea Europeană, raportat la suprafața țării noastre, ne aflăm pe ultimele locuri privind densitatea de 
autostrăzi. Așa cum domeniile Sănătate și Educație sunt subfinanțate, la fel și domeniul transporturilor a fost ocolit de 
investiții care să îmbunătățească rețeaua rutieră, iar acest fapt plasează țara noastră pe ultimele locuri, la nivelul Uniunii 
Europene, în ce privește calitatea drumurilor și a infrastructurii rutiere. De aici, avem și o rată ridicată a mortalității rezultate 
din accidente rutiere. Astfel, țara noastră înregistrează un număr de 96 de fatalități/milion de locuitori față de media UE, care 
este 49 de fatalități/ milion de locuitori. În același timp, drumurile cu o singură bandă de sens sunt cunoscute drept cele mai 
periculoase, având un grad de 4 ori mai ridicat de accidente, comparativ cu autostrăzile. Mai subliniez faptul că aproximativ 
90% din rețeaua națională de infrastructură rutieră este reprezentată de drumuri cu o singură bandă, fapt ce contribuie la acel 
număr mare de accidente și la deplasarea îngreunată. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
La capitolul infrastructurii rutiere, România este repetentă la nivelul Uniunii Europene, domeniul transporturilor 

primind o atenție aparte, prin alocările de fonduri din bugetul statului și din PNNR. Este un moment care va deschide 
drumurile pentru multe generații de acum înainte și îi invit pe colegii parlamentari să alocăm o atenție aparte acestui domeniu, 
pentru că, în acest fel, contribuim la dezvoltarea României. Autosuficiența și narcisismul unor politicieni au ținut blocată 
această țară, iar atunci când vrei să lucrezi într-adevăr pentru români, aceasta este o atitudine egoistă care nu duce nicăieri. 
Atât timp cât ne împiedicăm de nume, personalități, drumurile României vor fi, încontinuare, un subiect al fatalității. 
 

Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
 

Învestiții în Hunedoara prin Programul Operațional Regional 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Investițiile reprezintă mijlocele prin care o economie crește sănătos și garantat. Bugetul României de anul acesta 

cuprinde alocări record pentru sectorul investițiilor, singura șansă ca țara noastră să aibă parte, în sfârșit, de o dezvoltare 
vizibilă și durabilă. Pe lângă investițiile care țintesc către obținerea de valoare adugată într-un termen relativ scurt și mediu, un 
alt tip de investiție, poate cea mai importantă pentru prosperitatea și securitatea unei țări, este cea în educație, care, față de alte 
categorii de investiții, este una pe termen lung. Prin urmare, sunt foarte bucuroasă să aflu că domnul Cseke Attila, ministrul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a semnat 24 de contracte de finanțare, în valoare totală de 106.476.282,95 lei, 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru instituții de învățământ, îmbunătățirea calității vieții și creșterea 
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competitivității unor firme. Dintre acestea, 12 proiecte vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale și recreative, precum 
și regenerarea urbană.  

O parte din aceste fonduri vor fi îndreptate și către județul Hunedoara. Orașul Hațeg va beneficia de 7.771.522,70 lei 
pentru construcția unui corp nou de clădire pentru învățământul liceal - filiera tehnologică la Colegiul Național ”I.C. Brătianu”. 
Cu o tradiție de peste un secol, Colegiul Național "I.C. Brătianu" s-a afirmat constant drept cea mai importantă instituție 
educativă și culturală a Țării Hațegului. Eforturile constante ale cadrelor didactice și ale elevilor au poziționat liceul între 
primele unități școlare din județ.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Așa cum am mai afirmat și cu alte ocazii, voi continua să lupt cu toate puterile pentru ca județul Hunedoara, județul 

nostru, mai ales în ceea ce privește investițiile, să fie o prioritate pentru actuala coaliție de guvernare PNL-USRPLUS-UDMR. 
Acest deziderat a fost, până acum, susținut de fapte concrete, iar investițiile cu fonduri europene și guvernamentale în județul 
Hunedoara nu se vor opri aici. Ne-am asumat un drum pe care vrem să ducem România. Acel drum este unul al dezvoltării și 
al prosperității. Apartenența la Uniunea Europeană și NATO, precum și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, reprezintă 
parametrii instituționali și familia valorilor în cadrul cărora dorim să ne dezvoltăm. Garantarea și extinderea libertății, apărarea 
democrației și a statului de drept sunt pilonii pe care această coaliție se fundamentează. Însă, mai mult decât salvgardarea 
acestor valori sacre, o guvernare liberală se legitimează prin măsurile economice pe care le adoptă. Deși pandemia de Covid-
19 a obligat statele să recurgă la politici economice și fiscale care să ajute afacerile afectate, investițiile au rămas în România o 
prioritate. Când vorbim despre educație nu vom vorbi niciodată despre cheltuieli, ci numai despre investiții. Orice copil pe care 
reușim să îl aducem și să-l ținem pe băncile școlii reprezintă o investiție pentru viitorul României, pentru că numai prin 
cetățeni educați o țară are garanția supraviețuirii și dezvoltării sale. Mai mult, ca liberal, garantarea egalității de șanse 
reprezintă pentru mine un principiu de netăgăduit. Nu contează în ce familie te naști sau ce condiție socială și financiară ai. 
Credem că numai prin educație un copil își poate atinge potențialul maxim, iar ulterior, prin dedicare, efort și transpirație, să 
ajungă să-și îndeplinească visele și, concomitent, să contribuie la prosperitatea țării lui. Cu cât fiecare dintre noi muncește mai 
mult și încearcă să se autodepășească, cu atât toți ceilalți au de câștigat. România nu mai poate să se abată de la calea liberală, 
singura în măsură să îi asigure prosperitatea și stabilitatea! 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

 

Educația este cheia dezvoltării României 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
O vorbă veche și înțeleaptă spune așa ”arată-mi cum funcționează sistemul de educație astăzi, ca să-ți spun ce viitor va 

avea țara ta!”. Deși guvernele anterioare au cunoscut acest aspect, au neglijat complet problemele din învățământul românesc, 
lăsând unele lucruri să se agraveze de la un an la altul. Zeci de miniștri au clamat reforma, au promis investițiiși au amăgit 
populația cu angajamente iluzorii. Din păcate, lipsa atenției guvernamentale în educație se măsoară prin indicatori obiectivi. 
Spre exemplu, înanul 2019, țara noastră ocupa un rușinos loc în rândul statelor europene, cu privire la accesul la educație, la 
rata de abandon școlar, la starea infrastructurii și atenția acordată cadrelor didactice. Speranța a renăscut la finalul anului 2019, 
atunci când singurul partid care și-a asumat să preia guvernarea țării și să reformeze România a fost Partidul Național Liberal. 

Stimați colegi, 
Cândmunceștionestși cu dorința de a schimbalucrurileîn bine, vine și răsplata pe măsură. Nu pot să ascund că am aflat 

cu deosebită bucurie faptul că județul Suceava a obținut rezultate peste media națională la simulările care 
pregătescevaluarenațională din aceastăvară. Este o veste minunată la care au contribuit deopotrivă elevii, cadrele didactice, 
profesorii și autoritățile administrației publice locale. Îi felicit pe toți! Cu toate acestea, dacă ne uităm în profunzime, suntem 
încă foarte departe de ceea ce ne dorim să se întâmple cu educația din România și cu performanțele elevilor. Nu avem cum să 
nu constatăm că reformele începute anul trecut, în perioada Guvernului PNL, care au însemnat alocări financiare fără 
precendent pentru modernizarea infrastructurii școlare, dotarea cu echipamente electronice, conectarea la internet șicalificarea 
a sute de dascăli prin masteratul didactic începe să producă efectele pozitive pe care le așteptăm de ani de zile. Așadar, în anul 
2020, PNL a demonstrate că prin concursul tuturor factorilor implicați putem să schimbăm soarta educației din României, dar 
și a altor sectoare prioritare.  
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 Stimați colegi, 
 Vă spun sincer că sunt bucuros să aflu că viziunea asupra educației, adusă de proiectul prezidențial ”România educată” 

și pusă în practică de acțiunea unor ministere s-a schimbat în mod semnificativ, astfel încât să vorbim mai puțin despre reform 
și să o simțim mai puternic prin rezultatele măsurilor luate. Dacă vorbim despre problema dureroasă a abandonului școlar, 
characteristic copiilor care provin din familii cu situații financiare delicate, atunci nu pot să nu constat că măsurile pe care 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale le aplică sau intenționează să le aplice chiar de anul acesta, ca pachete integrate de 
asistență socială, vor conduce la creșterea gradului de acces la educație al copiilor cu posibilități material reduse. Dacă vorbim 
despre problema deficitului de cadre didactice bine pregătite, dispuse să profeseze și în mediile mai puțin favorizate, atunci 
salarizarea atractivă pe care o va propune Ministerul Educației, concomitent cu dezvoltarea masteratelor didactice și creșterea 
promovabilității la concursul de titularizare, va conduce la o și mai bună resursă umană în educație. Dacă ne gândim încă la 
pereți scorojiți, la toalete rudimentare sau la lipsurile acute de material didactice, atunci fondurile allocate prin PNRR, prin 
fonduri structural sau prin credite contractate de Guvern ne vor conduce la situația în care să nu mai avem discuții în spațiul 
public despre școli cu toalete în curte sau fără conexiuni minimale la comunicații electronice. 

 Nu cred că succesul reformării educației românești trebuie să nască pretenții de paternitate. Dimpotrivă, cred că 
problema educației românești a fost tocmai orgoliul politic al decidenților care,  odată cu schimbarea Guvernului sau a 
Parlamentului, totul se lua de la zero. Personal, cred că modernizarea și dezvoltarea învățământului românesc trebuie să se 
fundamenteze pe baze consensuale între toate partidele politice. Numai așa va dura! De asemenea, nu cred că doar dascălii sau 
părinții pot să realizeze obiectivele acestei reforme. Povara nu trebuie să pice doar pe umerii lor! Am convingerea că succesul 
va veni numai prin efortul nostru, al tuturor: elevi, dascăli, părinți, primari, consilieri locali, parlamentari, miniștri, societate 
civilă și mediul de afaceri.  

Vămulțumesc,          Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

Exporturi pe bani puțini, importuri pe bani mulți – această boală a agriculturii românești se rezoltă doar prin investiții 
 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
În anul 2020, seceta severă a afectat puternic culturile cerealiere din țara noastră, producția fiind și cu până la 40% mai 

mică față de producția medie înregistrată în anii anteriori. Cu toate acestea, România a reușit să realizeze a șasea producție de 
grâu din Uniunea Europeană, de peste 6,4 milioane de tone, din care aproape două treimi a luat calea exporturilor comunitare 
și extracomunitare. La prima vedere, să exporți câteva milioane de tone de cereale poate să pară o mare reușită, însă, dacă ne 
uităm în conturile fermierilor putem observa că banii încasați sunt extrem de puțini, din cauză că cerealele au fost exportate 
aproape exclusiv sub formă de materii prime pentru industriile agro-alimentare și sectoarele zootehnice din alte state. Din 
exportul de grâu, în conturile fermierilor români abia dacă au intrat 840 de milioane de euro, în vreme ce deficitul balanței 
comerciale apasă, de la un an la altul, tot mai greu, tocmai pe comerțul cu produse agricole. 

Stimați colegi, 
Într-o agricultură modernă, seceta nu are cum să fie un factor de restrângere a productivității, pentru că sistemele de 

irigații substituie în cea mai mare parte capriciile vremii. Din păcate, știm cu toții că în perioada anilor 90 s-a ales praful și 
pulberea de vechea infrastructură de irigații, iar în perioada guvernelor socialiste s-a promis multși nu s-a făcut nimic. 
Promisiunile guvernelor PSD privind investițiile în aducțiuni de apă nu au fost decât minciuni propagandistice, ale căror 
picioare scurte s-au văzut exact atunci când fermierii români aveau cea mai mare nevoie de aceste investiții. Dimpotrivă, sub 
argumentul că modernizează infrastructura de irigații, PSD dădea tunuri financiare din bugetul de stat. Când ne uităm în urmă, 
constatăm că banii s-au cheltuit și nu știm pe ce, iar când inventariem infrastructura de irigații nu regăsim decât munți de 
rugină, echipamente nefuncționale și proiecte rămase pe hârtie. 

Stimațicolegi, 
Nu cred că trebuie să vă mai spun câte intervenții am avut în Parlament pe această temă, pentru că de ani de zile susțin 

că agricultura românească are nevoie de o schimbare sistemică. Cu mici spoieli și improvizații nu vom construi o agricultură 
performantă și competitivă. Niciun român care muncește în agricultura noastră nu va prospera atâta vreme cât acesta își vinde 
producția imediat după recoltare, la capătul tarlalei, fără niciun fel de valoare adăugată și la momentul în care prețul este cel 
mai mic. M-a bucurat să vă căîniulie 2020, Președintele României și Prim-ministrul Orban și-au asumat un plan național de 
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investiții care să elimine principalele deficiențe ale agriculturii românești: investiții în irigații și sisteme de depozitare, 
stimularea întreprinderilor mici și mijlocii de prelucrare a produselor agricole, sprijinirea și stimularea tinerilor de a lucre în 
agricultură și de a concepe acest domeniu la fel ca orice alt business modern. Așadar, procesul de reformă a fost demarat încă 
de anul trecut, iar anul acesta s-au deschis multiple oportunități să îl susținem cu bani de la Uniunea Europeană, fie prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, fie prin cadrul financiar multianual. Este motivul pentru care, personal, cred că miniștrii 
responsabili din actualul Guvern trebuie să se concentreze pe realizarea proiectelor de reformă pe oamenii le așteaptă. De 
asemenea, opoziția din PSD, căreiai se datorează în cea mai mare parte situația gravă din agricultură, ar trebui să demonstreze, 
chiar și în al doisprăzecelea ceas, responsabilitate și să pună umărul la modificările structurale de care are nevoie agricultura, 
pentru a performa.  

Vămulțumesc,        Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
 

România are nevoie de lideri, astăzimaimult ca oricand 
 

Politica nu este despre cei care o facem, ci despre cei pentru care o facem. Nu este despre politicieni, este despre 
cetățeni. Iar România are astăzi nevoie, mai mult ca oricând, de lideri, nu de politicieni. Diferența dintre ei este simplă: 
politicienii se gândesc la următoarele alegeri, liderii se gândesc la următoarele generații. 

O singură persoană putea, dintr-o frază, să resolve criza politică: dl. Vlad Voiculescu. “Regret decizia Premierului, nu 
sunt de acord cu ea, dar pentru binele țării am hotărâtsă fac un pas în spate. Fac un apel public către colegii mei de partid să 
rămână la guvernare în aceste moment grele pentru români, iar tuturor susținătorilor mei le spun: mergem mai departe!” 

În schimb, a ales calea mai ușoară a unor mesaje politice care, e cert, generează emoție, dar nu rezolvă nimic. Și nici nu 
se bazează pe argument clare, logice. „Mafia”, „lupta cu Mafia”, „sistemul”, „avem indicia că numărul de morți raportat este 
diferit de cel real”, „am început o investigație, dar nu am fost lăsați să o terminăm”, „sistemul nu vrea transparență”, „am 
deranjat”. Această retorică doar inflamează situația și amână rezolvarea crizei. Ar fi fost mult mai util un bilanț la rece, cu cifre 
și argument clare, ale mandatului de ministru, împreună cu apelul către succesor, oricare ar fi el sau ea, de a continua 
proiectele începute. 

Lucrurile nu s-au oprit doar la celebra conferință de presă, ci continuă de atunci, cu noi „dezvăluiri” în fiecare zi, într-un 
tur de forță al televiziunilor. Sub privirile întregii țări, déjà istovită de peste un an de pandemie, o țară care așteaptă soluții de la 
cei pe care româniii-au votat. Nu probleme, nu haos, nu bătălii închipuite. Ci soluții rapide și corecte.  

România are nevoie de o guvernare responsabilă. Suntem în fața celei mai mari oportunități la care puteam spera 
vreodată: 84 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Avem motive să fim convinși că măsurile luate până acum au dat 
șansa economiei să își revină.  

Ultimele date ale INS confirmă: în luna februarie 2021, producția industrială a crescut față de luna precedentă cu 3,7% 
ca serie brută. În  plus, România este printer statele membre UE cu cea mai mare creștere a volumului comerțului cu 
amănuntul în UE, în februarie, arată Eurostat. Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, principalul barometru pentru 
consumul privat, a marcat în luna februarie o creștere cu 1,3% față de perioada similar a anului trecut.  

O altă veste foarte bună este că agenția de rating Standard & Poor's a păstrat ratingul de țară și a modificat perspective 
economiei României de la negativ la stabil. Aceasta este prima modificare în sens pozitiv a perspectivei din ultimii 7 ani (din 
noiembrie 2013). 

Decizia Standard & Poor's reprezintă o dovadă a recunoașterii internaționale a eforturilor României pentru a asigura 
consolidarea fiscal-bugetară și confirm că măsurile adoptate au fost cele corecte, necesare pentru țara noastră și așteptate de 
către partenerii noștri externi. Agenția de rating estimează și o creștere economică de 5% pentru România în acest an, pe baza 
investițiilor finanțate de UE și a revenirii cererii interne. 

Guvernul liberal va merge mai  departe atât cu implementarea măsurilor destinate înlăturării efectelor negative ale 
pandemiei Covid-19 și relansării economiei, cât și cu politica fiscal-bugetară prudentă care să asigure înscrierea României în 
țintele asumate. Dar, ca toate aceste lucruri să se întâmple, avem nevoie de stabilitate. O țară nu se guvernează cu declarații la 
cald, ci cu viziune, cu mintea limpede și cu gândul la viitoarelegenerații. Cu mai mulți lideri și mai puțini politicieni. 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
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Pandemiaestedespre a salvavieți, nu un concurs de popularitate! 
 
Avem o criză sanitară care a cuprins tot globul și o strategie sigură: vaccinarea în ritm alert a populației adulte. Este 

testul suprem al generației noastre, este momentul în care ar trebui să fim uniți, nu dezbinați! Orice om nehotărât, orice 
îndoială sădită în sufletul românilor înseamnă zile prețioase de libertate pe care le irosim. 

Ca politicieni, ne putem ciorovăi pe multe subiecte, dar nu pe viețile semenilor noștri. Ultimul an a întins la maximum 
răbdarea tuturor, dar ne-a arătat că ne putem pune pe treabă.  

Ca liberali, am gestionat pierderile financiare și am ținut economia țării pe linia de plutire. Astăzi, datorită unor restricții 
echilibrate impuse societății, suntem pe creștere economică și apreciați de agențiile internaționale de rating.  

România a reușit până acum să stăvilească impactul pandemiei, atât medical, cât și economic. Asta s-a făcut cu munca 
tuturor profesioniștilor din instituțiile noastre și cu sacrificii politice, adeseori.  

Măsuri menite să salveze vieți ne-au costat politic în momente electorale. Dar am preferat să punem viața omului simplu 
deasupra interesului politic. Astăzi vorbim despre redeschiderea totală a economiei de la 1 Iunie pentru că am luat la timp 
măsurile potrivite și pentru că avem o campanie de vaccinare de succes. 

Frustrarea, supărarea, negarea realității nu ne vor duce nicăieri. În schimb, vedem cum alte țări au reușit vaccinarea 
majorității populației și astăzi renunță total la restricții. Viața normală, viața de dinainte de pandemie după care tânjim cu toții, 
poate fi câștigată de fiecare român în acest an. Avem nevoie de un moment zero de unitate națională, avem nevoie să câștigăm 
inimile și mințile semenilor noștri pentru a-i convinge să se vaccineze. 

O pandemie nu este ocazia pentru un concurs de popularitate, ci este o cursă contracronometru pentru a salva vieți. 
Guvernele care vor pierde bătălia cu pandemia vor fi măturate oriunde în lumea democratică. Oamenii ne vor judeca după 
rezultate, pentru că vor vedea că în unele țări s-a putut ieși din criză, iar altele încă se târăsc spre liman. Eu sunt sigur că vom fi 
parte din liga câștigătorilor! 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
Stabilitatea politică a României reprezintă o garanție pentru stabilitatea regionala 

 
 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
Încălcarea armistițiului din regiunea Donbass, mișcarea de trupe și echipament militar către granița ucraineană, precum 

șioperațiunile din Crimeea și Marea Neagră accentuează instabilitatea regională și constituie o serioasă amenințare la adresa 
securității tuturor statelor riverane MăriiNegre.  

