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Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
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      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 -  Grupul parlamentar al PSD..................................................................................................................................................13 
 -  Grupul parlamentar al PNL.................................................................................................................................................24 
 -  Grupul parlamentar al AUR.................................................................................................................................................27 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2021 
(Situaţia cuprinde datele la 29.04.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      1802  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1630 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 172 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 351 

      368 

– votate  
 

     366     

             din care: - înaintate la Senat        11 

                            - în procedura de promulgare   33 

                            - promulgate*   98 

                            - respinse definitiv 224 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1451 

a) pe ordinea de zi 485 

b) la comisii  
 

937 

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 

11 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 1 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 17 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17 

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

 
 

   Cele 366 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 
                      238 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 114 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, 26 și marți, 27 aprilie 2021 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

37 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          24               

24 

   - votate 
 

24 

                           - respinse definitive 
 

24 

 
 

 

   - retrimise la comisii 
 

1 

 
 
 
 

 Cele 24 de iniţiative legislative votate privesc: 
             24 de propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 26 – 30 aprilie 2021 

 

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

1.  PL-x 130/2020/2020 – Lege pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe 
teritoriul României 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.154 din      6 mai 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.398 din 15 mai 2020  
 

2.  PL-x 243/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal  
 

3.  PL-x 212/2019/2020 – Lege pentru modificarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii 
Naţionale a României 
Reexaminare, la cererea Preşedintelui României 
 

4.  PL-x 41/2019 - Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal  
 

5.  Pl-x 339/2020 - Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată  
 

6.  Pl-x 351/2016  - Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de 
Urgenţă din România – INPSUR 
  

7.  PL-x 323/2019 – Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare  

8.  Pl-x 413/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale  
 

9.  PL-x 187/2019 - Proiect de Lege privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament"   
 

10.  Pl-x 540/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 
privind Codul fiscal  
 

11.  Pl-x 220/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic  
 

12.  PL-x 324/2019 -  Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români  
 

13.  Pl-x 138/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr. 286/2009 - 
"Codul Penal"  
 

14.  PL-x 246/2019 - Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spaţiilor, aflate în proprietatea privată a 
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

( la data de  28 aprilie  2021 ) 
 

I.  În perioada  26 – 28 aprilie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 9 rapoarte, din care  2 rapoarte 

suplimentare. 
Comisiile permanente au depus   14 avize. 
Cele 9  rapoarte depuse sunt:  
 rapoarte de adoptare              2 
 rapoarte de respingere           7  

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:                         2                
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                      7            

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 954  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 97 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  14  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2021.  

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  254 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
214 

 rapoarte suplimentare 
29 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
11 

TOTAL 254 
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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 26 – 28 aprilie 2021 

  
I. Comisia pentru industrii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 280/2020 
 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.47/2020 
pentru stabilirea, pe 
perioada stării de 
urgenţă instituită prin 
Decretul nr.195/2020, a 
condiţiilor de 
comercializare a 
benzinei şi motorinei în 
contextul crizei 
economice generate de 
pandemia SARS-CoV-
2 – raport comun cu 
Comisia pentru mediu 

Stabilirea condiţiilor de 
comercializare a benzinei şi 
motorinei în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
SARS-CoV-2, pe perioada stării de 
urgenţă. Intervenţiile legislative 
vizează instituirea unei derogări de 
la prevederile art.3 şi 5 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2018, în sensul 
ca, pe perioada stării de urgenţă, 
furnizorii de carburanţi să poată 
comercializa către consumatorul 
final, cu notificarea prealabilă a 
Ministerului Economiei, Energiei 
şi Mediului de Afaceri, motorină şi 
benzină cu conţinut de 
biocarburant redus faţă de valorile 
stabilite pentru anul 2019, sub 
condiţia ca reducerea să nu fie 
imputabilă 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

9.03.21 
30.03.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare  

cu 
amendamente 
(236/RS din 

27.04.21) 
 

2 PLx 349/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.66/2020 
privind modificarea şi 
completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2020 
pentru stabilirea, pe 
perioada stării de 
urgenţă instituite prin 
Decretul nr.195/2020, a 
condiţiilor de 
comercializare a 
benzinei şi motorinei în 
contextul crizei 
economice generate de 
pandemia SARS-CoV-
2 – raport comun cu 
Comisia pentru mediu 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2020, în sensul 
stabilirii condiţiilor în care se 
poate comercializa benzina şi/sau 
motorina fără conţinut de 
biocarburanţi şi stabilirea 
termenului de notificare către 
autoritatea competentă, precum şi 
stabilirea documentelor 
justificative care trebuie să 
însoţească notificarea 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

9.03.21 
30.03.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare  
(369/RS din 

27.04.21) 
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II. Comisia pentru  administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 571/2010 

Proiect de Lege pentru 
completarea alineatului (17) 
al art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea art.48 alin.(17) din 
Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaților și 
Senatului și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a 
Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul 
acordării posibilității 
candidaților independenți de a 
participa la alegerile parțiale 
parlamentare. 