În condițiile în care conflictul din Ucraina poate escalada în orice moment, stabilitatea politică a României trebuie să 
constituie principala prioritatea a tuturor forțelor politice aflate la guvernare. 

România este un pol de stabilitate în regiunea Mării Negre, iar calitatea sa de membru NATO și partener strategic al 
SUA reprezintă o garanţie  solidă pentru stabilitatea întregii regiuni. Cu atât mai mult în acest context geo-politic, marcat de 
provocări majore la frontier sa estică.  

Disensiunile din cadrul coaliției, alimentate de orgolii care nu arată altceva decât imaturitate politică, nu fac decât să 
amplifice o criză provocată artificial, de care România nu are nevoie în acest moment!  

Decizia PNL este categoric în favoarea menținerii coaliției, după cum arăta și președintele PNL, domnul Ludovic 
Orban, o altă soluție politică este exclusă în acest moment. Coaliția și programul de guvernare sunt mai importante decât 
persoana unui ministru, iar atitudinea critică a USR-Plus și atacurile la adresa PNL nu au nicio legătură cu realitatea și sunt 
nedrepte, înraport cu activitatea Guvernului. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
În acest context dificil, amplificat de pandemia Covid-19, România trebuie să acționeze în continuare ca partener 

credibil și ca promotor al democraţiei. Pentru aceasta, este nevoie de stabilitate și de colaborarea tuturor formațiunilor politice. 
Încercările continue ale opoziției de aerodaechilibrul politic prinmoțiuni de cenzurăfărătemei, prin incitarea la 

nerespectarea legii și la violențe de stradă, prinde clarații iresponsabile și populiste nu fac altceva decât să afecteze 
credibilitatea României pe plan extern.    
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Consider absolute necesară înțelegerea faptului că stabilitatea politică şi economică a României trebuie să primeze 
intereselor individuale sau conjuncturale și că soluția tensiunilor este dialogul politic. Doar în acest fel vom putea depăși criza 
generată de pandemie și vom putea face față provocărilor majore externe.  

Vă mulțumesc!         Deputat  
Michael Gudu 

*** 
 

Planeta Pământ are nevoie de noi! E timpul să-i arătăm că o putem proteja! 
Stimați colegi, 
În fiecare an, la data de 22 aprilie, sărbătorim Ziua Planetei Pământ, ziua când a fost activată mișcarea pentru protejarea 

mediului înconjurător.  
Marcarea Zilei Pământului a fost inițiată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de atrage 

interesul clasei politice pentru problemele de mediu. A fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de americani, 
preocupați de protejarea planetei.  

Înanul 2009, Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie sărbătoare oficială a planetei Pământ. A devenit o 
expresie comună a dorinței tuturor de a construi o societate durabilă, stabilă și verde. 

În anul 2019, Parlamentul European a declarat situația de urgență privind clima. Adoptare a stării de urgență climatic 
reprezintă o serie de măsuri adoptate de către Parlamentul European, parlamente naționale, primării sau universități din 
întreaga lume. Este una dintre măsurile propuse de mișcările ecologiste ca răspuns la schimbările climatice. Această inițiativă 
presupune adoptarea de măsuri pentru reducerea emisiilor de carbon la 0. 

Până în prezent, în mai multe țări a fost adoptată urgența climatică. Printre acestea, se numără Irlanda, Canada și 
Argentina. În 2019, Parlamentul Regatului Unit a adoptat o moțiune care declara urgența climatică. În Statele Unite, 18 orașe 
printre care New York sau San Francisco s-au alăturat inițiativei. 17 orașe din Australia, printre care se numără și Sidney, au 
declarat starea de urgență climatică. De asemenea, 49 de orașe din Germania s-au alăturate forturilor de a atrage atenția asupra 
stării în care se află Planeta. Exemplele pot continua cu alte orașe din întreaga lume. 

„Liderii politici de pe întreg mapamondul ar trebui să declare stare de urgenţă climatic în ţările lor, pentru a evita ca 
încălzirea global să ajungă la un nivel catastrofal”, declara în 2020 secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Din 
nefericire, aparația virusului SARS-COV-2 ne-a făcut pe toți, lideri politici din întreaga lume, să dăm câțiva pași înapoi în 
lupta pentru declararea stării de urgență climatică. Am convingerea că, atunci când coronavirusul o să fie doar o amintire 
neplăcută, vom acorda atenția cuvenită mediului. Este o luptă pe care o dăm cu toții, indiferent de poziționarea geografică a 
țărilor noastre. 

Într-o postare realizată pe Twitter, președintele Joe Biden își asumă lupta împotriva catastrofelor climatice. „Vom 
conduce lumea în lupta împotriva schimbărilor climatice”, a  scris președintele american. Sunt încântat să văd că SUA este 
gata să conducă eforturile tuturor de a face din planeta noastră un loc sigur pentru următoarele generații. America rămâne 
partenerul nostru de nădejde, alături de care putem să construim o societate durabilă. 

Consider că Parlamentul României trebuie să se alăture eforturilor care se fac la nivel internațional pentru declararea 
stării de urgență climatică. După ce vom câștiga lupta cu pandemia de coronavirus, avem datoria să ne asumăm obiectivul 
curajos de a contribui la protejarea mediului. Depinde de fiecare dintre noi să lăsăm viitoarelor generații un loc maisigur. 
Planeta Pământ are nevoie de noi! E timpul să-I arătăm că o putem proteja! 

Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

*** 
Învingem pandemia prin vaccinare 

 

Remarc cu bucurie răspunsul pozitiv al românilor și implicarea lor în campania de imunizare prin vaccin, singura 
metodă eficientă și concretă de a învinge pandemia și a trece cu bine peste această perioadă de coșmar pentru noi toți.  

Este lăudabil faptul că, în ultimele zile, un procent însemnat al populației s-a vaccinat, iar trendul ascendent din acest 
punct de vedere este vizibil și în zona rurală, unde scepticismul este mai pronunțat. M-am bucurat să văd că foarte mulți 
oameni în vârstă s-au imunizat fără teamă și au dat astfel încredere și consătenilor, pentru a se vaccina în condiții de maximă 
siguranță.   
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Obiectivul Guvernului Florin Cîțu este ca în septembrie să avem peste 10 milioane de români vaccinați. Eforturile s-au 
intensificat în vederea reușitei acestui demers, prin deschiderea de noi centre, cabinete, unități mobile, prin implicarea 
medicilor de familie, precum și aducerea dozelor suficiente, astfel încât toți românii care își doresc să fie imunizați cât mai 
repede cu putință.  

Este evident că după ce vom ajunge la un procent de 30% de persoane vaccinate, efectele vor fi benefice la scară largă, 
atât prin scăderea numărului de infectări, cât și a internărilor în secțiile ATI.  

Experiența țărilor în care un procent semnificativ din populație s-a vaccinat, precum Israel, SUA și Marea Britanie, este 
edificatoare în acest sens, diminuându-se internările persoanelor în vârstă, precum și numărul cazurilor grave de la Terapie 
Intensivă. 

Deși traversăm valul al treilea al îmbolnăvirilor, avem și noi destule motive de mulțumire, mai ales prin prisma 
impactului vaccinării în rândul persoanelor din sistemul medical și social, unde se constată o scădere substanțială a ratei de 
incidență. Mai ales în cazul persoanelor din centrele medico-sociale de îngrijire a persoanelor vârstnice, a fost atenuat 
considerabil riscul apariției a noi focare de îmbolnăviri cu COVID, în urma procesului de vaccinare. 

Subliniez din nou că vaccinarea nu este obligatorie, ci este voluntară, nu este o competiție între români, nu este un pariu 
al nimănui. S-a dovedit însă, mai ales în țările cu o rată mare a procesului, că imunizarea prin vaccinarea împotriva COVID-19 
este cea mai sigură metodă pentru a ne feri de boală sau de formele grave ale acesteia, precum și de a se eradica în final 
pandemia.  

Inclusiv pentru celebrele festivaluri clujene de vară, Untold și Electric Castle, avem vești bune, organizatorii sperând în 
desfășurarea lor, iar doritorilor le va fi asigurată participarea în cazul în care sunt vaccinați. În concluzie, sunt optimistă în ceea 
ce privește reușita campaniei de vaccinare din România și sunt încrezătoare că vom trece cu bine și cât mai repede peste aceste 
timpuri vitrege. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
PNRR-în dezbatere la Bruxelles 

Dragi colegi,  
Comisii de specialitate, consultări interministeriale, consultări cu reprezentanții societății civile din România și, nu în 

ultimul rând, dezbateri publice cu reprezentanții mediului de afaceri. Prin aceste etape a trecut până la acest moment „Planul 
Național de Redresare și Reziliență”, inițiativă ce are ca scop primordial relansarea și reformarea economiei din țara noastră. 
Mulți spun că este vorba de un proiect prea ambițios, utopic chiar, însă eforturile care au fost depuse pentru structurarea 
inteligentă în vederea atragerii de fonduri europene susțin, de fapt, o viziune pragmatică, centrată pe nevoile principale ale 
României. 

Cei șase piloni sub care este structurat PNRR pot atrage granturi în valoare de până la 312,5 miliarde euro și pot facilita 
împrumuturi de până la 360 miliarde euro, conform datelor publicate de către Executivul European. Din cele 750 miliarde de 
euro destinate „NextGeneration EU”, Comisia Europeană a alocat 672,5 miliarde de euro instrumentului temporar MRR 
(Mecanismul de Relansare și Rezilianță), în vederea finanțării planurilor naționale pe care le elaborează statele membre UE. 
Demonstrarea eficienței și a unei perspective în acord cu valorile europene sunt condiții-cheie pentru aprobarea PNRR de către 
Comisie, dar și pentru susținerea și promovarea acestor valori la fiecare nivel al societății românești. Rezolvarea problemelor 
actuale și consolidarea unor măsuri inovative care să asigure țărilor membre posibilitatea depășirii crizei în care ne aflăm 
reprezintă scopul actual al Uniunii, dar și scopul cu care PNL a venit la guvernare, alături de: susținerea tranziției verde și 
transformarea digitală, creșterea economică, reziliența socială și economică, crearea de locuri de muncă.  

Până la sfârșitul acestei luni, PNRR se va afla pe masa Comisiei Europene, așadar, acum, pe ultima sută de metri, 
presiunea pentru a finaliza acest proiect crește considerabil, dar și concomitent cu nerăbdarea de a ajunge cât mai repede la 
obiectivele propuse.  

Campania de vaccinare este un avantaj deținut în momentul actual, întrucât România se află încă în topul țărilor 
vaccinate, oferind un model de responsabilitate și eficiență. Odată ce PNRR va putea fi aplicat, România va ajunge să ofere și 
un model de revenire economică, de societate reformată și echitabilă. Ne dorim ca aceste scopuri să fie materializate și să 
reușim să ne adaptăm din ce în ce mai bine la provocările care pot surveni în viitor. Ne dorim mult, într-adevăr, dar fără 
perspectivă sunt imposibil de realizat schimbări substanțiale, iar noi trebuie să rămânem fideli acestui scop!   

Vă mulţumesc!          Deputat 
Mugur Cozmanciuc 
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Investitorii străini, alături de diaspora noastră, au toate premisele să vină în România! 
  

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
7 ani de zile România a fost prizoniera unor interese ghidate de un grup de tip infracțional. Prioritățile guvernării de 

stânga au fost legate de modificările aduse legilor justiției, pomenile electorale promise clientelei de partid și cheltuirea banilor 
publici fără nicio responsabilitate. Astfel, milioane de români au fost nevoiți să plece din țară, în timp ce investițiile străine în 
țara noastră au ajuns la cel mai jos nivel din ultimii ani. 

 Astăzi, România a primit rating „stabil”, în loc de „negativ”, din partea unei importante agenții internaționale. Aceasta 
este dovada clară că, după un an și jumătate de guvernare de dreapta, am luat cele mai bune măsuri economice. Este prima 
modificare pozitivă a perspectivei, după 7 ani.  

 Datorită succesului de care se bucură campania de vaccinare, suntem pregătiți pentru redeschiderea tuturor sectoarelor 
din economie.  

Toate prognozele positive venite din partea instituțiilor internaționale sunt semen că economia își revine. Acum este 
momentul ca investitorii străini să vină în România pentru că Executivul va stimuli orice investiție și va încuraja crearea de noi 
locuri de muncă. Fac un apel la toți românii din diaspora să se întoarcă acasă. Să se vaccineze și să sprijine efortul autorităților 
de a reveni la normalitate. Ei pot pune umărul la relansarea economiei româneștiși la reclădirea țării. 

Vămulțumesc!         
Deputat 

Valentin-IlieFăgărăşian 
*** 

Să facem lucrări de calitate. O dată și bine 
 
În aceste zile, comunitățile locale își votează bugetele și își stabilesc obiectivele pentru anii care vin. Avem o 

îndelungată experiență în alocări de fonduri pentru localități. Am avut Ordonanța 7, PNDI, PNDL 1 și 2 și vom avea noi 
programe de dezvoltare locală, care se realizează cu resurse importante de la buget.  

Nu intru în detalii legate despre cine are întâietate, despre cuantumul sumelor alocate, despre numărul de beneficiari. 
Sper să avem un echilibru bun la nivelul întregii țări în acest an și în anii care vin. Aș vrea însă să atrag atenția asupra unui 
lucru extrem de important. Atunci când facem o proiecție de viitor, trebuie să stabilim câteva lucruri esențiale: ce proiecte sunt 
necesare, cât ar costa aceste proiecte, în cât timp se vor realiza și, foarte important, de urmărit ca acele lucrări care se 
realizează să fie de calitate. Mă opresc la ultimul punct fiindcă, nu de puține ori, am întâlnit obiective realizate cu mulți bani, 
dar lucrările au fost de slabă calitate și nu mai trebuie să fie alocați bani fără ca acele proiecte să fie făcute cu responsabilitate. 
Am urmărit implementarea multor investiții în ultimii ani și, nu de puține ori, am constatat lipsa seriozității și lipsa calității 
lucrărilor. Facem drumuri, toată lumea este mulțumită, dar de multe ori drumurile se strică după nici doi ani de la momentul 
reabilitării lor, ceea ce este inadmisibil. Facem licitații de proiectare, de execuție, avem contestații, trec un an, doi, după care se 
fac lucrările, iar la scurt timp, constatăm că am făcut lucruri de mântuială care nu rezolvă problema, cauza.  

Chiar și în zone unde relieful nu este deloc complicat, cum este cel de la Satu Mare, întâlnesc mereu această problemă și 
este inadmisibil să pierdem bani, iar oamenii să privească neputincioși la probleme pe care nu ar trebui să le avem.  

Cer CNAIR, Ministerului Dezvoltării și conducerilor județelor să ia măsuri urgente pentru ca toate lucrările să fie 
monitorizate atent pe tot parcursul derulării procesului de realizare a obiectivelor de investiții și nu doar prin constatarea 
calității lucrărilor la finalizarea lor și cred că Ministerul pe care îl conduceți trebuie să fie mult mai activ în a monitoriza 
calitatea lucrărilor, fie că ele se realizează prin CNI, CNAIR sau ANL, dar și cele realizate de autoritățile județene și locale, 
dacă finanțarea se face și din bugetul ministerului pe care îl coordonați.  

Comisiile de recepție trebuie să aibă un rol mult mai important și trebuie să monitorizeze toate etapele lucrărilor, nu 
doar să constate culoarea asfaltului și lungimea lui.  

Anii care vin sunt anii dezvoltării în infrastructura rutieră și avem obligația de a asigura că resursele financiare sunt 
utilizate cu chibzuință, în folosul tuturor. 

Deputat 
Cozma Adrian-Felician 

*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului BarnaTánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor        

    domnului Ion Munteanu, Guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării 
 

Activități agricole în Delta Dunării 
 
Stimate domnule Guvernator, 
Vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1) Câte societăți comerciale sunt autorizate, la acest moment, pentru desfășurarea de activități agricole în Delta Dunării? 
2) Care este suprafața totală de teren folosită de către societăți comerciale pentru activități agricole pe teritoriul 

ARBDD? 
3) De ce societățile care desfășoară activitatea de agricultură fără servicii anexe agriculturii - irigații, desecări, servicii 

pentru mecanizarea agriculturii și protecție fitosanitară - nu se supun procedurii de autorizare? 
4) Când a fost realizat ultimul Raport privind starea mediului în Rezervația Biosferei Delta Dunării și vă rog să mi-l 

puneți la dispoziție. 
5) Aveți studii privind faptul că multe dintre concesiunile piscicole din județul Tulcea sunt secate și folosite actualmente 

ca terenuri agricole? 
Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație, 

Deputat                                    Deputat 
Bogdan-Alexandru Bola     Alexandru Kocsis-Cristea 

*** 
 
 

Adresată domnului BarnaTánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
       domnului Ion Munteanu, Guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării 
 

Sporirea capacității de supraveghere în Delta Dunării 
 

Stimate domnule Guvernator, 
Vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Câte amenzi s-au dat în ultimii 5 ani pentru încălcarea limitei de viteză pe teritoriul Rezervației Biosfera Delta Dunării? 
2) Ce măsuri s-au luat în ultimii 5 ani pentru stoparea acestui fenomen care deranjează turiștii și fauna și distruge flora 

Deltei? 
3) De ce echipamente dispuneți și ce echipamente ați solicitat pentru sporirea capacității de supraveghere în Delta 

Dunării? 
3) Câte controale mixte (numărul exact pe fiecare an) ați efectuat în ultimii 5 ani și cu ce instituții mai exact? 

Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație, 

Deputat         Deputat 
Bogdan-Alexandru Bola      Alexandru Kocsis-Cristea 

*** 
Adresată domnului BarnaTánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 
Operațiunea de cadastrare a Deltei Dunării 

Stimate domnule ministru, 
În luna iunie a anului trecut, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a semnat contractul de finanțare a lucrărilor de 

cadastrare a Deltei Dunării, în valoare de 28 de milioane de lei. La acel moment, se vorbea despre 116 sectoare cadastrale din 
11 unități administrativ-teritoriale.  

Având în vedere cele expuse, vă rugăm, domnule ministru, să ne spuneți: 
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1) Care este stadiul la zi a operațiunii de cadastrare a Deltei Dunării? 
2) Există blocaje sau întârzieri la această procedură? Și dacă da, unde și la ce instituție se întâmplă acest lucru?  
3) De asemenea, vă rugăm să ne puneți la dispoziție programul de lucru - etapizarea acestui proiect, pentru a putea 

urmări îndeaproape desfășurarea acestuia. 
Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,  

Deputat       Deputat 
Bogdan-Alexandru Bola     Alexandru Kocsis-Cristea 

*** 
 

Adresată domnului, Cristian Ghinea, ministrul  Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Nevoia imperioasă de o strategie a investițiilor în sectorul de irigații 
 

Stimate domnule ministru, 
România, în momentul de față, are o nevoie imperioasă de o strategie a investițiilor în sectorul de irigații. Infrastructura 

de irigații este o component vitală pentru o agricultură modern și competitivă. 
În acest moment, sunt multe aşteptări cu privire la modul în care Planul Naţional de Relansare şiRezilienţă (PNRR), 

coordonat de Ministerul Investiţiilorşi Proiectelor Europene (MIPE), așteptări ce vor contribui la demararea unor investiţii de 
anvergură în domeniul protecţiei mediului, cu implicaţiiîn sectorul agricol românesc. 

Ca urmare, domnuleministru, vă transmit următoareaîntrebare: 
- Care sunt investițiile eligibile din PNRR, și totodată, care este suprafața estimată de irigații ce urmează să fie 

modernizată? 
Solicit răspuns scris.          Deputat 

Dumitru Florian-Emil 
*** 

Adresată domnului ministru, Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Nevoia imperioasă de o strategie a investițiilor îns ectorul de irigații 
Stimate domnule ministru, 
România, în momentul de față, are o nevoie imperioasă de o strategie a investițiilor în sectorul de irigații. Infrastructura 

de irigații este o component vitală pentru o agricultură modern și competitivă. 
În acest moment, sunt multe aşteptări cu privire la modul în care Planul Naţional de Relansare şiRezilienţă (PNRR), 

coordonat de Ministerul Investiţiilorşi Proiectelor Europene (MIPE), așteptări ce vor contribui la demararea unor investiţii de 
anvergură în domeniul protecţiei mediului, cu implicaţiiîn sectorul agricol românesc. 

Ca urmare, domnuleministru, vă transmit următoarea întrebare: 
- Care sunt investițiile eligibile din PNRR, șitotodată, care est esuprafața estimată de irigații ce  

urmează să fie modernizată? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Dumitru Florian-Emil 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Clarificări privind suma încasată în anul 2020 din rovinieta pentru drumurile publice 
 

Stimate domnule ministru , 
 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, sumele încasate de către Compania Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din România - S.A în urma aplicării tarifului de utilizare a drumurilor naționale constituie surse de venit ce 
pot fi reinvestite exclusiv pentru lucrări de infrastructură de interes național. 

 Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este valoarea totală a sumei încasate în anul 2020 din rovinieta pentru drumurile publice? 
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2. Cu ce scop au fost cheltuiți acești bani și ce investiții de infrastructură rutieră au fost finanțate în anul 2020?  
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,          Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Măsurile de protecție sanitară în mijloacele de transport aerian din România 
 

Stimate domnule ministru, 
 În efortul de a preveni și combate pandemia de SARS-CoV-2, Legea nr. 55/2020 și Ordinul nr. 1.082/97/1.112/2020 

prevăd respectarea măsurilor de protecție sanitară prin instituirea obligativității de efectuare a procedurilor de igienizare și 
dezinfectare a spațiilor comune din aeroporturi și aeronave. 

Astfel, se menționează dezinfectarea aeronavelor după fiecare rotație.  
 Având în vedere faptul că aceste proceduri sunt esențiale pentru prevenirea contaminării pasagerilor, și a personalului 

ce activează în domeniul transportului aerian, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt măsurile concrete de igienizare și dezinfectare în cadrul transportului aerianîn contextual pandemiei de 

SARS-CoV-2 luate în cadrul Ministerului pe care îl coordonați? 
2. Care este frecvența cu care se desfășoară aceste proceduri de igienizare și dezinfectare? 
3. Există la acest moment o strategie ce urmărește centralizarea acestor proceduri cu scopul de a verifica dacă măsurile 

de igienizare a transportului aerian au fost efectuate? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Măsurile de protecție sanitară în mijloacele de transport feroviar din România 
 

Stimate domnule ministru,   
În anul 2020, odată cu începutul pandemiei de SARS-CoV-2, măsurile și recomandările transmise la nivel european s-au 

concretizat și la nivel național prin adoptarea Legii nr. 55/2020 și a Ordinului nr. 1.082/97/1.112/2020, ambele documente 
menționând obligativitatea procedurilor de salubrizare și igienizare a spațiilor comune din gări, în special a garniturilor de tren, 
înainte de plecarea în fiecare cursă.  

 Având în vedere reclamațiile călătorilor CFR cu privire la condițiile sanitare neconforme din trenuri, darși a faptului că 
aceste proceduri de igienizare sunt esențiale pentru prevenirea contaminării atât a pasagerilor, cât și a personalului ce activează 
în domeniul transportului feroviar, doresc să vă adresez următoareleî ntrebări: 

1. Care sunt măsurile concrete de igienizare și dezinfectare a transportului feroviar în contextual pandemiei de 
SARS-CoV-2 luate în cadrul Ministerului pe care îl coordonați pentru a atinge obiectivele stabilite la nivel 
European și național pentru protecția sanitară? 

2. Care este frecvența cu care se desfășoară aceste proceduri de igienizare șidezinfectare? 
3. Există la acest moment o strategie ce urmărește centralizarea acestor proceduri cu scopul de a verifica dacă 

măsurile de igienizare a transportului feroviar au fost efectuate? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 
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Adresată domnului Tanczos Barna,  ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Nivelul ridicat de poluare reprezintă un pericol pentru sănătate 
 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit raportului organizației Global Alliance on Health and Pollution (GAHP), în 2019, România ocupa locul  8 în 

Europa și locul 45 mondial cu privire la numărul deceselor din cauza poluării, la suta de mii de locuitori.2 
De asemenea, conform studiului publicat în revista europeană de cardiologie, Cardiovascular Research,aproape 9 

milioane de decese sunt înregistrate anual din cauza poluării la nivel global, în timp ce în România, cifrele relevă peste 20.000 
de români ce mor anual din această cauză. 3 

Având în vedere faptul că poluarea atmosferică presupune un impact negative asupra sănătății cetățenilor, doresc să vă 
adresez următoarele întrebări: 

1. Care au fost măsurile concrete luate în cadrul Ministerului pe care îl coordonați pentru a reduce poluarea în 
municipiile și orașele cele mai afectate de acest fenomen din România? 

2. Cât de eficiente s-au dovedit aceste măsuri în situația în care ați efectuat o analiză în acests ens?  
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,          Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Exemplul statelor europene în procedura de obținere a permisului de conducere 
 

Stimate domnule ministru,  
Pornind de la analiza efectuată ca un studio comparative între România și alte 3 state europene, din care două sunt 

membre ale UE, cu privire la cadrul legal și procedurile de obținere a permisului de conducere, se observă o discrepanță 
majoră în nivelul de dificultate și implicit, rigurozitatea în ceea ce privește procesul de acordare a permisului auto între țările 
analizate și țara noastră.  

 Prin urmare, această analiză folosește modele de bune practice existente în țări precum Marea Britanie, Franța și 
Germania și ajută la evaluarea situației din România prin realizarea unei comparații. Astfel, analiza a fost concentrată pe 
etapele pregătitoare pe care viitorii șoferi din cele 3 țări analizate trebuie să le parcurgă până la promovarea examenului de 
conducere, etapece se dovedesc a fi răspunzătoare pentru o triere mai aprofundată a celor ce doresc să obțină permisul de 
conducere, reprezentând principalul motiv pentru care obținerea carnetului de șofereste un process competitive în aceste 
locații, în comparație cu România, unde procesul este mai permisiv la acest capitol. Spre exemplu, în Franța regula este de a 
elibera un număr limitat de permise de conducere anual.   

 Ca aspect cheie considerate de prezenta analiză au fost natura testelor prevăzute în cadrul examinării medicale auto, 
existența obligativității de a promova un curs de prim ajutor înainte de a putea începe pregătirea teoretică și practică în vederea 
obținerii permisului de conducere, componența cursului theoretic și a orelor de condus practic, respective numărul de ore 
acordat pentru fiecare etapă pregătitoare, dar și metodele de evaluare și costurile estimative în cazul acestor trei țări. Ulterior, 
pentru a realize comparația, toate aceste aspecte au fost raportate la aceeași metodologie de studio aplicată și în cazul 
României.  

Referitor la evaluarea medicală, aceasta apare ca o etapă necesară începerii demersului de obținere a permisului de 
conducere în toate țările analizate, aici incluzându-se și România. Ca o particularitate, înMarea Britanie se pune un accent 

                                      
2https://gahp.net/wp-content/uploads/2019/12/PollutionandHealthMetrics-final-12_18_2019.pdf 
3https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa025 
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deosebit pe sănătatea psihică și pe constatarea dependenței de alcool sau substanțe psihoactive, ca fiind teste medicale ce 
cântăresc mult în luarea deciziei de a continua procesul de obținere a permisului de conducere4.  

În ceea ce privește pregătirea teoretică, în țările analizate se observă importanța aparte acordată cunoașterii procedurilor 
de prim ajutor, care în Germania reprezintă o cerință obligatorie5, iar în Franța a fost introdusă ca și criteriu începând cu anul 
20186, deși acest criteriu a fost propus încă din anul 2013 pentru a face obiectul unei modificări legislative.7 

Mai mult decât atât, o altă parte importantă a pregătirii teoretice este componenta de condus prudent și ecologic, care, în 
urma analizei, înMarea Britanie și Germania ocupă 8 ore din totalul pregătirii teoretice, în timp ce în Franța, această 
component poate reprezenta până la 50% din numărul total de ore prevăzute în cursul teoretic. 

Din punct de vedere al evaluării teoretice, România este din nou cea mai puțin exigent dintre țările evaluate. Judecând 
după numărul de întrebări incluse în proba teoretică, în ordine crescătoare avem Germania, urmată de Franța și apoi Marea 
Britanie, cu 30, 40 și respectiv 50 de întrebări, în comparație cu România, unde examenul constă în 26 de întrebări. Mai mult, 
înMarea Britanie șiFranța, proba teoretică are și o parte ce evaluează percepția candidaților la pericol, viteza și modul de 
reacție la situații problematice întâlnite în trafic. În acest caz, este necesară promovarea ambelor probe pentru a putea participa 
la proba practică.  

Un alt element ce denotă rigurozitatea cu care această problem este tratată este faptul că în Franța, după promovarea 
examenului theoretic și practic, se emite un permis de conducere temporar, urmând o perioadă de stagiu pentru 24 de luni. În 
acest interval de probă, șoferul stagier deține un carnet în care se înregistrează toate contravențiile comise în trafic în 
respectivul interval de timp.În plus, după minim 3 luni de la primirea permisului provizoriu, șoferul trebuie să participe la un 
curs de formare de o zi, urmând ca abia după promovarea acestui curs să poată obținute permisul de conducere final.   

Având în vedere faptul că înăsprirea procedurii de acordare a permisului de conducere prin selecționarea mai atentă a 
candidaților apți pentru a conduce poatea duce beneficii considerabile în ceea ce privește siguranța rutieră și în reducerea 
accidentelor care la ora actuală sunt frecvente în România, deoarece mulți șoferi nu sunt destul de conștienți de 
responsabilitatea pe care o au la volan, consider că este necesar să acționăm la nivel național în această privință. 

Prin urmare, doresc să vă adresez rmătoarele întrebări: 
1. Ținând cont de faptul că procedura de obținere a permisului de conducere este stabilită prin Ordin de 

Ministru, care este punctul de vedere al Ministerului pe care îl coordonați cu privire la exempleler ezultate din 
analiză și în ce măsură le considerați relevante pentru a fi implementate în România? 

2. Care sunt măsurile pe care Ministerul aflat sub conducerea dumneavoastră intenționează să le ia pentru a 
înăspri procedura de obținere a permisului, în vederea selectării celor mai potriviți candidați, în special pentru a 
crește siguranța rutieră în România?  

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă, 
Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

 
 
 
 
 

                                      
4https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/965900/MIS828_interactive_020321_Fi
nal.pdf 
5https://www.bussgeldkatalog.org/erste-hilfe-kurs/#erste-hilfe-kurs_fuer_alle_fuehrerscheinklassen 
6http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1700824/une-formation-aux-premiers-secours-devient-obligatoire-au-permis-de-conduire-des-
2018#:~:text=Une%20formation%20aux%20premiers%20secours%20devient%20obligatoire%20au%20permis%20de%20conduire%20d
%C3%A8s%202018,-
Web%20Figaro&text=D%C3%A8s%202018%2C%20les%20candidats%20au,pratique%20pour%20obtenir%20l'examen. 
7https://www.senat.fr/rap/l13-122/l13-1222.html 
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Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Reluareacirculațieiferoviare pe ruta Cumeghiu – Holod – Vașcău 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere afluxul de călători pe linia feroviară -  ruta Cumeghiu – Holod – Vașcău și necesitatea de a impulsiona 

dezvoltarea economic și turistică a regiunii, vă solicităm un punct de vedere privitor la măsurile de reabilitare a transportului 
feroviar pe tronsonul specificat. Menționăm că aceste măsuri urmează să rentabilizeze activități de tip economic (turism, 
servicii, producție IMM) și cetățenii din zonă și-au manifestat un puternic interes pentru această problemă de infrastructură. 

Vă solicit, domnule ministru, să îmi specificați când preconizați reluarea transportului feroviar pe linia de cale feratăruta 
Ciumeghiu-Holod-Vașcău și ce termene de finalizare puteți estima pentru această lucrare.  

Vă solicit să-mi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră. 
Vămultumesc, 

Deputat 
Kiss Janos 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltán CSEKE,  ministrul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Derulare proiecte cu finanțare prin programul Operațional Regional 
 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere prevederile Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor 

generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, O.U.G nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi H.G. nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor 
aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (Anexa Implementarea Contractului), vă rog să specificați 
care sunt consecinţele nerespectării de către beneficiar a clauzelor dinanunţul de participare sau a documentaţiei de atribuire a 
licitaţiei pentru execuţia de lucrări publice? 

Totodată, vă rugăm să detaliați ce efecte ar avea modificarea unilaterală de către una din părţi a acordului contractual, 
precum şi nerespectarea termenelor de plată a unui certificat de plată.  

Solicit răspuns în scris. 
Mulţumesc anticipat! 
Cu aleasă consideraţie,       Deputat 

Liviu Ioan Balint 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Aderarea Republicii Albania la Uniunea Europeană 
Stimate domnule ministru,  
În contextul primirii oficiale a domnului ZefMazi, negociatorul șef al Republicii Albania pentru aderarea la Uniunea 

Europeană, care s-a aflat în vizită de lucru în România, în perioada 7-9 aprilie 2021, poziția de susținere a țării noastre față de 
procesul de integrare a Albaniei în Uniune a fost reconfirmată.  

În cadrul vizitei, România și-a exprimat acordul pentru sprijinirea obiectivului Republicii Albania de aderare la Uniunea 
Europeană. Țara noastră și-a arătat disponibilitatea de a acorda expertiză Albaniei pentru a traversa procesul de aderare, 
precum și asistență în domeniile de interes prioritar pentru partea albaneză. Dialogul a făcut posibilă abordarea unor puncte de 
interes și de pe agenda relațiilor bilaterale, în special privind dinamizarea dialogului politico-diplomatic și sectorial în anul 
2021.Faptul că România a reprezentat prima vizită externă efectuată de către ZefMazi de la preluarea acestei funcții confirmă 
încă o dată relațiile strânse dintre România și Republica Albania.  
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Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. În ce domenii este dispusă România să acorde expertiză Republicii Albania, pentru facilitarea aderării la UE? 
2. Când va avea loc următoarea întrevedere oficială pentru continuarea discuțiilor privind acest subiect?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Eliminarea finanțărilor non-agricole în mediul rural 
Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută a avut loc conferința „Antreprenorești”, eveniment organizat de către Romanian Business Leaders ca 

parte a proiectului Re-Patriot. Cu această ocazie, ați adus în discuție o situație neplăcută prin care fondurile europene au fost 
folosite inadecvat. O parte din beneficiarii de fonduri europene non-agricole au utilizat sumele respective pentru nevoile 
personale, pensiunile care erau destinate turismului local și regional fiind scoase din circuitul turistic și transformate în 
locuințe proprii.  

Având în vedere această realitate, ați anunțat eliminarea finanțărilor pentru afacerile non-agricole în mediul rural în 
perioada tranzitorie care urmează, respectiv anul 2021-2022. Totodată, ați declarat că în a doua jumătate a acestui an, vor fi 
lansate noi apeluri de proiecte pentru fonduri europene din „Programul Național de Dezvoltare Rurală”. Pensiunile vor 
redeveni eligibile începând cu anul 2023, când ar fi introduse și noi condiții de finanțare.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Cum veți redefini condițiile de eligibilitate a pensiunilor pentru anul 2023?  
2. Luați în calcul o soluție de finanțare pentru dezvoltarea unor resorturi turistice în zone rurale cu potențial turistic?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării 
 

Părinții cer ca doar profesori vaccinați să susțină ore în format fizic 
 

Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută, conform declarațiilor făcute, ați semnalat o nouă presiune exercitată asupra sistemului de 

învățământ, în raport cu desfășurarea orelor în format fizic și vaccinarea cadrelor didactice.  
Recent, un număr considerabil de părinți și-a manifestat dorința ca exclusiv cadrele didactice care au fost vaccinate să 

susțină orele cu prezență fizică în clase. Aceste afirmații vin în contextul în care și reticența populației cu privire la anumite 
tipuri de vaccinuri a crescut în ultimul timp. Cu toate acestea, ați afirmat că vaccinarea rămâne un act voluntar, dar îngrijorările 
părinților sunt într-o anumită măsură, justificate.  

Față de celeprezentate, vă rog săprecizațiînrăspunsuldumneavoastră:  
1. Aveți în plan încurajarea activă a cadrelor didactice de a se vaccina?  
2. Cum ar putea arăta un scenario în care cadrele didactice nevaccinate ar preda online în contextual în care în 

școala respectivă se desfășoară activități cu prezență fizică?  
Solicit răspunsînscris.  
Cu deosebităstimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Schimbarea contractului individual de muncă 
Stimată doamnă ministru,  
Pentru a asigura informarea corespunzătoare a angajaților cu privire la Pilonul II de pensii, administrat privat, ați făcut 

publică intenția modificării cadrului care vizează contractul individual de muncă. Conform declarațiilor făcute, va fi introdusă 
o obligație pentru angajatori de a informa salariații, înainte de semnarea contractului de muncă, cu privire la obligativitatea 
aderării la un fond de pensii privat, întrucât fiecare bugetar din România contribuie la acest pilon.  

Aderarea la un fond de pensii privat va asigura un venit suplimentar în momentul pensionării, permițând fiecărui român 
accesul la un trai mai bun. Din păcate, însă, un număr considerabil de angajați nu sunt informați corespunzător cu privire la 
această măsură și aleg să nu opteze în prezent pentru ea.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ce consecințe vor suporta angajatorii care nu vor implementa corespunzător această măsură?  
2. Aveți în vedere lansarea unei campanii de informare și educare la locul de muncă pentru a asigura răspândirea unor 

date cât mai exacte și obiective, precum și selecționarea unor opțiuni de fonduri prezentate salariaților?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor   
 

Strategia Națională de Siguranță Rutieră 
Stimate domnule ministru, 
Ordinul 733/2013, care ar fi trebuit să intre în vigoare luna aceasta, avea ca scop eliminarea şcolilor de şoferi „de 

apartament” despre care responsabilii din ministerul de resort spuneau atunci că nu asigură o pregătire corespunzătoare. 
Inițiativa legislativă stipula ca școlile de șoferi care, după primul an de autorizare, nu obțin cel puțin un procentaj de 40% din 
promovabilitate și-ar pierde licența.  

Recent, ați afirmat lucruri despre retragerea acestei Ordonanțe, susținând că nu ar impune criterii relevante pentru 
rezolvarea problemelor curente în legătură cu școlile de șoferi. Conform declarațiilor făcute în spațiul public, implementarea 
acestui procent la nivelul întregii țări ar produce efecte discriminatorii nedorite, întrucât nu ar fi fost luate în considerare zona 
socio-economică și caracteristicile locale. În continuare, ați anunțat formularea unor alte metode pentru îmbunătățirea 
pregătirii pentru examenul auto, ca parte a „Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră” care s-ar aplica în anii următori.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce metode de responsabilizare directă a profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor auto aveți în vedere?  
2. Ce elemente din „Strategia Naţională de Siguranţă Rutieră 2016-2020” veți păstra ca parte a noului plan?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Precizări privind termenul de finalizare al lucrărilor la DN 68A Timișoara-Deva 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere ambuteiajele cauzate încă de la debutul lucrărilor la drumul național 68A, Timișoara-Deva, în urmă cu 

circa două luni, precum și condiția precară a tronsoanelor aflate în folosință în momentul de față, vă solicit să îmi răspundeți, 
în scris, când este preconizată data finalizării lucrărilor acestuia pentru a se putea astfel relua traficul în condiții normale pe 
drumul național menționat? 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
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 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
De către: Janos Kiss , deputat 
Obiectulinterpelării: Politica  Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în legătură cu desființarea și 
valorificarea liniei de cale ferată situată pe ruta Sudrigiu – Vașcău (județul Bihor) 
 

Domnule ministru, 
În urma vizitei în teren efectuată de către o comisie din partea C.F.R. Infrastructura, care a avut loc în lun amartie 2021, 

respectiv, în data de 11.03.2021, s-a propus, prin Procesul-verbal întocmit la fața locului, desființarea și valorificarea liniei de 
cale ferată situată pe ruta Sudrigiu -Vașcău din județul Bihor, precum și desființarea și valorificarea clădirii în care a funcționat 
Halta Ștei, datorită ineficienței de conjunctura a acestora, propunerea urmând a fi înaintată Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor spre avizare și, ulterior, Guvernului României pentru a se lua o decizie finală în acest sens. 