2 senatori,   
adoptat   
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(208/R din 
27.04.21) 

2 PLx 334/2011 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
art.48 din Legea nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea art.48 alin.(17) din 
Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaților și 
Senatului și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a 
Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și 
completarile ulterioare, în sensul 
introducerii scrutinului 
uninominal majoritar într-o 
singură etapă, urmărindu-se 
creșterea responsabilității clasei 
politice  față de electorat.  

66 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(209/R din 
27.04.21) 

3 PLx 339/2011 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.48 din 
Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 

Modificarea art.48 alin.(17) din 
Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaților și 
Senatului și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a 
Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și 
completarile ulterioare, în sensul 
introducerii scrutinului 

6 deputați,   
adoptat   
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(210/R din 
27.04.21) 
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Statutul aleşilor locali – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

uninominal majoritar într-o 
singură etapă, urmărindu-se 
creșterea responsabilității clasei 
politice  față de electorat. 

4 Plx 531/2013 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale nr.215/2001 
şi a Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor 
locali – raport comun cu 
Comisia juridică 

Modificarea și completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a 
Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul 
introducerii votului alb atât pe 
buletinul de vot, cât și în formula 
de calcul a voturilor valabil 
exprimate. 

3 parlam.,   
respinsă   
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(211/R din 
27.04.21) 

5 PLx 373/2015 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea si 
completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea și completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a 
Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul 
instituirii obligației cetățenilor 
de a participa la vot. 

12 
parlam.,  
adoptat   
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(212/R din 
27.04.21) 

6 PLx 383/2015 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
art.29 alin.(11) din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, 
precum şi a art.45 alin.(4) 
din Legea nr.67/2004 

Introducerea obligativității 
candidaților la alegerile pentru 
Camera Deputaților și Senat, 
precum și a candidaților la 
alegerile pentru autoritățile 
administrației publice locale, de 
a depune, odată cu candidatura, 
“dovada de la autoritățile fiscale 
vizând datoriile restante privind 
taxele și impozitele”. 

1 senator,   
adoptat    
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(213/R din 
27.04.21) 
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pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale – raport comun cu 
Comisia juridică 

 
III. Comisia pentru mediu 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 280/2020 
 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.47/2020 pentru 
stabilirea, pe perioada stării 
de urgenţă instituită prin 
Decretul nr.195/2020, a 
condiţiilor de 
comercializare a benzinei şi 
motorinei în contextul 
crizei economice generate 
de pandemia SARS-CoV-2 
– raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

Stabilirea condiţiilor de 
comercializare a benzinei şi 
motorinei în contextul crizei 
economice generate de pandemia 
SARS-CoV-2, pe perioada stării 
de urgenţă. Intervenţiile 
legislative vizează instituirea 
unei derogări de la prevederile 
art.3 şi 5 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.80/2018, în sensul ca, pe 
perioada stării de urgenţă, 
furnizorii de carburanţi să poată 
comercializa către consumatorul 
final, cu notificarea prealabilă a 
Ministerului Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri, 
motorină şi benzină cu conţinut 
de biocarburant redus faţă de 
valorile stabilite pentru anul 
2019, sub condiţia ca reducerea 
să nu fie imputabilă 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

9.03.21 
30.03.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare  

cu 
amendamente 
(236/RS din 

27.04.21) 
 

2 PLx 349/2020 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.66/2020 privind 
modificarea şi completarea 
art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.47/2020 pentru 
stabilirea, pe perioada stării 
de urgenţă instituite prin 
Decretul nr.195/2020, a 
condiţiilor de 
comercializare a benzinei şi 
motorinei în contextul 
crizei economice generate 
de pandemia SARS-CoV-2 
– raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2020, în sensul 
stabilirii condiţiilor în care se 
poate comercializa benzina 
şi/sau motorina fără conţinut de 
biocarburanţi şi stabilirea 
termenului de notificare către 
autoritatea competentă, precum 
şi stabilirea documentelor 
justificative care trebuie să 
însoţească notificarea 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

9.03.21 
30.03.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare  
(369/RS din 

27.04.21) 
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  IV. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 571/2010 

Proiect de Lege pentru 
completarea alineatului 
(17) al art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

Modificarea art.48 alin.(17) din 
Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaților și 
Senatului și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a 
Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul 
acordării posibilității 
candidaților independenți de a 
participa la alegerile parțiale 
parlamentare. 

2 
senatori,   
adoptat   
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(208/R din 
27.04.21) 

2 PLx 334/2011 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

Modificarea art.48 alin.(17) din 
Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaților și 
Senatului și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a 
Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și 
completarile ulterioare, în sensul 
introducerii scrutinului 
uninominal majoritar într-o 
singură etapă, urmărindu-se 
creșterea responsabilității clasei 
politice  față de electorat.  