Construirea acestei linii de cale ferată a început în anul 1884, iar darea în folosință a rutei Oradea-Beiuș-Vașcău a avut 
loc în anul 1887, traseul având o lungime de 116,70 km. Astfel, consider că, o linie de cale ferată cu o vechime de 134 ani 
reprezintă un “monument istoric” șiar fi o rușine națională dacă această linie de cale ferată nu s-ar putea prezerva în 
continuare, chiar dacă pentru acest moment nu este folosită, existând mai multe motive bine fundamentate pentru păstrarea și 
revitalizarea ei. Totodată menționez faptul că, această linie de cale ferată este și de interes național, fiind foarte important 
pentru siguranța statului, deoarece face legătura între Salonta, Holod, Tinca și poalele Munților Apuseni. 

În aceeași ordine de idei fac precizarea că, Administrația Publică Locală a orașului Ștei, a susținut și susține în 
continuare menținerea rutei de cale ferată menționată anterior și,  implicit, a Haltei Ștei, pentru următoarele considerente: 

-     în actualul context european de luptă împotriva încălzirii globale, transportul în comun va trebuisă fie dezvoltat nu 
suprimat, susținut nu părăsit, revigorat nu abandonat,  iar implementarea măsurilor concrete și corecte de  reducere a acestui 
fenomen se poate face doar pas cu pas. Consider cu tărie că, desființarea acestei linii de cale ferată este într-o totală 
discordanță cu normele europene care reglementează Strategia Europeană pentru reducerea poluării, fiind, de asemenea, un pas 
înapoi în lupta împotriva încălzirii globale. Dorim să urmăm exemplul pozitiv dat de unele capital europene, cum este 
Copenhaga, în lupta împotriva încălzii globale și să demarăm în continuare proiecte și programe pentru reducerea emisiilor de 
carbon, precum și pentru susținerea “mobilității verzi” în orașul Ștei precum și în zona limitrofă a orașului, “mobilitatea verde” 
reprezentând o problem dinamică și versatilă în cadrul amprentei ecologice; 

-    pe raza orașului Ștei, dar și in împrejurimi își desfășoară activitatea mai multe platform industriale (European Food, 
Hiperion, Compania Națională a Uraniului, S.C. Băița S.A., Corsar Gaz – totalizând un număr de peste 2000 de angajați), care 
au folosit în trecut această modalitate de transport și doresc în continuare să beneficieze de pe urma acestei facilități, dar 
datorită problemelor financiare cu care s-au confruntat în această perioadă cauzate în primul rând de către pandemia de 
COVID-19, activitatea le-a fost mult diminuată, urmând ca odată cu reintrarea în normalitate, utilizarea ca mijloc de transport 
a căii ferate să redevină o prioritate; 

-    în acest moment se află în curs de realizare Parcul Industrial al orașului Ștei, care are un număr de 22 de loturi 
disponibile, iar posibilitatea ca firmele care își vor desfășura activitatea în incinta Parcului să poată beneficia de transport 
feroviar pentru mărfuri și persoane, reprezintă un aspect esențial pe care acestea se bazează, atât datorită siguranței cât mai ales 
datorită eficienței economice; 

-    linia de cale ferată, a fost folosită de-a lungul anilor de către elevii care studiază în orașul Ștei, precum și de către 
muncitorii de pe platformele industriale din oraș, ca mijloc sigur și eficient de transport, iar în continuare se dorește 
continuarea și sprijinirea acestui gen de navetă, care de cele mai multe ori se face din localități aflate la o distanță de peste 60 
km. depărtare, respectiv: Salonta, Holod, Tinca;  

- Strategia de dezvoltare locală a orașului Ștei și a zonelor limitrofe pentru perioada imediat următoare, implică printer 
altele implementarea unui număr de peste 30 de proiecte finanțate în cea mai mare măsură din fonduri europene care au drept 
scop creșterea nivelului de trai al locuitorilor orașului Ștei, precum și al localităților învecinate, o linie de transport feroviar 
funcțională fiind de strict necessitate în acests ens; 

-     nu în ultimul rând, menționez faptul că, la finalul anului 2020, orașul Ștei a primit titulatura de Stațiune turistică de 
interes local, iar pentru a ne putea promova corespunzător, avem nevoie stringent și de această rută de cale ferată, pentru a 
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pune în practică perspectivelor de dezvoltare în domeniul turismului avute în vedere în perioada imediat următoare, mai ales 
că, această linie de cale ferată este o component esențială din ceea ce înseamnă trecutul istoric al localității. 

Având în vedere cele evidențiate, vă solicit un răspuns în scris. 
Vă mulțumesc! 

*** 
 

Adresată: domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: Năcuță Sorin, deputat  
Obiectul inteprelării: Amenajarea Hidroenergetică Pașcani 

 
Stimate domnule ministru, 
,,Amenajarea Hidroenergetică Pașcani" inițiatăînanul 1985 este cea mai mare investiție a statului român de până acum, 

în județul Iași.  ,,Amenajarea Hidroenergetică Pașcani" a fost pornită ca două proiecte distincte: 
1. Obiectivul de investiții ,,Acumularea Pașcani" de pe cursul râului Siret, aprobat prin Decretul nr.403/1985; 
2. Obiectiv de investiții ,,Centrala hidroelectrică Pașcani, pe râul Siret", aprobat prin Decretul nr.24/1989. 
Lucrările au decurs bine pânăîn 2006, când prin HG 866/2006 cele două proiecte s-au unit, iar finanțarea lucrărilor 

rămase de executat urmând a fi suportată din surse proprii ale Hidroelectrica.  
Trecând printr-o perioadă dificilă, Hidroelectrica a mai finanțat sporadic lucrările în perioada 2006-2012, dar ulterior 

proiectul a fost ,,înghețat". În anul 2019 Consiliul de Supraveghereși AGA ale Hidroelectrica au avizat favorabil finalizarea 
obiectivului de investiții, într-o sumă maximală, dar lucrările sunt în impas. 

Având în vedere că acest proiect a fost inițiat ca fiind unul strategic, cu scop de regularizare a debitului de apă de pe râul 
Siret și înlăturarea riscurilor de inundații până la vărsarea înDunăre; 

Având în vedere beneficiile multiple ale acestui obiectiv: capacitatea de producție a energiei hidro, de 9,5 MWH, locuri 
de muncă și o acumulare importantă de apă pentru irigații în zonă; 

Având în vedere faptul că lucrările sunt realizate în proporție de peste 80% și oportunitățile de finanțare pentru astfel de 
proiecte, oferite de Programul de Redresare și Rezilință pus la dispoziție de Uniunea Europeană;  

Vă solicit sprijin pentru includerea obiectivului ,,Amenajarea Hidroenergetică Pașcani" în Planul Național de Redresare 
și Reziliență, ca fiind un proiecte ligibil și imperativ de finalizat, având învedere stadiul lucrărilor și beneficiile multiple. 

Cu stimă, 
*** 

 
Adresată: domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
De către: Alexandru Muraru, deputat 
Obiectul interpelării: Sprijinirea sectorului cultural independent 

 
Stimate domnule ministru, 
Sectorul cultural independent a fost puternic lovit de pandemia de COVID-19.  
Prin „sector cultural independent” ne referim atât la comunitatea de organizații cultural neguvernamentale neafiliate 

unor instituții publice de cultură, cât și la artiști din diverse domenii, curatori, teoreticieni, educatori culturali, manageri 
culturali și de proiect, producători, tehnicieni de sunet și lumini, relații publice, etc., în majoritate absolvenți ai învățământului 
superior vocațional, care activează în acest sector. 

Munca lucrătorilor culturali din sectorul cultural independent este organizată și se desfășoară pe bază de proiect, fiind 
sprijinită, în mare majoritate, din surse publice, prin finanțări nerambursabile, dar și din donații sau din surse private 
(sponsorizări), resursele adunate din acest sector fiind, în mare parte modice, deoarece firmele private sunt interesate, în mod 
special, de susținerea proiectelor de tip evenimențial, respective festivaluri. 
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Prin urmare, „sectorul cultural independent” este definit, în principal, prin modele economice non-profit și, de cele mai 
multe ori, non-comerciale, condiție impusă frecvent atât de specificul activităților, cât și de regulamentele locale de finanțare 
nerambursabilă.8 

Câteva problem ridicate de către reprezentanții sectorului cultural independent: 
- Subfinanțarea cronică a acestui sector, timp de ani de zile, în raport cu sectorul cultural de stat;  
- Lipsa spaţiilor de desfășurare a activităților (în special cele de creaţie, producție și de 

reprezentare/expunere/performare);  
- Lipsa mijloacelor financiare de a închiriași de a menține funcționale puținele spaţii care au existat;  
- Neimplicarea sponsorilor locali în susținerea activităților de creație, producție, cercetare și educaționale (aceștia fiind 

interesați mai mult de susținerea activităților evenimențiale – festivaluri – implicarea lor fiind, de asemenea, foarteredusă);  
- Dezinteresul instituțiilor publice de cultură de a participa la proiecte colaborative sau de coproducție, parteneriatul 

fiind interpretat frecvent ca un contract de prestare a serviciilor de închiriere, în urma căruia spațiile și logistica sunt oferite 
operatorilor culturali independenți doar contra cost; toatea cestea au adâncit sectorul cultural independent, de la an la an, în 
criza fără precedent în care se află acum. 

Având cele precizate mai sus, vă rog, domnule ministru, să îmi precizați care sunt măsurile avute în vedere de către 
Ministerul Culturii pentru sprijinirea și revitalizarea sectorului cultural independent, grav afectat de pandemia de COVID-19. 

Cu stimă, 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
8https://revistatimpul.ro/sectorul-cultural-independent-iesean-solicita-1-din-bugetul-general-al-municipiului-iasi-si-spatii-pentru-sedii-si-
desfasurarea-activitatilor/ 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului  Sorin-Mihai Câmpeanu,  ministrul Educației 

 
Modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2020 pentru modificarea şi completarea  

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu privire la gratuitatea transportului elevilor 
 

Legea nr. 226/2020 aduce modificări la Legea educației naționale nr. 1/2011 în sensul schimbării modului de finanțare a 
transportului pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat. Astfel, se asigură gratuitatea transportului pentru 
elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat cu suportarea integrală a cheltuielilor de la bugetul de stat, prin 
transfer către unitățile administrativ-teritoriale, prevedere coroborată cu includerea acestor cheltuieli în finanțarea de bază. În 
cazul operatorilor de transport care funcționează în baza Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local gratuitatea va 
opera sub formă de subvenție, în timp ce pentru operatorii care derulează servicii de transport sub altă formă decât cea a 
serviciului public, decontarea cheltuielilor se realizează prin unitatea de învățământ. 

Operatori economici care asigură transportul elevilor în interiorul localităților sau între localități mi-au sesizat problema 
decontării cheltuielilor presupuse de transportul efectuat în baza abonamentelor eliberate pentru elevi. Pentru serviciile prestate 
în lunile februarie și martie încă nu au fost acceptate facturile aferente, la unitățile de învățământ fiind depuse doar situații cu 
transportul efectuat. 

Când vor fi decontate cheltuielile cuvenite transportatorilor pentru serviciile de transport asigurate elevilor din 
învățământul preuniversitar acreditat/autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Gál Károly 
*** 

 
Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Clarificarea veniturilor și cheltuielilor ISCTR 
 

Sursele de venit ale ISCTR sunt prevăzute la art. 3 din OG nr. 26/2011, aprobată prin Legea nr. 18/2012, cu modificările 
și completările ulterioare, acestea fiind următoarele: 

a) de la A.R.R. și R.A.R. sume echivalente cu media procentelor alocate de către fiecare dintre cele două structuri pentru 
activitatea de control în ultimii 2 ani, raportată la cuantumul total al tarifelor încasate, în vederea acoperirii cheltuielilor 
necesare înfiinţării şi organizării I.S.C.T.R. 

b) Pentru funcționare 
- de la ARR 20 % din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate de către A.R.R. către terţi, cu 

excepţia tarifelor încasate de către A.R.R. pentru serviciile specifice prestate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 265/2008 
privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, şi a normelor de aplicare a acesteia, respectiv 
prin virarea, lunar,  

- de la R.A.R. 5% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate de către R.A.R. către terţi 
c) 30% din sumele încasate în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale, altele decât sumele încasate în urma aplicării 

art. 61 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
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ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere 
pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi 
transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 
din Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de 
drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele 
de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, cu modificările şi completările ulterioare 

1. Sursa de venit prevăzută la art. 3 pct. a) a încetat să mai fie virată, din moment ce înființarea s-a întâmplat, iar 
organizarea unei instituții/autorități nu durează la nesfârșit (bugetul de venituri și cheltuieli pe anii 2012-2014 nu le-am găsit) 

2. Cum se aplică prevederile art. 3 lit. b) în cazul sumelor virate de A.R.R., atunci când sunt coroborate cu art. 7 alin. (6) 
din H.G. nr. 625/1998 care stipulează că A.R.R - virează lunar o sumă echivalentă cu 60% din cuantumul tarifelor încasate 
pentru serviciile specifice prestate, în contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea 
funcţionării acestuia? 

3. Din ce motiv au crescut cheltuielile salariale cu 30% în anul 2020 față de 2018? 
4. Dacă, de exemplu în anul 2019 ISCTR a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 103 milioane lei potrivit 

Raportului de activitate, cum de în bugetul pe anul 2019 apar doar 9 milioane de lei? 
5. De unde provin excedentele pe anii 2018, 2019 și 2020, din care sursă din cele stipulate de lege (în anul 2019, de 

exemplu, excedentul a fost de 38 milioane de lei raportat la bugetul total de 81,5 milioane de lei)? Nu este oare momentul 
reevaluării veniturilor și cheltuielilor acestei instituții? 

6. Cum se explică uniformitatea sumelor reprezentând amenzi, penalități și confiscări de la un an la altul (9 milioane lei 
în anii 2018, 2019 și 2020)? 

7. De ce se tot amână transformarea ISCTR în instituție publică, cu finanțare de la bugetul de stat, astfel încât sursele de 
venit și cuantumul cheltuielilor să fie transparente și predictibile, iar personalul supus regulilor care guvernează funcția 
publică? 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Benedek Zacharie 

*** 
 
 

 Interpelări  
 
 
Adresată: domnului Vlad  Voiculescu, ministrul  Sănătății  
De către: Kolcsár Anquetil Károly, deputat  
Obiectul întrebării: Aplicarea  Ordinului ministrului Sănătății nr. 1819/2020, de către unitățile sanitare 

 
Ordinul nr. 1819 din 27. 10. 2020 a modificat Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor 

privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de 
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic 
de infectare cu virusul SARS-CoV-2 prin introducerea unui punct 8 nou care prevede: “Pacientul pozitiv nu mai trebuie 
retestat RT-PCR timp de 90 de zile de la vindecare, cu excepția persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă 
simptomatologie clar sugestivă. Dacă retestarea totuși se petrece, un rezultat pozitiv în perioada de 90 de zile de la vindecare 
nu poate fi considerat o nouă infecție, cu excepția persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă 
simptomatologie clar sugestivă”.  

În aceste condiții, este total de neînțeles procedura aplicată de personalul medical de la UPU Mureș de întrerupere a 
investigațiilor și a tratamentului adecvat în cazul pacienților care se prezintă pentru alte probleme decât infecția cu SARS-
CoV-2, și care, deși demonstrează că au trecut prin boală și s-au vindecat în perioada celor 90 de zile prevăzute de ordin, totuși 
personalul medical îi transferă în secția de bolnavi COVID la orice bănuială de infecție cu SARS-CoV-2.  

Prin internarea în mod nejustificat a pacienților în secția de boli infecțioase/COVID și oprirea procedurilor medicale de 
diagnosticare a altor afecțiuni până la confirmarea rezultatului de infecție cu SARS-CoV-2, moralul pacienților este afectat, dar 
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mai mult decât atât, pot exista repercusiuni grave în cazul bolilor nediagnosticate la timp și care nu au legătură cu COVID-19. 
De asemenea, nu lipsită de interes este remarca asupra încărcării inutile, nejustificate a facturilor decontate de spitale cu teste 
irelevante. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
Există un sistem informatic sau o altă modalitate reglementată prin care unitățile sanitare pot verifica istoricul unei 

persoane diagnosticate cu boala Covid-19, în scopul de a evita posibilitatea repetării scenariului mai sus prezentat?  
Și dacă nu, din ce motive? 
Solicit răspuns scris.      *** 

 
Adresată: domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
De către: Kolcsár Károly, deputat  
Obiectul întrebării: aplicarea prevederilor articolului 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice coroborat cu art. 23 din Ordinul nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, 
radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor 

 
În practică se constată o interpretare ambiguă și neunitară cu privire la legislația în domeniul înregistrării și 

înmatriculării utilajelor agricole, generatoare de situații conflictuale între reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, 
posesorii de vehicule care se supun regimului de înregistrare și autoritățile care aplică și urmăresc modul de punere în practică 
a reglementărilor în vigoare. 

Având în vedere semnalele din teritoriu, se impun măsuri legislative urgente pentru aplicarea coerentă a reglementărilor 
solicitate atât de către UAT cât și de către poliția rutieră, astfel încât posesorii de vehicule care se supun regimului de 
înregistrare, îndeosebi fermierii să fie corect informați asupra regulilor de respectat, asupra contravențiilor în cazul 
nerespectării acestora, respectiv asupra cuantumului amenzilor. 

 Astfel, Vă rog să clarificați următoarele aspecte: 
1. În ce condiții este permisă circulația vehiculelor care se supun înregistrării (de ex. tractoare, alte utilaje agricole) pe 

drumurile publice județene și naționale, atât la nivelul UAT unde este înregistrat vehiculul în cauză cât și în alte UAT-uri, 
respectiv alte județe și prevederile legale care reglementează punctual aceste aspecte?  

2. Analizează instituția dumneavoastră posibilitatea modificării legislației existente cu privire la vehiculele care se 
supun înregistrării, în scopul de a clarifica condițiile de circulație pe drumurile publice, cu excepția autostrăzilor?  

3. Când vor fi implementate clarificările necesare rezultate din analiza efectuată? 
Solicit răspuns în scris. 

*** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.12 - 2021  
Săptămâna 19 – 23 aprilie 2021  

 

 

97 
 

 

 

Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații politice 
 

Ministrul Educației către profesori: Vreți să nu mai predați online, vaccinați-vă! 
 

 Asta reiese din afirmațile făcute de Ministrul Educației într-o conferință desfășurată saptamâna trecută la Ploiești, cum 
că ar exista o presiune din ce in ce mai mare din partea părinților pentru ca reluarea școlii cu prezență fizică să fie doar cu 
cadrele didactice vaccinate, celelalte care au refuzat sau nu au apucat încă sa-și facă vaccinul urmând sa predea în continuare 
online. In discursul Ministrului, precum si a alor reprezentanți ai guvernului posibilitatea impunerii prin lege a obligativitații 
vaccinării se încearcă a fi realizată și testată mai întâi prin metode de intimidare, tipice regimurilor totalitare. După ce 
amintește că vaccinarea este un act voluntar, responsabil și confidențial ce decurge din datoria de cetățean, domnul Sorin 
Câmpeanu se prezintă ca exemplu personal, precum odinioară tovarășii care erau dați ca model în întrecerea socialistă, 
susținând în acest sens că toți membrii familiei sale s-au decis sa se conformeze acestui act medical. Spre disperarea 
Minsterului, în centrele de vacinare nu s-au prezentat un număr foarte mare de profesori,cum și-ar fi dorit guvernanții,așa că 
domnul Sorin Câmpeanu recurge la această strategie. 

 Pentru ca acest cuvânt al său să atârne cât mai greu, domnul minstru își ia ca aliați părinții, cei care de fapt, potrivit 
spuselor sale, ar fi solicitat condiționarea prezenței fizice a profesorilor la ore de vaccinarea acestora. La scurt timp au aparut 
reacțiile negative din partea cadrelor didactice, dar și ale parinților, împotriva afirmațiilor reprezentantului Ministerului 
Educației. Însă a doua zi, domnul Sorin Câmpeanu a participat  la o altă conferință din cadrul campaniei ” Vaccinare și testare 
pentru învățare”, susținută de Inspectoratul Școlar București (ISMB) la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, unde adevăratele intenții 
ale ministerului legate de vaccinare sunt devoalate, prin întrebarea pusă tranșant de către ministru între a fi sau a nu fi, sau mai exact  
așa cum a sunat prin gura acestuia: ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm? 

Atragem atenția domnului Ministru al Educației să nu mai vorbească în numele părinților, punând pe seama lor afirmații de 
care doar Ministerul este responsabil, în ceea ce privește presiunile făcute asupra profesorilor de a se vaccina. Totodată, operarea 
acestei dihotomii în rândul corpului profesoral între vaccinați/predare fizică, nevaccinați/predare online, profesori versus părinți este 
periculoasă, de natură să sporească degringolada  din sistemul de învățământ, instaurată  mai cu seamă odată cu trecerea la școala 
online. 

Îi aducem la cunoștință, de asemenea, că vaccinarea este o intervenție în domeniul sanătății, iar aplicarea forțată a 
acesteia, fără acordul persoanei în cauză încalcă Convenția Europeană din 4 aprilie 1997 pentru protecţia drepturilor omului şi 
a demnităţiifiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei (publicată în Monitorul Oficial cu numărul 103 din data de 
28 februarie 2001), articolul 5: 

 “O intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată şi-a dat consimţământul liber şi 
în cunoştinţă de cauză. Această persoană primeşte în prealabil informaţii adecvate în privinţa scopului şi naturii intervenţiei, 
precum şi în privinţaconsecinţelorşi riscurilor. Persoana vizată poate în orice moment să îşi retragă în mod liber 
consimţământul.”  

La art. 2, din aceeași convenție, se spune: „Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al 
societății sau al științei”. 

În calitate de deputat și totodată profesor, respingem orice tactică discriminatorie mascată pe care Ministrul Educației o 
lansează în spațiul public. 

Deputat 
Cristian-Daniel Ivănuță 

*** 
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Luați mâinile de pe copiii României! 
  
Observ în ultima vreme inițierea unor acțiuni legislative agresive care îi vizează pe copiii românilor. Interesant este că 

multe dintre aceste inițiative sunt promovate de către actuali sau de către foști factori de răspundere și de autoritate ai statului 
român, care se declara de sorginte liberală. 

Prima mențiune îl are în vedere pe președintele României, Klaus Iohannis, fost președinte al PNL, care a retrimis la 
Parlament legea care se referă la obiectul de studiu “Educația sanitară”, obiect care trebuie să se facă în școli CU acordul 
părinților. Domnia să nu este de acord cu actuală formă a legii și propune schimbarea numelui din “Educație sanitară” în 
“Educate sexuală”, care să se facă FĂRĂ acordul părinților, adică, împotriva voinței acestora, deși, pentru a studia Religia în 
școli, acordul părinților este obligatoriu. 

Astfel, însuși președintele României, cel care ar trebui să garanteze, conform Constituției, drepturile și libertățile 
fundamentale ale cetățenilor români se face susțînătorul unor practici de sorginte totalitară, căci prin modificarea cerută de 
domnia să, statul capătă prevalența asupra părinților în ceea ce privește autoritatea asupra copiilor, situație caracteristică doar 
statelor totalitare. Este de neînțeles cum un președinte de orientare liberală poate propune o astfel de măsură, cu atât mai mult 
cu cât subiectul este sensibil pentru domnia să. 

Însă, nu este o atitudine singulară, la nivelul PNL. Fostul ministru al Sănătății, dl. Nelu Tătaru a exprimat recent, pe 
postul național de televiziune, opinia că părinții care refuză vaccinarea copiilor lor și care plătesc totuși amendă de 10.000 lei 
aferentă refuzului să fie decăzuți din drepturile părintești. Domnul Tătaru nu și-a continuat oribilul gând și astfel nu am putut 
află și care va fi soarta acelor copii. Probabil, vor fi dați către adopție, dar ce se va întâmplă dacă zeci de mii de părinți vor 
refuză vaccinarea copiilor lor? Vor fi acești copii dați către adopție în străînătate, eventual cuplurilor gay? Sau se gândește dl. 
ministru să înființeze uriașe orfelinate, astfel încât acești copii, răpiți din brațele părinților lor, să fie dați în grijă statului, așa 
cum preconizau autorii bărboși ai Manifestului Partidului Comunist, încă din 1848? 

Deci, copii românilor trebuie vaccinați cu forța, scoși de sub autoritatea părinților și îndoctrinați cu doctrina LGBT prin 
așa zise ore de educație sexuală, asupra conținutului cărora părințîi nu au dreptul să își exprime acordul. 

Că să pună bomboană pe colivă, ministrul Educației, dl Sorin Câmpeanu propune “abramburirea” totală a elevilor 
printr-o nouă structura a anului școlar, prin fragmentarea perioadelor de studiu, separate de scurte vacanțe, astfel încât nimeni 
să nu mai înțeleagă nimic și elevii să nu mai știe o rânduiala. Dl ministru vrea să renunțe și la ziua de 15 septembrie, că dată de 
inceperere a anului școlar, în favoarea zilei de 1 septembrie, care nu are nicio legătură cu tradiția școlii românești. În plus, 
domnia să vrea să renunțe la singurul lucru bun făcut în sistemul de învățământ după 1989 - prin trecerea la semestre, dorind să 
se revină la organizarea pe trimestre, pentru a încarcă elevii și profesorii cu încă un rând de teze și de încheieri de medii. Toate 
acestea la cererea unor fantomatice și nereprezentative asociațîi zise ale părinților și elevilor. 

Este interesant cum cei care se prezintă drept liberali susțin cu fervoare aceste măsuri de tip totalitar, opuse față de 
principiile de ei clamate, măsuri care îi vizează tocmai pe copii, cei care reprezintă viitorul acestei țări. Domnilor zis liberali, 
renunțați la măsurile de tip bolșevic. Luați mâinile de pe copiii României! 

Și pentru că acuzați AUR de extremism și antisemitism, vă întreb, domnule Ministru liberal al Internelor când veți da 
publicității numele atacatorului virtual al actriței Maia Morgenstern? Sau, poate, nu doriți să se afle că ar putea fi de fapt o altă 
înscenare împotriva AUR, ordonată Serviciilor de la nivel foarte înalt? 

Deputat 
Mihail Albisteanu 

*** 
 

Titlul: Poporul român trebuie să știe! 
 

România are granițe cu trei state, care nu sunt membre ale organizațiilor în care este inclusă și țara noastră: Ucraina, 
Republica Moldova și Serbia. 

În Ucraina, vecinul cu care avem cea mai mare lungime de frontieră, situația este instabilă, pe teritoriul său, la granița cu 
Rusia existând localități în care populația majoritară rusă a fost bombardată și supusă tirurilor armelor de foc. Trebuie avută în 
vedere și politica de desnationalizarea acestui stat față de minoritățile etnice. 

Unii înalți demnitari din diferite țări, care au interese economice majore chiar și personale în zonă au promis sprijin 
Ucrainei, ceea ce a creat deja tensiuni și dileme în relațiile internaționale.  

Vocal China se întreabă de când a devenit Ucraina membru NATO? 
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Rusia, permanent provocată de către forțe ucrainiene, manifestă prudență și temperare în abordarea problemei ceea ce 
generează o atmosferă ușor încordată, evidențiată de acțiuni graduale. 

Deși se stie că între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei există un Acord privind cooperarea tehnico-
militară, oficialitățile românești nu anunță o poziție fermă față de aceasta situație.Acordul între Guvernul României și 
Consiliul de Miniștri al Ucrainei în domeniul tehnico-militar a fost semnat la 5 septembrie 2020. 

Nici Președinția, nici Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Apărării Naționale de la București nu au o atitudine 
fermă, care sa lamurească poziția românească față de această situație. 

Consecvenți în dezvoltarea principiilor euro-atlantice, considerăm că România trebuie să acționeze în așa fel încât să se 
poată dezvolta economic și cultural în funcție de valorile istorice, economice și culturale din această parte de lume.  

Trebuie să facem tot ce ne este în putere pentru a demonstra vecinilor și partenerilor noștri că România nu este un 
simplu pion pe table de șah a intereselor geostrategice. 

Deputat 
Nicolae N. Roman 

*** 
"Guvernul Cîțu, un nou Guvern Boc pentru lucrătorii bugetari?" 

Domnulepreşedinte, 
Domnule prim-ministru, 
Dragi salariați bugetari, 
La propunerea ministrului Muncii, Guvernul Cîțu a aprobat joi un Memorandum prin care a stabilit așa-anumite 

„principii”, complet antisociale, pentru reanalizarea și modificarea cadrului legal de salarizare a personalului plătit din fonduri 
publice, un document ce va schimba principiile de salarizare a bugetarilor, care va descuraja performanța, stabilitatea și 
eforturile de a păstra în ţarăangajaţii tineri din Sănătate și Asistența socială.  

În baza acestui Memorandum, în 30 de zile, ministerele vor transmite propuneri privind politica de salarizare în sistemul 
public, conform solicitării ministrului Muncii. 

 Confederaţiile sindicale au fost invitate în mod formal pentru discutarea acestui memorandum, în ziua sedinţei de 
Guvern, la ora când acestea protestau în faţa guvernului.     

 Prevederile din memorandum indică o plafonare a sporurilor la 20% din salariul angajatului, și nu la 30% din fondul 
de salarii al angajatorului, cum apar în actuala Lege de salarizare, ceea ce poate reduce veniturile angajaților din spitale cu 
sume între 20 și 35%. 

 Atragem atenția că în veniturile specialiștilor din ATI, UPU, secțiile de boli infecțioase, pneumo-ftiziologie, 
morfopatologie, medicină legală etc. sporurile dețin o componentă importantă, astfel, pierderile lucrătorilor din aceste 
departamente pot fi substanţiale.    

 Plata orelor de gardă, în zilele de sâmbătă, duminică şi în sărbătorile legale, se face acum cu un spor de până la 75-100 
la sută, conform legislaţiei în vigoare. Aplicarea prevederilor din memorandum duce însă la scăderea importantă a acestor 
tarife orare.  

 În același fel pot fi afectate veniturile tuturor lucrătorilor care asigură continuitatea în spitalele publice 24 de ore din 
24, şapte zile din şapte.    

 Acordarea de sporuri ”pentru performanţă”, cum se prevede în memorandum, nu este fezabilă în Sănătate și Asistență 
socială, deoarece sporurile constituie sume plătite pentru locurile de muncă în condiţii grele, dăunătoare pentru sănătatea 
salariatului, și nu ”prime”, în timp ce în instituțiile publice va stimula doar clientela, și nu performanța. 

 Este inacceptabilă modificarea Legii salarizării fără un motiv întemeiat și fără discuţii prealabile cu partenerii sociali. 
 Doamna ministru Raluca Turcan este deputat de 17 ani, iar în perioada neagră a anilor 2009 – 2011 l-a susținut, ca 

deputat PDL, pe fostul președinte Traian Băsescu și Guvernul Boc, cu toate proiectele lor antisociale, prin care s-au tăiat 
sporurile, salariile cu 25% și a fost concediat masiv personalul din sectorul bugetar. 

 De aceea, respingem intențiile doamnei ministru Raluca Turcan și ale actualei coaliții guvernamentale susținute de 
domnia sa și îi cerem public să renunțe la toate inițiativele de reducere a salariilor personalului bugetar din Administrație, 
Sănătate și Asistență socială. 

 Vă mulţumesc. 
 Alături de toți lucrătorii bugetari din România,     Deputat 

RingoDămureanu 
*** 
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PNL-USR-PLUS-UDMR -  coaliția știrilor false cu privire la COVID-19 
 
Nimeni nu a reușit să slăbească mai mult încrederea românilor în capacitatea guvernului de a gestiona pandemia de 

coronavirus decât însăși coaliția care compune actualul guvern. 
Conflictul dintre PNL și USR-PLUS legat de demiterea lui Voiculescu a generat în România o cantitate de știri false 

legate de COVID-19 care concurează cu cea generată de puterile străine care vor să slăbească țara noastră, la un loc cu 
antivaciniști, conspiraționiști sau naivi ai pandemiei. 

Cine dezinformează, USR-PLUS sau PNL? Au existat mai mulți morți de coronavirus în România decât cei raportați? 
Dacă nu, Vlad Voiculescu este autorul uneia dintre cele mai cinice fakenews-uri de la instalarea pandemiei. Dacă da, însuși 
prim-ministrul Florin Cîțu este generatorul unor știrilor false impardonabile – ca răspuns la declarațiile fostului ministru al 
Sănătății.  

Cum să mai aibă românii încredere în guvernanții de astăzi care vorbesc, în contextul pandemiei și al demiterii 
ministrului Sănătății, despre raportări false, despre locul codaș pe care l-ar ocupa România în Europa privind campania de 
vaccinare, despre mafia intereselor din sănătate care face profit din suferința oamenilor, despre politizarea spitalelor și a 
caselor de asigurări? 

Românii au nevoie de conducători care să le prezinte informații adevărate - nu fake-news-uri, și fapte obiective - nu 
realități alternative. Au nevoie de un guvern care să se preocupe de sănătatea și prosperitatea românilor, nu de manipularea 
opiniei publice în scopuri politice folosind informații false, create în mod deliberat.  

Neîncrederea în conducători e o boală împotriva căreia nu s-a descoperit, de-a lungul istoriei, vreun vaccin. Singurul 
antidot care există este înlocuirea conducătorilor care nu mai au încrederea poporului. De aceea, după ce i-a mințit pe români 
pe chestiuni sensibile, legate de sănătate, PNL-USR-PLUS-UDMR -  coaliția știrilor false cu privire la COVID-19, nu mai 
poate conduce țara. Cer demisia Guvernului FakeNews! 

Deputat 
Adrian-George Axinia 

*** 
 

C.F.R.- Transportul de marfă 
Stimate domnulepreşedinte,  
Stimaţi colegi,declaraţia mea politică se numeşte "C.F.R.- Transportul de marfă!" și vizează un subiect extrem de 

important. 
Dragi colegi deputați –  
Traficulferoviar de marfă a suferit un declin major înultimii 30 de ani, atâtînceeacepriveştevolumul de transport 

câtşiînceeacepriveştevolumul de prestaţii.  
Sistemul naţional de transport reprezintă o componentă importantă a economiei naţionale, destinată satisfacerii integrale 

şi în condiţii de eficienţă economică maximă a necesităţilor privind mobilitatea populaţiei şi a necesităţilor de transport a 
mărfurilor. 

Eficienţa economică a sistemului naţional de transport poate constitui un suport important al dezvoltării economiei 
naţionale sau, dimpotrivă, poate constitui un factor relevant de limitare a creşterii economice la nivel naţional şi a 
interconectării economice cu Uniunea Europeană.  

Creşterea eficienţei economice a sistemului naţional de transport înseamnă, în principiu, promovarea modurilor de 
transport ieftine astfel încât să se asigure minimizarea la nivelul economiei naţionale a costurilor aferente transportului.  

Una dintre principalele cauze ale acestui declin o constituie existenţa unor distorsiuni economice pe piaţa transporturilor 
terestre de marfă, care limitează în mod artificial competitivitatea transporturilor feroviare.  

Consecinţa principală a acestor distorsiuni o reprezintă pierderea aproape integrală de către calea ferată a clienţilor 
interesaţi de transportul expediţiilor de dimensiuni mici. 

Toţi aceşti clienţi au migrat către transportul rutier, în primul rând datorită preţurilor mai attractive oferite de acest mod 
de transport.  

Una dintre urmările acestei migraţii a clientele către transportul rutier o reprezintă extincţia aproape completă a 
transportului intermodal şi a transportului în vagoane izolate, ceea ce a condus inclusiv la degradarea facilităţilor sistemului 
feroviar destinate susţinerii acestor tipuri de servicii: terminale intermodale, parc de containere, staţii de triaj şi facilităţi de 
triere în staţiile tehnice. 
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Viteza comercială redusă a trenurilor de marfă, care reprezintă o consecinţă a stării neadecvate a infrastructurii 
feroviare, a avut o contribuţie la scăderea atractivităţii serviciilor de transport intermodal şi a serviciilor de transport în 
vagoane izolate. 

Una dintre principalele direcţii de acţiune pentru stoparea declinului transportului feroviar de marfă constă în 
reconsiderarea modului de abordare a mentenanţei, dezvoltării şi exploatării infrastructurii feroviare, astfel încât să poată fi 
asigurat suportul logistic necesar creşterii vitezei de deplasare a trenurilor de marfă.  

Deşi reţeaua feroviară română are o capacitate de transport importantăşi se situează aproape de media europeană în ceea 
ce priveşte densitatea, intensitatea utilizării reţelei situează România pe unul dintre ultimele locuri la nivelul UE. 

Transportul feroviar este mai eficient din punct de vedere al consumului energetic, este mult mai sigur, este mult mai 
puţin poluant şi are o contribuţie mult mai mică la emisia gazelor cu efect de seră.  

Sistemul feroviar naţional trebuie să dezvolte logistica necesară şi să identifice modelele de business cele mai eficiente 
pentru operarea transporturilor în containere.  

Un procent de 30% din transportul rutier de mărfuri pe distanţe de peste 300 km ar trebui să fie transferat până în 2030 
către transportul pe calea ferată, acest procent trebuind să depăşească 50% până în 2050.  

Având în vedere prognozele de creştere economică, aceasta înseamnă cel puţin triplarea până în 2030 a volumului actual 
de prestaţii privind transportul feroviar al mărfurilor, urmată de o nouă creştere majoră până în 2050. 

Nicio schimbare majoră în domeniul transporturilor nu va fi posibilă fără sprijinul unei reţele adecvate şi al unei utilizări 
mai inteligente a acesteia.  

Investiţiile în infrastructura transporturilor impulsionează creşterea economică, creează bunăstare şi locuri de muncă şi 
favorizează accesibilitatea geografică, comerţul şi mobilitatea persoanelor.  

Ea trebuie să fie planificată astfel încât să se maximizeze impactul pozitiv asupra creşterii economice, minimizându-se 
impactul negative asupra mediului.  

Sistemul feroviar român are nevoie de o „reţea primară” de magistrale feroviare destinate transportării unor volume 
mari şi consolidate de mărfuri şi de pasageri, cu randament ridicat şi emisii reduse, datorită utilizării pe scară largă a unors 
oluţii de transport mai eficiente în combinaţiimultimodale, precum şidatorităaplicării pe scarălargă a unortehnologiiavansate.  

În cadrul acestei reţele primare, ar trebui implementate pe scară largă instrumente bazate pe tehnologia informaţiei 
pentru optimizarea orarelor şi a fluxurilor de trafic, simplificarea procedurilor administrative, permiterea localizării şi urmăririi 
mărfurilor.  

Piaţa transportului feroviar de mărfuri are un character puternic concurenţial.  
Din nefericire, având în vedere că această piaţă se confundă practic cu piaţa expediţiilor de mari dimensiuni care este o 

piaţă închisă, concurenţa din interiorul sistemului feroviar nu este de natură să conducă la atragerea de noi clienţi către calea 
ferată.  

Aceastăconcurenţă a condus însă la cristalizarea unor modele de business eficiente, care trebuie valorificate inclusiv din 
perspective dezvoltării viitoare a transportului intermodal şi a celui în vagoane izolate. 

În timp ce toată Europa mizează tot mai puternic pe transportul feroviar, în România încă se promit cioturi de 
autostradă, bucăţi care mai mult în răutăţesc traficul deoarece cresc viteza pe tronsoane scurte, ceea ce duce la aglomerări în 
punctele următoare. 

Spre exemplu, potrivit celor mai recente date, s-au reparat capital sub 500 km de cale ferată între 1990 şi 2020, în 
condiţiile în care doarîn 1989 au fost reparaţi capital circa 600 km. 

De la an la an, numarul trenurilor s-a redus, la fel și cel al calatorilor și al tonelor de marfă transportate pe drumul de 
fier.  Firmele de transport auto s-au inmultit insa, asemeni ciupercilor dupa ploaie. La fel si numarul autovehiculelor. 

In cazul transporturilor de marfa, transportul auto a cistigat mai ales din cauza schimbarii structurii economiei.  
Compania CFR Marfă a ajuns în pragul falimentului din cauza unor directori care au făcut jocurile operatorilor privați, 

deși erau angajații operatorului de stat, iar falimentul a început să bată la ușă după ce Comisia Europeană a decis recent că 
statul roman trebuie să recupereze cel puțin 570 de milioane de euro de la CFR Marfă. 