66 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(209/R din 
27.04.21) 

3 PLx 339/2011 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.48 din 
Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului 
şi pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii 
administraţiei publice 

Modificarea art.48 alin.(17) din 
Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaților și 
Senatului și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a 
Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și 

6 
deputați,   
adoptat   
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(210/R din 
27.04.21) 
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locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

completarile ulterioare, în sensul 
introducerii scrutinului 
uninominal majoritar într-o 
singură etapă, urmărindu-se 
creșterea responsabilității clasei 
politice  față de electorat. 

4 Plx 531/2013 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

Modificarea și completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a 
Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul 
introducerii votului alb atât pe 
buletinul de vot, cât și în formula 
de calcul a voturilor valabil 
exprimate. 

3 
parlam.,   
respinsă   
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(211/R din 
27.04.21) 

5 PLx 373/2015 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului 
şi pentru modificarea si 
completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

Modificarea și completarea Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaților și a 
Senatului și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, a 
Legii administrației publice 
locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul 
instituirii obligației cetățenilor 
de a participa la vot. 

12 
parlam.,  
adoptat   
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(212/R din 
27.04.21) 

6 PLx 383/2015 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
art.29 alin.(11) din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind 

Introducerea obligativității 
candidaților la alegerile pentru 
Camera Deputaților și Senat, 
precum și a candidaților la 
alegerile pentru autoritățile 
administrației publice locale, de 
a depune, odată cu candidatura, 
“dovada de la autoritățile fiscale 
vizând datoriile restante privind 
taxele și impozitele”. 

1 senator,   
adoptat    
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(213/R din 
27.04.21) 
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Statutul aleşilor locali, 
precum şi a art.45 alin.(4) 
din Legea nr.67/2004 
pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale – raport 
comun cu Comisia 
pentru administrație 

7 PLx 
286/2018/2021 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea 
Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal – raport 
comun cu Comisia 
pentru constituționalitate 

Modificarea Legii nr.286/2009, 
în sensul majorării limitelor 
pedepselor pentru infracţiunile 
prevăzute la art.214 alin.(1) – 
exploatarea cerşetoriei – la 
art.215 – folosirea unui minor în 
scop de cerşetorie, precum şi la 
art.216 – folosirea serviciilor 
unei persoane exploatate 

7 
parlam.,   
adoptat   
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(214/R din 
27.04.21) 

 
V. Comisia pentru constituționalitate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

286/2018/2021 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea 
Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal – raport 
comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea Legii nr.286/2009, 
în sensul majorării limitelor 
pedepselor pentru infracţiunile 
prevăzute la art.214 alin.(1) – 
exploatarea cerşetoriei – la 
art.215 – folosirea unui minor în 
scop de cerşetorie, precum şi la 
art.216 – folosirea serviciilor 
unei persoane exploatate 

7 
parlam.,   
adoptat   
de Senat 

1.04.21 
20.04.21 

Raport de 
respingere 
(214/R din 
27.04.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Strategia în educație pentru anul 2021 

Domnule ministru,  
Având în vedere măsurile pe care le-ați întreprins în calitate de ministru al Educației, privind închiderea școlilor, aceste 

măsuri având consecințe negative asupra progresului educațional, dar și asupra sănătății emoționale a copiilor, vă adresez 
următoarele întrebari:  

1. Conform datelor UNESCO, în perioada 11 martie 2020 – 2 februarie 2021, în România, dintr-un total de 157 de zile 
școlare, școlile au fost închise 108 zile și parțial închise 49 de zile. La nivel mondial, guvernele se străduiesc să mențină 
deschise școlile sau să le prioritizeze în cadrul unor planuri de redeschidere. Ce măsuri veți lua dumneavoastră în calitate de 
ministru al Educaţiei, pentru a nu supune elevii și studenții la încă un an şcolar în care nu se vor putea prezenta fizic la 
activitatea școlară? 

2. Ce strategie aveţi pentru recuperarea pierderilor provocate de criza sanitară în domeniul educaţiei? 
3. Ce v-a determinat să prelungiți vacanța de primăvară cu trei săptămâni, în condițiile în care școala se desfășura 

oricum în online? Cum îi ajută pe elevi cele trei săptamâni de vacanță în plus, aceștia fiind deja foarte în urmă cu pregătirea?  
4. Câţi elevi şi profesori au fost testaţi la nivel naţional până în acest moment şi câte teste rapide au fost folosite pentru 

testarea acestora? 
Vă solicit răspunsul în scris.              Deputat 

Romulus-Marius Damian 
*** 

 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene   
 
Când vom primi din partea ministerului informații pertinente și transparente privind conținutul și observațiile aduse 
PNRR? 