În paralel, în ultimul bilanț anual, societatea a înregistrat pierderi de peste 50 de milioane de euro și o cifră de afaceri de 
150 de milioane de euro. 

Suma reprezintă de fapt toate taxele pe care CFR Marfă nu le-a plătit la bugetul de stat ca orice altă firmă din acest 
sector. 

CFR Marfă este o societate aflată în dificultate cel puțin din 2009. Comisia Europeană a evaluat diferitele măsuri în 
temeiul orientărilor sale privind salvarea și restructurarea. 
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Trebuie precizat că recent Comisia Europeană a hotărât că ajutorul de stat acordat în anul 2013 operatorului de transport 
feroviar este ilegal. 

Multe linii sunt într-o stare de degradare din cauza lipsei cronice de întreținere și investiții. Majoritatea activelor legate 
de cale se află pe ultimele lor etape, potrivit unui studiu al Parlamentului European. 

România are aproximativ 11.000 de kilometri de cale ferată și mai mult de 1.000 de stații, dar au fost puțin e investiții în 
calea ferată de la încheierea comunismului. Limita de viteză este de 35 km/h – 50 km / h pe aproape o treime din rețea și la 80 
km / h cu încă 40%, se arată în studiu. 

Faptul că în anul 2021 nu mai poate fi evitat subiectul CFR Marfăși al datoriilor acumulate la bugetele publice este 
confirmată și de liderii partidelor de la guvernare. 

Reprezentanți ai Ministerului Transporturilor ne-au precizat că suma este doar de 400 de milioane de euro și că 170 de 
milioane de euro s-ar fi plătit deja sub diferite forme. Mai mult, conducerea CFR  Marfă susține că societatea ar avea de 
încasat datorii de peste 500 de milioane de lei. 

Operatorii privați au susținut că CFR Marfă ar fi beneficiat de ajutoare de stat cu încălcarea normelor UE în materie, 
după cum  au  precizat  reprezentanții Comisiei Europene. 

Conform ultimului bilanț contabil depus de CFR Marfă la Ministerul de Finanțe, date referitoare la anul 2019, societatea 
a înregistrat o cifră de afaceri de 674 milioane de lei, iardespre profit nici nu poate fi vorba (a înregistrat pierderi de 237 de 
milioane de lei). 

Așa că societatea care are o cifră de afaceri de aproape 150 de milioane de euro nu are cum să plătească până în august, 
doar din activitatea sa economică, o sumă de 570 de milioane de euro. 

Deși Comisia Europeană a impus un termen de șase luni pentru plata celor 570 de milioane de euro, CFR Marfă se află 
într-un regim special de reorganizare, denumit concordat preventiv, care i-ar putea permite să amâne plata celor 570 de 
milioane de lei până în martie 2022. 

Soluția nu doar pentru CFR Marfă, ci pentru întreg sistemul feroviar românesc, dincolo de decuplarea lipitorilor private 
de la sistemul de stat, este constituirea CFR Holding, care să reunească sub o singură umbrelă CFR Călători, CFR Marfă, CFR 
Infrastructură și celelalte companii și divizii conexe.  

Este singurul model funcțional în absolute toate țările continentale de la vest de România, începând de la Ungaria. MAV 
Cargo (Ungaria) și PKP Cargo (Polonia) sunt operatori feroviari puternici, ultimul fiind un concurent serios în Europa pentru 
gigantul DB Cargo (Germania). 

Utopia spargerii CFR, aplicată în 1997, esteclarcă duce la un singur rezultat, vizibila zi în teren: distrugerea sistemului 
feroviar și falimentarea operatorilor de stat. Asta în condițiile în care operatorii de stat occidentali sunt puternici, în plină 
expansiune și inovare tehnologică, dar mai ales, profitabili. 

CFR Marfă are peste 5.500 de angajați, în timp ce principalul competitor – Grup Feroviar Român - are 2.200 și o cifră 
de afaceri mai mare cu 100 de milioane de lei decât a societății de stat. 

Închiderea companiei și valorificarea bunurilor CFR Marfă este varianta care sperie cel mai mult sindicatele din 
domeniu.  

Astfel, datoriile totale ale companiei, luând în calcul chiar şi decizia Comisiei Europene, sunt mult sub activul 
companiei (evaluat la 5,1 miliarde de lei), așa cum arată evidențele contabile și evaluările avute în vedere la depunerea 
planului concordatar. 

OPSFR, care este alcătuită din 15 operatori de transport feroviar, cere prezintă în total 70% din cota de piață la nivelul 
de transport feroviar de marfă din România, dorește ca CFR SA să recupreze integral debitul de un miliard de lei de la CFR 
Marfă și să folosească suma respective pentru lucrări de reparații a infrastructurii feroviare. 

CFR Marfă a scos la licitație în iunie 2013 un pachet cu 51% din acțiunile sale. Grup Feroviar Român (GFR) a rămas 
singurul concurent în cursa pentru privatizarea CFR Marfă și a câștigat inițial licitația, cu o ofertă de 202 milioane de 
euro. Licitația a fost apoi anulată.  

Comisia de privatizare a comunicat către GFR că privatizarea nu poate avea loc deoarece unele bănci creditoare ale 
CFR Marfă nu și-au dat acordul pentru schimbarea acționariatului. De asemenea, potrivit GFR, Consiliul Concurenței nu a 
avut timpul necesar pentru a se pronunța asupra tranzacției. 

Tenativa de privatizare din 2013 a fost un simulacru. Nimeni din autoritățiori dintre așa-zișii ofertanți, GFR și TFG, nu 
a avut în intenție să achiziționeze CFR Marfă.  

Valoarea cumulată a companiilor ofertante era de câteva ori mai mică decât datoria totală a CFR Marfă pe care ar fi 
preluat-o o dată cu privatizarea. 
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În fapt la acea dată valorile companiilor respective, GFR și TFG erau mai mici decât doar două active ale CFR Marfă, 
respectiv cele două vase Ro-Ro uitate în Portul Constanța. 

Scopul acelui simulacru a fost doar adormirea vigilenței autorităților europene, pentru ca devalizarea CFR Marfă să 
poată continua în liniște pentru încă 5-10 ani, până când nu mai e nimic de devalizat. 

În timp ce GFR și alte companii private obțin tot mai multe contracte cu companii private, CFR Marfă rămâne doar cu 
contracte cu societăți și regii de stat. Unele dintre ele, cum ar fi complexele energetice, se află și ele într-o situație financiară 
grea și nu își plătesc facturile către societatea feroviară. 

CFR Marfă a fost constituită ca societate pe acțiuni la 1 octombrie 1998, ca urmare a reorganizării operatorului feroviar 
istoric român, Societatea Națională a Căilor Ferate Române („SN CFR”). CFR Marfă furnizează servicii de transport feroviar 
de mărfuri, cum ar fi, printer altele, cărbune din producția internă, ciment, produse chimice, cereale și oleaginoase, lemn, sare 
și metale. 

Potrivit unui Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 
publicat de Ministerul Transporturilor, 1.400 de salariaţi ar urma să fie disponibilizaţi de la CFR Marfă în acest an. 

Compania are plăţi restante de aproape 4 miliarde lei şi aşteaptă aprobarea mecanismului de dare în plată pentru 
stingerea datoriei de 570 milioane euro (ajutor incompatibil). 

Compania înregistrează plăţi restante de 3,9 miliarde lei şi aşteaptă avizul Comisiei Europene pentru un mecanism de 
dare în plată prin care să fie „stinsă” datoria de 570 milioane euro – aceasta reprezintă ajutorul de stat acordat ilegal în 2013 şi 
dobânzile aferente. 

Astfel, potrivit Proiectului de buget pe care l-a publicat Ministerul Transporturilor „numărul prognozat de salariaţi la 
finele anului 2021 va scădea față de cel realizat la 31.12.2020 cu 1.400 de salariaţi”. 

În decembrie 2017, Comisia Europeană a inițiat o investigație aprofundată pentru a stabili dacă mai multe măsuri luate 
de România în sprijinul societății CFR Marfă respectau normele UE privind ajutoarele de stat, în special conversia creanțelor 
în acțiuni în valoare de aproximativ 363 de milioane de euro (1,669 miliarde lei) în 2013 şi a constatat că „statul a acționat mai 
degrabă în calitate de autoritate public decât ca acționar al societății.  

Prin urmare, Comisia a concluzionat că sprijinul din bani publici acordat de România a conferit societății CFR Marfă un 
avantaj economic neloial față de concurenții săi. Prin urmare, aceste măsuri constituie ajutor de stat în sensul normelor UE”, a 
explicat în 2020 reprezentanţa Comisiei Europene în România. 

Vă mulţumesc!                    Deputat 
Nagy Vasile 

*** 
 

Răspunderea în cazul sistemul sanitar 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi,  
Declaraţia politică se numeşte „Răspunderea în cazul sistemul sanitar” 
La începutul pandemiei s-au achiziționat spitale modulare, s-au transformat spitale în unități covid, au fost făcute 

investiții în tot felul de aparatură, dispozitive, medicamente și consumabile în vederea unei bune gestionări a situației ivite. 
După un an de la declanșarea pandemiei observăm doar derapaje în ceea ce privește gestionarea acesteia. Din ce în ce mai 

dese incendii la spitale, din ce în ce mai mulți morți în spitale și în special în secțiile ATI.  
Au fost evacuate spitale pentru câteva paturi în plus la ATI.  
În jud. Constanța a fost transformat în unitate covid singurul spital de pneumoftiziologie din zona, ai cărui pacienti cu 

forme grave de TBC au fost relocați sau trimiși acasă.  
Istoria s-a repetat cu spitalul Foișor , unul dintre puținele spitale din tară cu dotări normale pentru anul 2021 și în care se 

tratează TBC-ul osteoarticular. 
În aceste condiții întreb actualul guvern și vechiul guvern de până în decembrie 2020: 
1) Unde sunt spitalele modulare construite în viteză pe bani mulți anul trecut? 
2) Domnule Arafat, domnule Orban și domnuleIohannisunde sunt ventilatoarele pentru care s-au plătit coreenilor 4 

milioane USD avans..?! Și încă 1,9 milioane de euro elvețienilor! 
3) Ce se întâmplă cu sistemul sanitar  românesc și cine răspunde pentru viețile pierdute ale românilor? 
4) Cine răspunde pentru modul jalnic și de neconceput în care am fost nevoiți să ne înmormântăm rudele și prietenii? 
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5) Cine sunt hoții, incompetenții, trufașii care ar fi trebuit de ani și decenii să răspundă pentru reaua gestiune a sănătății 
și să furnizeze din timp secții de terapie intensivă? 

6) Și nu în ultimul rând domnule Arafat nici o nefăcută, cinism, minciună și nerușine care vi s-au imputat pe drept, ori 
ba, nu au putut veni de hac nemăsuratei dumneavoastra  pofte de putere: nici moartea evitabilă a unei Aura Ion, nici episodul 
înecului de la Siutghiol, nici catastrofa de la Colectiv și groaznica gestiune a tragediei arșilor de către departamentul 
dumneavoastra condus inept nu v-a convins să nu va mai țineti cu dinții și ghearele de scaunul dumneavoastra de demnitar. Nu 
considerați că este timpul să vă asumați răspunderea și să vă dați demisia?   

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Dănuț Aelenei 
*** 

Viața politică din România 
Ipocrizia doctrinară a partidelor din Coaliția de guvernare 

Stimate domnulepreşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Dragă USR – Vă aduc aminte ca nevoile acestei țări sunt mai presus de ambițiile si orgoliile personale a membrilor de 

partid. Ați declarat o doctrina de centru-dreapta antisistem, acum, intrând la guvernare ați devenit parte a sistemului cu un 
comportament generic „ANTI”.  

Dacă veți continua să protejați cu orice preț “diamantele” de partid, dacă veți persevera în orgolii si fuga de 
responsabilitate, atunci inevitabil veți deveni boala autoimună a acestei guvernări. Va aduc aminte ca plata pentru orgoliile 
personale a membrilor voștri este sănătatea acestui popor.  

Mă întreb cat de probabil ar fi scenariul în care fost ministru al sănătății publice, domnul Voiculescu Vlad, sa iasă sa 
declare public: „Stiti? Am greșit acolo... si acolo... Iar lecțiile învățate din greșelile mele sunt următoarele...”. Dar un asemenea 
gest ar presupune o doză prea mare de curaj, prea multă asumare si autocritică, deci in consecința (nu)se va întâmpla – 
NICIODATĂ.   

Singura preocupare a autoproclamaților meritocrați în clipa de față este imaginea, demnitatea personală a ministrului si 
nicidecum sănătatea poporului. 

Dragi colegi USR-iști nu mai blocați guvernarea asumați-vă puterea și guvernați, nu incercați să vă ascundeți după deget 
pretinzând că Vlad Voiculescu este ministrul ideal al sananțătii fără de gresală si păcat. 

Vă mulţumesc!          
Deputat 

Suciu Sebastian Ilie 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.12 - 2021  
Săptămâna 19 – 23 aprilie 2021  

 

 

105 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Sorin – Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Dovezi cu privire la afirmațiaDvscăarexistao „presiune din ce în ce mai mare din partea părinţilor” ca reluarea școlii 
cu prezenţă fizică să fie „doar cu cadrele didactice vaccinate” 

 
Stimate domnule ministru, 
Privitor la recenta conferinţă de presă susținută de Dvs în data de 13 Martie, anul curent, în care aţi afirmat că există o 

„presiune din ce în ce mai mare din partea părinţilor” ca reluarea școlii cu prezenţă fizică să fie „doar cu cadrele didactice 
vaccinate”, vă rog să ne prezentați studiile, datele statistice sau alte dovezi care să justifice o asemenea gravă afirmație.  

Semnalele pe care noi le avem din societatea civila (Alianța Părinților, Asociațiile Pro Consumatori, Medici pentru 
Consimțământ Informat, Pro Decizii Informate șamd) ne semnalează contrariul celor afirmate de Dvs. Din perspectiva noastră, 
prin acest tip de afirmații atribuiți părinților presiuni pe care, în fapt, Ministerul Educației, pe care îl conduceți, le face asupra 
profesorilor pentru a se vaccina.  

Vă reamintim că, indiferent de existența sau nu a unor astfel de presiuni în societatea românească, ele nu au nici o 
justificare morală sau legală, deoarece nici o categorie socială nu are dreptul să exercite asupra altei categorii sociale presiuni 
de natură să limiteze acesteia dreptul la muncă sau la liberă decizie privind sănătatea personală. 

În speranța unei bune colaborări în folosul cetățenilor care ne-au ales, așteptăm răspunsul Dvs la solicitările noastre în 
scris, cât mai grabnic, pe adresa de email alin.colesa@cdep.ro. 

Cu deosebită considerație, 
Deputat 

Ilie-Alin Coleșa 
*** 

 

Adresată domnului Viorel Chioveanu, președintele ANSVSA 
 

Clarificări asupra cadavrelor de animale îngropate la Cazacioc, Brăila  
și cadavrele de ovine din Portul Midia Năvodari 

Stimate domnule Viorel Chioveanu, 
Subsemnațiii Ciprian Ciubuc, Titus Păunescu și Lilian Scriptic, deputați în Parlamentul României, vă solicităm să ne 

răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care estesituația, înmomentul actual, înceeacepriveștecadavrele de animaleleîngropate la CazaciocjudețulBrăila, 

încondițiileincinerarea lor trebuia, déjà, să fi avutloc?  
2. Care este situația cadavrelor de ovine înnecate în Marea Neagră, în Portul Midia Navodari, precum și a cadavrelor 

porcilor cu pestă porcină îngropate din județul Brăila, contaminând astfel solul și pânza freatică?  
Solicităm răspuns în scris.  
Vă mulțumim! 

                  Deputații 
Ciprian Ciubuc   Silviu-Titus Păunescu   Lilian Scripnic 

*** 
 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale 
                

Utilitatea și costurile izoletelor achiziționate de MApN 
Domnule ministru, 
În contextul contribuției consistente a Ministerului Apărării Naționale la gestionarea crizei pandemice și a interesului 

legitim al românilor în raport cu cheltuielile publice din sănătate, vă rog respectuos să răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce sume a cheltuit Ministerul Apărării Naționale pentru aparatură medicală și materiale de protecție destinate 

pacienților și personalului medical de la începutul pandemiei COVID-19 și până în prezent? 
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2. Câte izolete a achiziționat Ministerul Apărării Naționale de la începutul epidemiei de COVID-19 și până în prezent? 
3. Care sunt prețurile de achiziție a izoletelor pe exemplar, ce procedură de achiziții s-a utilizat și cine sunt furnizorii de 

izolete? Când au fost recepționate izoletele achiziționate de MApN? 
4. Care sunt unitățile medicale ce au utilizat izoletele achiziționate de MApN și în ce perioadă au fost folosite acestea 

pentru izolarea temporară și transportul în siguranță al personalului suspect sau confirmat a fi contaminat cu agenți biologici, 
inclusiv SARS-CoV-2? 

5. Câte izolete mai are Ministerul Apărării Naționale în prezent? 
6. Câte izolete achiziționate de MApN au fost donate Armatei Ucrainei și care e valoarea totală a acestora? 
7. Câte izolete achiziționate de MApN au fost donate Republicii Moldova și care e valoarea totală a acestora? 
8. Ce alte instituții, armate sau guverne au beneficiat de transferul sau donația izoletelor achiziționate de MApN? 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
Solicit răspuns scris și oral. 

Deputat 
Lilian Scripnic 

*** 
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministru al Muncii și Protecției Sociale 
 

Drepturile asistenților maternali nu au fost actualizate din 2014! 
Doamnă ministru,  
Protecția specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestațiilor și serviciilor destinate îngrijirii și dezvoltării 

copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate 
fi lăsat în grija acestora. 

Măsurile de protecție specială a copilului se stabilesc și se aplică în baza planului individualizat de protecție. Planul 
individualizat se întocmește și se revizuiește în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de Ministerul 
Muncii si Protecției Sociale 

Planul individualizat de protecție poate prevede aplasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidențial, (…) în cazul 
în care nu a putut fi dispus plasamentul la familia extinsă, la un asistent maternal sau la o altă persoană sau familie, în 
condițiile legii. 

Practic, asistentii maternali sunt în central politicii de protecție a drepturilor copilului. 
Pentru a beneficia de rezultatele muncii lor, Statul Român trebuie să respecte și drepturile acestei categorii de personal. 

Sindicatul ProAs al salariaților de pe langă DGASPC Suceava, afiliat la CNSLR FRĂȚIA, ne aduce la cunoștință că este 
iminentă actualizarea și extinderea drepturilor acestei categorii de personal, astfel: 

1. Creșterea alocației de plasament la 1200 lei pentru copii cu handicap aflați în plasament la asistenții maternali având 
în vedere căindicatorul special de referință nu a fost actualizat din anul 2014. 

2. Creșterea alocației de hrană de la 600 la 900 lei. 
3.Introducerea unor bonificații pentru asistenții maternali începînd de la al 3-lea copil aflat în plasament. 
4. Norma de salarizarea asistenților maternali trebuie ridicată 1,44. 
Față de această situație vă adresez următoarea întrebare: Când veți actualize drepturile asistenților maternali 

profesioniști? 
Solicit răspuns în scris și oral.      Deputat 

Dorel-Gheorghe Acatrinei 
*** 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministru al Muncii și Protecției Sociale 
 

Modificarea contractelor de muncă ale asistenților maternali pe perioadă  
Nedeterminată și acordarea concediului de odihnă! 

Doamnă ministru, 
Plasamentul copilului aflat în dificultate constituie o măsură de protecție specială, având caracter temporar, care poate fi 

dispus la un asistent maternal, la un serviciu de tip rezidențial ori o familie sau o persoană potrivit legii 272 din 2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului. Măsurile de protecție specială se stabilesc și se aplică în baza planului 
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individualizat de protecție. Planul individualizat se întocmește și se revizuie în conformitate cu normele metodologice 
elaborate șiaprobate de Ministerul Muncii si Protecției Sociale 

Planul individualizat de protecție poate prevedea plasamentulcopilului,(…) în cazul în care nu a putut fi dispus 
plasamentul la familia extinsă, sau la altă persoană saufamilie, în condițiile legii, asistentul maternal profesionist este soluția 
optimă pentru protecția și îngrijirea copiilor aflați într-o astfel de situație dramatică. În cele mai multe cazuri asistentul 
maternal profesionist preia acester esponsabilități în numele StatuluiRomân. 

Înalta Curte de Casatie și Justiție a stability prin RIL ICCJ 25 din 2018 că dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. f) din 
Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinerea atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului 
maternal profesionist şi ale art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu derogă de la regula privind obligativitatea efectuării în 
natură a concediului de odihnă, reglementată de art. 1 alin. (2), art. 144 şi art. 149 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,  

În baza sentinței 4397 din 10.12.2020 a Tribunalului Suceava, definitivă la 25.02.2021, sindicatul ProAs al salariaților 
de pe lângă DGASPC Suceava, afiliat la CNSLR Frăția, ne aduce la cunoștință că drepturilor în legătură cu contractul de 
muncă a acestei categorii de personal trebuie modificate, după cum urmează: 

1.Schimbarea duratei contractelor de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. 
2. Acordarea indemnizației de hrană pe perioada concediului de odihnă. 
3. Înființarea unor centre de respiro care să preia copii aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști în perioada 

concediilor de odihnă. 
4. Plata concediilor de odihnă în cazul în care asistenții maternali profesioniști nu au centre de respire și nu au unde lăsa 

copii aflați în plasament. 
Față de această situație vă adresez următoarea întrebare: Cînd veți acorda concediul de odihnă asistenților maternali și 

cînd veți deconta drepturile acestora ce derivă din RIL ICCJ 25 din 2018, preluate în dispozitivul sentinței 4397 din 2020 a 
Tribunalului Suceava, avînd în vedere că această sentință este definitivă? 

Solicit răspuns în scris și oral.    Deputat 
Dorel-Gheorghe Acatrinei 

*** 
 

Adresată  domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României  
 

Clarificări asupra avizelor Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social 
Domnule prim-ministru, 
Având în vedere expunerea de motive referitoare la proiectul de lege privind modificarea Legii 173/2020, privind unele 

măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică, precum și avizele Consiliul Legislativ și cel al 
Consiliului Economic și Social prin care aceste Consilii, pertinent ridică unele probleme și fac și observații, vă întreb, domnule 
Prim Ministru, următoarele: 

1) Care sunt cerințele care reclamă intervenția normativă, cu referire specială la insuficiențele și neconcordanțele 
reglementărilor în vigoare? 

2) Care sunt principiile de bază și finalitatea reglementărilor propuse, cu evidențierea elementelor noi și a implicațiilor 
pe care reglementarea propusă le are asupra legislației în vigoare? 

3) Va avea sau nu consecințe benefice asupra redresării activității în economie acest act normative (în expunerea de 
motive nu există concordanță în acest sens)? 

4) Care este procedura deschisă, transparentă, necondiționată și nediscriminatorie sau baza de evaluare realizată de un 
evaluator independent cu privire la înstrăinarea acțiunilor sau a activelor deținute de statul român, astfel încât tranzacția să se 
desfașoare la un preț corespunzător cu cel al pieței?  

5) Se va ține cont de punctele de vedere exprimate de către Consiliul Economic și Social? 
6) Ce impact va avea modificarea actului normativ asupra bugetului, deoarece pe de o parte, la Secțiunea a 3-a, se face 

vorbire despre creșterea veniturilor bugetare din valorificarea de acțiuni, iar pe de altă parte la secțiunea a 4-a, nu exista nicio 
modificare? 

Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu stimă,           Deputat 

Dănuț Aelenei 
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Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

Este iodarea sării pentru consumul uman obligatorie în statele membre  
ale Uniunii Europene și în Statele Unite ale Americii? 

Stimate domnule ministru, 
Încă din anul 1995, Guvernul Văcăroiu, prin Hotărârea nr. 779 privind reglementarea consumului de sare iodată și 

ulterior, în anul 2002, Guvernul Năstase, prin Hotărârea nr. 568 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, 
hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară au reglementat condiţiile referitoare la iodarea universală a sării. 

Astfel, cele două Guverne au hotărât că, în România, în alimentaţia oamenilor se utilizează numai sare iodată.  
De asemenea, Guvernele României au hotărât o limită minimă și o limită maximă a concentrației de iod.  
În anul 1995, Guvernul Văcăroiu a prevăzut minimum 40 mg şi maximum 50 mg iodat de potasiu pe kg de sare, iar 

după 7 ani, în anul 2002, Guvernul Năstase a scăzut aceste limite, și anume, a prevăzut minimum 25,5 mg şi maximum 42,5 
mg iodat de potasiu pe kg de sare.  

Ulterior, după doar 2 ani, în anul 2006, prin Hotărârea  nr. 1.904 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria 
alimentară, Guvernul Tăriceanu a crescut aceste limite, și anume, a prevăzut minimum 42 mg şi maximum 67,2 mg iodat de 
potasiu pe kg de sare.  

Mai mult, din 2002, Guvernul a hotărât că iodul se poate folosi inclusiv sub formă de iodură de potasiu.   
Având în vedere impactul major al acestor hotărâri de Guvern asupra sănătății publice, în contextul în care, în anul 

2021, în România există încă obligația de a utiliza în consumul uman numai sare iodată, vă rog să-mi comunicați, pentru anul 
curent: 

1. Statele membre ale Uniunii Europene în care există obligația de a utiliza în consumul uman numai sare iodată.  
2. În Statele Unite ale Americii există obligația de a utiliza în consumul uman numai sare iodată? 

De asemenea, pentru statele în care există această obligație, vă rog să-mi comunicați  elementele de identificare ale 
actelor normative incidente și concentrația de iod (inclusiv limitele minime și maxime) impusă prin aceste acte normative. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,          Deputat 

Sorin-Titus Muncaciu 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

Ce caracter și gravitate au bolile prin deficit de iod în România, conform 
normelor de clasificare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii? 

 

Stimate domnule ministru, 
Încă din anul 1995, Guvernul Văcăroiu, prin Hotărârea nr. 779 privind reglementarea consumului de sare iodată a 

reglementat condiţiile referitoare la iodarea universală a sării. Astfel, Guvernul a hotărât că, în România, în alimentaţia 
oamenilor se utilizează numai sare iodată.  

Având în vedere că, în preambulul Hotărârii de Guvern nr. 779/1995 se prevede scopul actului normativ, și anume – 
“Pentru prevenirea bolilor prin deficit de iod, care, în România, au un caracter endemic, de gravitate medie şi mijlocie conform 
normelor de clasificare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în vederea reglementării consumului de sare iodata pe întreg 
teritoriul tarii”; luând în considerare că, din anul 1995 au trecut peste 25 de ani în care toți românii au fost obligați de Guvern 
să consume sare iodată, 

Vă rog să-mi comunicați ce caracter și gravitate au bolile prin deficit de iod în România în anul 2020, conform normelor 
de clasificare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,                 Deputat 

Sorin-Titus Muncaciu 
*** 
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Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

Actele internaționale la care România este parte cu privire la respectarea drepturilor persoanelor  
ce prezintă tulburări prin deficit de iod. Rolul Organizației Mondiale a Sănătății 

 

Stimate domnule ministru, 
Hotărârea de Guvern  nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi 

utilizării în industria alimentară prevede că – “reglementează condiţiile referitoare la iodarea universală a sării destinate 
consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară, în scopul prevenirii tulburărilor prin carenţa de iod.” 
(art. 1)  

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ –“Ministrul îndeplineşte 
următoarele atribuţii principale: urmăreşteşi controlează aplicarea convenţiilorşi acordurilor internaţionale la care România 
este parte ....” (art. 56 alin. (1) lit. j))  

În baza acestei atribuții legale, vă rog să-mi enumerați convențiile, tratatele și celelalte acte internaționale la care 
România este parte cu privire la respectarea drepturilor persoanelor ce prezintă tulburări prin deficit de iod. 

De asemenea, vă solicit să-mi precizați care este rolul Organizației Mondiale a Sănătății în acest domeniu. În acest sens, 
vă rog să-mi enumerați documentele emise de OMS cu privire la respectarea drepturilor persoanelor ce prezintă tulburări prin 
deficit de iod care au caracter obligatoriu pentru România. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,                Deputat 

Sorin-Titus Muncaciu 
*** 

Adresată domnului Vlad Stoica, președinte Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
 

Baza de date 5G  

Stimate domnule președinte, 
Constat cu surprindere, alături de numeroși cetățeni și asociații care îi reprezintă, un adevărat fenomen de amplasare cu 

rapiditate a unor infrastructuri fizice noi destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice, atât pe terenuri cât și pe 
construcții, inclusiv pe terasele/învelitoarele condominiilor;  

Deoarece impactul utilizării pe termen lung a rețelelor 5G, a cincea generație de comunicații wireless, asupra sănătății 
oamenilor și animalelor, este încă amplu dezbătut la nivel global și foarte multe studii din literatura de specialitate medicală au 
fost publicate de către experți internaționali, indicând deja riscuri maxime pentru sănătate; 

Totodată, având în vedere nevoia de securitate a rețelelor 5G, în condițiile în care această tehnologie va fi la baza a 
numeroase noi aplicații, inclusiv servicii critice către populație; 

Vă rog să-mi comunicați: 
1. Deține ANCOM o bază de date privind rețelele 5G amplasate pe teritoriul României? Dacă da, ce date cuprinde 

aceasta?  
2. Numărul stațiilor de bază 5G care sunt instalate în fiecare județ/municipiul Bucureștiși în totalînRomânia, la data de 1 

aprilie 2021 sau la ultima dată disponibilă. 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!                   Deputat 

Sorin-Titus Muncaciu 
*** 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

Cadrul legal 5G 
Stimate domnule ministru, 
Constat cu surprindere, alături de numeroși cetățeni și asociații care îi reprezintă, un adevărat fenomen de amplasare cu 

rapiditate a unor infrastructuri fizice noi destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice, atât pe terenuri cât și pe 
construcții, inclusiv pe terasele/învelitoarele condominiilor;  
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Deoarece impactul utilizării pe termen lung a rețelelor 5G, a cincea generație de comunicații wireless, asupra sănătății 
oamenilor și animalelor, este încă amplu dezbătut la nivel global și foarte multe studii din literatura de specialitate medicală au 
fost publicate de către experți internaționali, indicând deja riscuri maxime pentru sănătate; 

Totodată, având în vedere nevoia de securitate a rețelelor 5G, în condițiile în care această tehnologie va fi la baza a 
numeroase noi aplicații, inclusiv servicii critice către populație; 

Vă rog să-mi comunicați care este cadrul legal în temeiul căruia se pot amplasa în prezent stații de bază 5G.  
În acest sens, vă solicit să-mi comunicați toate actele normative incidente în domeniu, atât din legislația primară cât și 

secundară, inclusiv actele legislative europene. 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,                 Deputat 

Sorin-Titus Muncaciu 
*** 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

Există studii privind impactul asupra sănătății al utilizării pe termen lung a tehnologiei 5G? 

Stimate domnule ministru, 
Constat cu surprindere, alături de numeroși cetățeni și asociații care îi reprezintă, un adevărat fenomen de amplasare cu 

rapiditate a unor infrastructuri fizice noi destinate susținerii rețelelor de comunicații electronice, atât pe terenuri cât și pe 
construcții, inclusiv pe terasele/învelitoarele condominiilor;  

Deoarece impactul asupra sănătății oamenilor și animalelor al utilizării pe termen lung a rețelelor 5G, a cincea generație 
de comunicații wireless, este încă amplu dezbătut la nivel global; 

Vă rog să-mi comunicați dacă: 
1. există studii privind impactul asupra sănătății al utilizării pe termen lung a tehnologiei 5G realizate de Ministerul 

Sănătății, respectiv de unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub coordonarea ministerului 
pe care îl conduceți, și în caz afimativ, care sunt acestea? 

2. dețineți o bază de date privind studiile realizate în Uniunea Europeană privind impactul asupra sănătății al utilizării pe 
termen lung a tehnologiei 5G, și în caz afirmativ, care sunt acestea? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Sorin-Titus Muncaciu 
*** 

 
Adresată domnului Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 
Care sunt statele lumii în care se aplică tehnologia 5G? 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere nevoia de securitate a rețelelor 5G, în condițiile în care această tehnologie va fi la baza a numeroase 

noi aplicații, inclusiv servicii critice către populație, 
Vă rog să-mi comunicați:  

1. Care sunt statele membre UE care au lansat servicii de comunicații electronice bazate pe  
tehnologia 5G? 

2. Care sunt celelalte state din afara UE care au lansat servicii de comunicații electronice bazate pe tehnologia 5G? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!                Deputat 

Sorin-Titus Muncaciu 
*** 

 

 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.12 - 2021  
Săptămâna 19 – 23 aprilie 2021  

 

 

111 
 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 
Piețele volante susțin comerţul cu produse agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie?   
 

Stimate domnule ministru, 
Conform Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,  
- comerţul cu produse agricole obţinute în propria fermă/gospodărie este definit – comerţul cu ridicata sau comerţul cu 

amănuntul, care se desfăşoară în structuri de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în teritorii delimitate special 
amenajate şi dotate corespunzător, precum pieţe agroalimentare/târguri/pieţe ambulante/pieţe volante/pieţe mixte, de către 
producătorii agricoli persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 182/2016;  

- piața este definită – structură de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în spaţii delimitate special amenajate şi 
dotate corespunzător; acestea pot fi pieţe agroalimentare/pieţe ambulante/târguri/pieţe volante/pieţe mixte şi altele asemenea, 
organizate potrivit prevederilor legale privitoare la exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;  

- masa de comercializare/tarabă este definită – loc de vânzare unde producătorii agricoli îşi  
comercializează produsele din sectorul agricol în structuri de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară, în teritorii 
delimitate special amenajate şi dotate corespunzător, precum pieţe agroalimentare/târguri/pieţe ambulante/pieţe volante/pieţe 
mixte, de către producătorii agricoli persoane fizice sau persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/întreprinderi 
familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 182/2016.   

În acest sens, vă rog să-mi comunicați care este legislația primară și secundară care reglementează înființarea, 
organizarea și funcționarea piețelor volante pentru desfășurarea activității de comerț cu produse agricole obţinute în propria 
fermă/gospodărie? 

Totodată, având în vedere atribuțiile ministerului pe care îl conduceți cu privire la domeniul comerțului cu produse 
agricole obţinute în propria fermă/gospodărie, vă rog să-mi transmiteți lista piețele volante care au funcționat în România în 
anii 2019 și 2020, defalcată pe județe, cu precizarea numărului de mese de comercializare/tarabe la fiecare piață volantă. 

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                   Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Câți oameni se mai ocupă de agricultură în propria fermă/gospodărie? 
 

Stimate domnule ministru, 
Conform Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,  
- activitatea economică în sectorul agricol este definită – activitatea desfăşurată în propria  

fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică pentru obţinerea unor produse agricole care depăşesc necesarul de 
consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă sau persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere 
familială constituită în conformitate cu prevederile   Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru obţinerea unor produse agricole care sunt destinate vânzării pe piaţă; 

- comerţul cu produse agricole obţinute în propria fermă/gospodărie este definit – comerţul cu  
ridicata sau comerţul cu amănuntul, care se desfăşoară în structuri de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în teritorii 
delimitate special amenajate şi dotate corespunzător, precum pieţe agroalimentare/târguri/pieţe ambulante/pieţe volante/pieţe 
mixte, de către producătorii agricoli persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi 
familiale constituite în conformitate cu prevederile   Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016. 

În acest sens, având în vedere atribuțiile ministerului pe care îl conduceți cu privire la domeniile activității economice în 
sectorul agricolși al comerțului cu produse agricole obţinute în propria fermă/gospodărie, vă rog să-mi comunicați pentru anii 
2019 și 2020: 
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1. Numărul producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de 
comercializare a produselor din sectorul agricol, obținute în condițiile Legii nr. 145/2014;  

2. Numărul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale, deţinători 
ai unei adeverințe, obținute în condițiile Legii nr. 145/2014. 

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!        Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Memorandumul privind participarea domnului Barabási Antal Szabolcs 
la o întâlnire din Ungaria 

Stimate domnule ministru, 
Imediat după ce domnul Barabási Antal Szabolcs (membru UDMR) a fost numit în funcția de secretar de stat la 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ministrul ungar al agriculturii, Nagy István, a trimis o invitație în limba maghiară 
unui secretar de stat vorbitor de limbă maghiară, nu omologului său român. Conform traducerii autorizate a invitației din 
partea maghiară, deplasarea se efectua pentru “evaluarea experiențelor rețelei de fermieri din Ținutul Secuiesc, evaluarea 
agricultorilor din județul Mureș, descrierea programelor RMGE ale Uniunii Agricultorilor Maghiari din România, prezentarea 
mărcii Produs în Mureș și dezbaterea posibilităților de colaborare pe viitor”. 

Conform Memorandumului oficial pentru aprobarea deplasării domnului  Barabási Antal Szabolcs în Ungaria motivația 
a fost modificată în “evoluțiile în domeniul agriculturii din România și Ungaria în anul 2020, inclusiv acțiunile implementate 
de autoritățile române și ungare în acest sector în contextul pandemiei de COVID-19, pentru simplificarea modalităților de 
accesare a fondurilor europene de fermieri, precum și măsurile de sprijin acordate guvernului român și de guvernul Ungariei 
producătorilor grav afectați de efectele pandemiei”. Conform Memorandumului, așa a fost redactat și Ordinul vizitei oficiale în 
Ungaria a demnitarului român.  Deci motivațiile reale ale vizitei secretarului de stat din Ministerul Agriculturii aveau legătură 
cu problemele fermierilor maghiari din așa-zisul ținut secuiesc și cu o continuare a discuțiilor pe tema “produs în Mureș”, sub 
tutelă ungară. Este precizat și faptul că discuțiile se vor axa pe măsurile de sprijin acordate guvernului român și de către 
guvernul Ungariei producătorilor grav afectați de efectele pandemiei. Ca atare, nimic despre motivele invitației oficiale din 
partea guvernului maghiar nu este cuprins în documentele pe care  domnul Barabási Antal Szabolcs le-a prezentat în Ungaria. 
Trebuie să menționăm faptul că aprobarea unor astfel de documente constituie infracțiune și că aici vorbim, practic, despre fals 
în acte publice, semnate de către domnul Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România. 

Având în vedere faptul că Ministerul Afacerilor Externe nu a primit invitația în limba maghiară, iar Memorandumul nu 
a fost semnat și aprobat de MAE și de premierul României, potrivit procedurilor diplomatice, vă solicit să-mi comunicați dacă 
ați avizat sau nu deplasarea în interes de serviciu în Ungaria a secretarului de stat din cadrul MADR. Dacă ați avizat-o, în ce 
bază ați dat acest aviz? 

Ce măsuri intenționați să luați în legătură cu acest incident diplomatic și ce măsuri puteți lua pentru preveni repetarea 
unor astfel de gesturi din partea demnitarilor români care se deplasează în alte state, în interes de serviciu, în numele 
Guvernului României, cu documente false. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,                  Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Memorandumul privind participarea domnului Barabási Antal Szabolcs la o întâlnire de lucru  
din Ungaria la data de 9 martie 2021 

Stimate domnule ministru, 
Imediat după ce l-ați numit pe domnul Barabási Antal Szabolcs (membru UDMR) în funcția de secretar de stat la 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ministrul ungar al agriculturii, domnul Nagy István, a trimis o invitație în limba 
maghiară unui secretar de stat vorbitor de limbă maghiară, nu omologului său român, adică Dvs.! Conform traducerii 
autorizate a invitației din partea maghiară, deplasarea se efectua pentru “evaluarea experiențelor rețelei de fermieri din Ținutul 
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Secuiesc, evaluarea agricultorilor din județul Mureș, descrierea programelor RMGE ale Uniunii Agricultorilor Maghiari din 
România, prezentarea mărcii Produs în Mureș și dezbaterea posibilităților de colaborare pe viitor”. Conform Memorandumului 
oficial pentru aprobarea deplasării domnului  Barabási Antal Szabolcs în Ungaria motivația a fost modificată în “evoluțiile în 
domeniul agriculturii din România și Ungaria în anul 2020, inclusiv acțiunile implementate de autoritățile române și ungare în 
acest sector în contextul pandemiei de COVID-19, pentru simplificarea modalităților de accesare a fondurilor europene de 
fermieri, precum și măsurile de sprijin acordate guvernului român și de guvernul Ungariei producătorilor grav afectați de 
efectele pandemiei”. Memorandumul și Ordinul referitor la vizita oficială în Ungaria a demnitarului român a fost redactat în 
aceiași termeni falși și semnat în cadrul ministerului pe care îl conduceți. Sau poate că ați delegat atribuțiunile dvs., așa cum 
este la modă în ziua de astăzi, poate că nu ați știut! Dar totuși este semnătura Dvs. pe ordinul de deplasare în interes de 
serviciu, deci ați știut și atunci sunteți părtaș la falsul în acte publice.  

Când ați semnat acest ordin de deplasare în interes de serviciu în Ungaria, aveați acordul Ministerului Afacerilor 
Externe? Motivațiile reale ale vizitei secretarului de stat din Ministerul Agriculturii aveau legătură cu problemele fermierilor 
maghiari din așa-zisul ținut secuiesc și cu o continuare a discuțiilor pe tema “produs în Mureș”, sub tutelă ungară.Ca atare, 
nimic despre motivele invitației oficiale din partea guvernului maghiar nu este cuprins în documentele pe care domnul 
Barabási Antal Szabolcs le-a prezentat în Ungaria.  

La nivel public se cunoaște faptul că Ministerul Afacerilor Externe nu a primit invitația în limba maghiară, iar 
Memorandumul nu a fost semnat și aprobat de MAE și de premierul României, potrivit procedurilor diplomatice, de aceea vă 
solicit să-mi comunicați dacă ați delegat atribuțiunile Dvs. către acest secretar de stat din partea UDMR pentru a vă reprezenta 
în Ungaria, pentru a raporta acolo care sunt problemele fermierilor de origine maghiară, cum pot fi aceștia ajutați de Guvernul 
maghiar, și nu în ultimul rând aș dori să lămuriți subiectul “produs în Mureș”, sub tutelă ungară. România ar trebui să aibă o 
politică de stat referitoare la certificarea produselor autohtone la Bruxelles, așadar vă rugăm să explicați, ca român, ca 
ardelean, de ce trebuie să se facă această politică la Budapesta “sub tutelă ungară”, și nu la București! 

Vă solicit să prezentați public care sunt concluziile Raportului pe care domnul Barabási Antal Szabolcs (membru 
UDMR), secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuia să-l depună, conform dispozițiilor Dvs., la 
Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale și la Direcția Generala Buget Finanțe și Fonduri Europene din 
cadrul MADR, în termen de 5 zile de la întoarcerea din Ungaria.  

În concluzie, vă solicit să răspundeți dacă domnul secretar de stat sus-menționat a efectuat această vizită în Ungaria, 
care a fost rezultatul acestei vizite, care au fost subiectele de discuție la Budapesta și care sunt concluziile benefice pentru 
statul român ale acestei întrevederi bilaterale care a avut loc în limba maghiară. Opinia publică merită să cunoască cum se face 
politică la nivel înalt doar în favoarea anumitor categorii de cetățeni! Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație,       
Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

Clarificări asupra motivelor neacordării burselor identitare elevilor români  
din Ucraina, Serbia și Ungaria în anul de învățământ 2020-2021 

 

Stimate domnule prim-ministru, 
Comunitatea românească din Ucraina v-a sesizat în data de 8 martie 2021, printr-o Scrisoare deschisă, asupra chestiunii 

desființării Programului de burse identitare acrordate elevilor români din Ucraina în anul de învățământ 2020-2021 (clasele I-
IV) sau elevilor români din alte state în care există învățământ public în limba română, precum Ungaria și Serbia.   

Constatăm că situația descrisă în Scrisoarea deschisă trimisă de reprezentanții minorității române din Ucraina contravine 
Programului de guvernare al coaliției PNL-UDMR-USR care prevede: ”Reformarea politicii de acordare a burselor pentru 
cetățenii Republicii Moldova și, respectiv, pentru etnicii români din afara granițelor – extinderea actualului program pentru 
românii din Ucraina și la românii din alte comunități istorice”. 

Programul multianual de burse identitare pentru elevii români din Ucraina a fost inițiat în anul de învățământ 2017-2018 
pentru elevii înscriși în clasa I cu angajamentul asumat public de continuare, operaționalizare și dezvoltare în anii următori. 
Pentru susținerea lui în anul curent de învățământ ar fi fost necesare 8 milioane de lei. De asemenea, pentru sprijinirea 
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continuității catedrelor de limba română din Universitățile Cernăuți, Ujgorod și Ismail ar fi fost necesar un total de circa 500 
de mii de lei. 

La 10 martie 2021 Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) din cadrul Secretariatului General al 
Guvernului a emis un Comunicat în care, între altele, se spune: ”Programul de burse acordate membrilor minorității românești 
din Ucraina reprezintă un angajament pe termen lung al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului (SGG-DRP). Acesta este integrat în strategia de sprijinire a eforturilor pe care românii 
din afara granițelor le depun pentru a-și păstra identitatea lingvistică. Continuarea acestui program este asumată explicit în 
Programul de Guvernare 2020-2024, fiind considerată o prioritate la nivelul politicilor pentru românii de pretutindeni.  

Beneficiarii acestor burse sunt elevii etnici români înscriși în școlile cu predare în limba română ca limbă maternă sau 
cu predarea unor materii în limba maternă din statul vecin. Programul de burse s-a realizat anual, în baza unei Hotărâri de 
Guvern și cu acordul părții ucrainene, constituind astfel o materializare a dialogului deschis și constructiv, precum și a bunei 
cooperări care există în domeniul protecției minorităților între România și Ucraina”. 

Considerăm că invocarea în acest Comunicat oficial a ”acordului părții ucrainene” este nepotrivită. În anii anteriori 
statul român le-a acordat elevilor etnici români din Ucraina burse identitare fără a solicita neapărat acordul părții ucrainene, 
acrod care într-un asemenea subiect elementar nu este necesar protrivit reglementărilor internaționale. La fel, alte state membre 
UE, cum ar fi, bunăoară, Republica Ungară, au derulat anterior și derulează în prezent cu succes Programe de burse identitare 
elevilor din Ucraina aparținând minorităților lor înrudite. Nici Polonia, Slovacia sau Bulgaria, state membre ale Uniunii 
Europene, nu condiționează sprijinirea minorităților lor înrudite din Ucraina de ”acordul părții ucrainene”, fiind un fapt general 
cunoscut că statul ucrainean practică, cel puțin în ultimul deceniu, o serie de politici și practici departe de politicile europene în 
materie de protejare a minorităților etnice.  

Precizăm că autoritățile ucrainene nu au formulat niciodată vreun dezacord public în legătură cu derularea de către statul 
român a Programului de burse identitare acordate elevilor români din școlile cu predare în limba română din Ucraina sau din 
școlile în care limba română este materie școlară ca limbă maternă a elevilor.  

Cu toate că nu era necesar, din punctul de vedere al cadrului european aplicabil, partea ucraineană și-a exprimat acordul 
explicit cu privire la realizarea de către partea română a Programului de burse pentru elevii români din Ucraina. Precizăm că, 
în martie 2019, fostul Minister pentru Românii de Pretutindeni a primit în acest sens Nota verbală H2/1063/20/03/2019 
transmisă de partea ucraineană. 

În această situație, considerăm că trimiterile DRP din cadrul SGG la necesitatea obținerii acordului subit al părții 
ucrainene pentru derularea în continuare a Programului de burse identitare pentru elevii etnici români din clasele I, II, III și IV 
și ignorarea de către DRP a Notei verbale H2/1063/20/03/2019 transmise de partea ucraineană devine interpetabilă ca 
eschivare sau abdicare de la menirea pentru care a fost creată ca instituție specializată la nivelul administrației publice centrale 
pentru asistarea identitară a românilor de pretutindeni, inclusiv a elevilor români din Ucraina și alte state. 

Până la 31 mai, când în Ucraina se va încheia anul de învățământ 2020-2021, a mai rămas doar aproximativ o lună.  
Având în vedere cele arătate mai sus, cerându-vă să suplimentați cu 8,5 milioane de lei sumele alocate Departamentului 

pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului având ca destinate sprijinirea românilor de 
pretutindeni și organizațiilor acestora și cu specificarea expresă a alocării acestor fonduri prin Programul multianual de burse 
identitare pentru elevii români din Ucraina, Ungaria, Serbia și alte state în care există minorități românești înrudite,  vă rog 
respectuos să ne transmiteți: 

1. Care sunt motivele pentru care Guvernul României, condus de dumneavoastră, nu a prevăzut în proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2021 sumele necesare acordării burselor identitare destinare elevilor români din Ucraina, Serbia și 
Ungaria și susținerii continuității catedrelor de limba română din Cernăuți, Ismail și Ujgorod. 

2. Care a fost răspunsul dumneavoastră oficial la Scrisoarea deschisă pe care v-a adresat-o la 8 martie 2021 Consiliul 
Național al Românilor din Ucraina (CNRU) în subiectul desființării Programului multianual de burse destinat elevilor români 
din Ucraina și alte state. În cazul existenței unui răspuns oficial, vă rugăm respectuos să ne prezentați o copie a acestuia. 

3. Când și cum va onora Guvernul României, în ultima lună a anului școlar 2020-2021, angajamentul asumat public, 
inclusiv prin Programul de guvernare 2020-2024, de continuare în anul de învățământ 2020-2021 a Programului de burse 
identitare dedicat elevilor etnici români din Ucraina (clasele primare I, II, III și IV), celor din Serbia și Ungaria și susținerii 
continuității catedrelor de limba română din Cernăuți, Ismail și Ujgorod. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,          Deputat 

Boris Volosatîi 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.12 - 2021  
Săptămâna 19 – 23 aprilie 2021  

 

 

115 
 

Adresată  domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României, ministru interimar al Sănătății 
 

Spitalele mobile și spitalele modulare destinate bolnavilor de Covid-19. 
 

Stimate domnule prim-ministru și ministru interimar al Sănătății, 
Vă rog respectuos să ne transmiteți: 

1. Lista spitalelor mobile și lista spitalelor modulare înființate în România și destinate bolnavilor de Covid-19, defalcat 
pe fiecare lună. 

2. Numărul de paturi pe fiecare dintre aceste spitale mobile și modulare, inclusiv numărul de paturi ATI. 
3. Numărul de medici și alt personal medical sau nemedical care au lucrat/lucrează în fiecare dintre aceste spitale mobile 

sau modulare. 
4. Numărul de pacienți tratați în fiecare dintre aceste spitale mobile sau modulare. 
5. Costurile finanțării pentru înființarea și, separat, pentru funcționarea fiecăruia dintre aceste spitale mobile sau 

modulare. 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,         Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 

 
 

 Interpelări  

   

Adresată: domnului Florin Vasile Cîţu, ministrul interimar al Sănătăţii 
De către: domnul Antonio Andrușceac, deputat  
Subiectul întrebării: Informații referitoare la securitatea la incendiu a unităților spitalicești din România 

 
Stimate domnule ministru, 
Incendiile provocate în ultima jumătate de an au declanșat un semnal de alarmă serios în ceea ce privește starea 

sistemului de sănătate din România. Zeci de pacienți și-au pierdut viața în condiții greu de tolerat. În acest context și având în 
vedere aplicabilitatea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, vă rog să aveți amabilitatea de a-mi răspune, 
în scris, la următoarele întrebări: 

1. Câte unități spitalicești din România funcționează în baza avizului de securitate la incendiu? 
2. Câte unități spitalicești din România functionează în baza autorizației de securitate la incendiu? 
Cu deosebită considerație, 

*** 
 

Adresată:  domnului Florin Vasile Cîţu,  prim-ministru al României 
De către: Dorel Gheorghe Acatrinei, Lucian Florin Pușcașu, deputați 
Obiectul interpelării: Demiterea ministrului Afacerilor Interne pentru misiunea operativă împotriva protestelor 
antiguvernamentale 

 

Domnule prim-ministru, 
Sindicaliștii de la Europol susțin că Poliția Română este folosită în funcție de „influențele politice". Acuzația se bazează 

pe o adresă trimisă de conducerea MAI prin care li se solicit polițiștilor să adune informații despre manifestațiile publice 
anunțate pentru perioada următoare(n.r.martie – aprilie 2021). 

„Să mai spună cineva că PolițiaRomână nu este folosită în funcție de influențele politice. O adresă transmisă la nivelul 
tuturor județelor, transpune solicitarea conducerii MAI, de a culege informații pentru manifestațiile publice preconizate în 
perioada următoare”, au anunțat sindicaliștii de la Europol pe Facebook.  Sindicaliștii mai spun că în loc să se ocupe de 
infractori, polițiștii trebuie să adune informații despre protestele antiguvernamentale: 
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„Ce dosare penale, ce documentare a grupărilor infracționale, ce minori dispăruți și fete traficate, ce furturi de material 
lemnos, nimic din aceasta nu mai contează! Munca de poliție în vremurile acestea înseamnă să stai în filter și să culegi 
informații despre cei care vor să protesteze împotriva măsurilor Guvernului. Asta vor cei care ne conduc”, a precizat Europol. 

Domnule prim-ministru, 
În decembrie 1989, libertatea românilor a fost câștigată cu sânge.  
Timp de 42 de ani, cât țara noastră a fost sub regimul comunist, fiecare roman aștepta ceea ce astăzi Constituția României 

stipulează prin articolul 30, alineatul 1: „Libertatea de exprimare a gândurilor, aopiniilor (…) sauprinaltemijloace de comunicareîn 
public sunt inviolabile”. 

Comunismul, care s-a pretins o nouă civilizaţie, superioară celei capitaliste pe care a negat-o cu pasiune, a forţat sute de 
milioane de oameni să traiască într-un univers închis, represiv şi umilitor. Libertatea însăşi, era definită drept necesitate 
înţeleasă. România comunistă a fost din prima şi până în ultima ei zi o închisoare pentru copleşitoarea majoritate a populaţiei. 
A persecutat fără cruţare pe cei care au îndrăznit să ceară sindicate libere, libertate de conștiință, libertatea întrunirilor,etc.   

În privința libertății, românii s-au calificat direct la locul de muncă tocmai pentru că tinerii nu o trăiseră niciodată, iar cei mai 
în vârstă îi uitaseră gustul, fiind abuzați, spionați, subjugați, umiliți, amenințați, închiși și torturați de regim. 

După 31 de ani, Revoluția continuă astfel să ne „învețe” că scopul unei bune administrări este să răspundă nevoilor celor 
administrați, iar nu să-i dirijeze în direcția pe care administratorii o consideră benefică (pentru administratori).  

Fără o analiză a idealurilor și obiectivelor revoluției din Decembrie 1989 nu veți putea înțelege nici esența revoluției. 
Dacă îngrădiți drepturile românilor câștigate cu sânge în Revoluție, îmi este teamă că cetățenii acestei țărivor face o nouă 

revoluție sau vor face ca idealurile acesteia să fie duse până la capăt prin orice mijloace și vă promitem că noi cei care credem în 
principiul libertății vom fi alături de ei. 

Prin identificarea și legitimarea participanților la demonstrații antiguvernamentale ați dus România în urmă cu mai mult 
de 30 de ani, practic arătați poporului român că este nevoie de o nouă revoluție.  

Folosirea Poliției Române pe post de „Securitate” permite o aplicare nelegitimă a unor mijloace coercitive interzise de 
ordinea legală.  

Măsura demiterii, în maxim 24 de ore, a ministrului Afacerilor Interne cel care a ordonat legitimarea persoanelor ce 
participă la demonstrații antiguvernamentale este doar prima măsură necesară pentru ca România să nu se întoarcă înurmă cu 31 de 
ani! 

Întrebarea firească care se pune în această situație este dacă veți demite ministrul Afacerilor Interne și ce măsuri veți lua cu 
cei care au ordonat măsuri operative pentru inhibarea persoanelor ce participă la demonstrații antiguvernamentale? 

Solicităm răspuns scris și oral. 
*** 

 
Adresată: domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: Gianina Șerban, deputat  
Obiectul interpelării: Lansarea programului Rabla pentru Electrocasnice, o adevărată provocare! 

 
Stimate domnule ministru, 
Ultima ediție a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai 

performante din punct de vedere energetic, denumit generic Rabla pentru Electrocasnice, trebuia să înceapă la finalul lunii 
decembrie 2020. Suntem în luna aprilie 2021, cât de curând intrăm în luna mai a acestui an și nu știm când va începe acest 
program. Avem nevoie de acest program pentru a stimula schimbarea echipamentelor electrocasnice și electronice vechi, care 
sunt mari consumatoare de energie, cu unele noi și cât mai eficiente.  

Implementarea acestui program este responsabilitatea Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), instituție care se 
află în subordinea ministerului pe care îl conduceți, și presupune oferirea unor tichete valorice persoanelor fizice la cumpărarea 
de echipamente noi și predarea celor vechi, tichet ce nu poate depăși jumătate din valoarea produsului achiziționat. 

În cadrul acestui program vor intra electrocasnice precum aparate frigorifice, aspiratoare, mașini de spălat rufe sau vase, 
uscătoare de rufe dar și electronice precum tablete, laptopuri și televizoare. Valoarea voucherelor este între 200 și 500 lei în 
funcție de echipamentul nou cumpărat dar și de clasa energetică a acestuia. Bugetul alocat este de 40 milioane de lei, suficient 
pentru aproape 100.000 de beneficiari persoane fizice. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, doresc să îmi transmiteți următoarele: 
1. Când începe programul Rabla pentru Electrocasnice? 
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2. Care sunt criteriile de eligibilitate pentru obținerea unui tichet? 
3. Câte tichete poate obține o persoană fizică? 
4. Ce se va întâmpla cu rablele colectate de operatorii validați? 
5. Aveți în vedere extinderea programului și pentru persoane juridice? 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 
*** 

 

Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
De către: domul Ringo Dămureanu, deputat 
Obiectul interpelării: De ce evită să răspundă Ministerul Muncii întrebărilor lucrătorilor din sistemul public de Asistență 
socială pe tema stimulentului de risc ? 

 
Stimată doamnă ministru, 
Prin Întrebarea noastră scrisă nr. 295A/10.02.2021 comunicată Biroului Permanent al Camerei Deputaților la data de 

17.02.2021, având ca termen de răspuns din partea Ministerului Muncii data de 10.03.2021, vi s-au comunicat următoarele: 
Prin OUG nr. 43/2020, pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19 pe perioada stării de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 82/2020, s-a aprobat acordarea unui 
stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, 
indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în 
vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţişi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă.  

În perioada aceea vitregă a stării de urgență, această categorie de personal a fost singura care a suportat o efectivă 
detenție la locul de muncă, dar și la domiciliu, deoarece i s-a impus efectiv măsura de IZOLARE continuă, alternativ, câte 14 
zile la locul de muncă și 14 zile la domiciliu, pentru care Sindicatul Național ”Forța Legii” și alte organizații reprezentative au 
cerut imperativ în numele acestor lucrători acordarea unei măsuri compensatorii pentru acest regim impus, reglementat prin 
stimulentul de risc. 

Acordarea stimulentului de risc reprezintă nu numai un DREPT al lucrătorilor care au suportat rigorile respectivei 
perioade, cât, mai ales, o compensare MORALĂ a regimului izolator pe care lucrătorii din Asistența socială l-au suportat în 
exclusivitate. 

Prin întrebarea noastră formulată anterior în numele miilor de lucrători care așteaptă să li se facă dreptate și să li se 
acorde drepturile legal recunoscute, v-am rugat să ne răspundeți dacă, în vederea acordării stimulentului de risc prev. de art. 7 
din OUG nr. 43/2020, aprobată prin Legea nr. 82/2020, pentru personalul plătit din fonduri publice, Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale a emis Ordinul pentru aprobarea procedurii de decontare a sumelor necesare plății. 

V-am solicitat răspuns scris și oral.  
Deși termenul a expirat de peste o lună, nu am primit de la Dvs. niciun răspuns. 
De aceea, prin prezenta interpelare vă rugăm să explicați motivul pentru care Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

evită să răspundă întrebării formulate la cererea lucrătorilor din sistemul public de Asistență socială pe tema stimulentului de 
risc. 

Stăruim să primim răspuns scris și oral atât la întrebare, cât și la interpelare. 
*** 

 
 
 
 