Domnule ministru,  
În ultima perioadă, spațiul public a fost inundat cu tot felul de informații trunchiate, speculații, explicații și proiecții mai 

mult sau mai puțin justificate privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).   
Vă informez că am studiat cu atenție documentul promovat pe site-ul ministerului la adresa https://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2021/04/ffdbdf26d6fc01f009a8059cfd94b0dd.pdf, fișa de  reforme și investiții pe care ați eliminat-o recent de 
pe site și mă întreb, la unison cu milioane de români, câte propuneri au satisfăcut criteriile de maturitate a intervenției și au 
descris corespunzător modul în care se asigură implementarea integrală până în anul 2026?  

Având în vedere criticile recente venite de la Bruxelles și contrar insistențelor colegilor dumneavoastră de partid, că se 
poartă la acest moment discuții preponderent tehnice, fără caracter oficial, cu reprezentanți ai Comisiei Europene (CE), sunt 
convinsă că puteți atenua îngrijorările românilor furnizând date cu caracter public menite să clarifice acuzațiile de lipsă totală 
de transparență generate poate, de o comunicare insuficientă, bazată pe protejarea intereselor politice.   

În acest context, vin și vă întreb, domnule ministru: 
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-Câte proiecte/propuneri au fost depuse la ministerul pe care îl conduceți pentru a beneficia de fondurile prevăzute în 
Planul Național de Redresare și Reziliență?Câte dintre acestea au fost transmise mai departe către Comisia Europeană? Vă 
solicit, în acest sens, să-mi puneți la dispoziție informațiile referitoare la proiectele transmise către CE, solicitate în anexa2 
atașată acestei întrebări, astfel: număr pilon, număr componentă, titlu proiect/propunere, beneficiari, valoarea proiectului 
(mil.euro) și rezultatul negocierii la nivel european (respins/aprobat/dezbatere în curs). Menționez că aceste informații trebuie 
furnizate după modelul și conform datelor extrase din PNRR și incluse în anexa1.   

Solicit răspuns scris.           
Deputat 

Dumitrița Gliga 
*** 

Anexa 1  
 

Pilon Denumire Componenta Denumire componenta Valoare - mil. 
euro 

Pilonul I   Tranziția Verde   Componenta 1  Sistemul național de gestionare a apei: apă și 
canalizare, irigații, desecări-drenaje, lucrări de 
combatere a eroziunii solului și intervenții active 
în atmosferă  

4000 

Pilonul I   Tranziția Verde   Componenta 2  Împădurim România și protejăm biodiversitatea  1500 

Pilonul I   Tranziția Verde   Componenta 3  Managementul deșeurilor și economie circulară   1300 

Pilonul I   Tranziția Verde   Componenta 4  Transport ferov Transport feroviar și mobilitate 
urbană iar și mobilitate urbană   

5000 

Pilonul I   Tranziția Verde   Componenta 5  Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea 
verde și seismică   

2200 

Pilonul I   Tranziția Verde   Componenta 6  Energie regenerabilă și eficiență energetică   1,300 
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Pilonul II  Transformare digitală  Componenta 1  Cloud guvernamental și sisteme digitale 
interconectate în administrația publică, 
semnătură și identitate electronică, 
promovarea investițiilor cu valoare adăugată 
mare în TIC   

2,112  

Pilonul II  Transformare digitală  Componenta 2  România Educată – Digitalizarea educației   780  

Pilonul II  Transformare digitală  Componenta 3  Broadband și 5G   650  

Pilonul III  Creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă 
incluziunii   

Componenta 1  Reforma sistemului de pensii   100  

Pilonul III  Creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă 
incluziunii   

Componenta 2  Modernizarea și consolidarea sistemului 
financiar-fiscal   

856  

Pilonul III  Creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă 
incluziunii   

Componenta 3  Investiții și instrumente financiare pentru 
sectorul privat și reforma companiilor de stat   

2275  

Pilonul III  Creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă 
incluziunii   

Componenta 4  România Educată – Învățământ dual, tehnic 
și profesional   

630  

 
Pilonul III  Creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă 
incluziunii   

Componenta 5  Cercetare, Dezvoltare și Inovare   510  

Pilonul III  Creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă 
incluziunii   

Componenta 6  Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în 

amestec cu hidrogen și alte gaze verzi   

600  

Pilonul III  Creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă 
incluziunii   

Componenta 7   România Creativă (industrii creative)  77  

Pilonul III  Creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă 
incluziunii   

Componenta 8  Transport rutier și autostrăzi   4500  

Pilonul IV  Coeziune socială și 
teritorială   

Componenta 1  Fondul de reziliență pentru localități   4000  

Pilonul IV  Coeziune socială și 
teritorială   

Componenta 2  Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural 
și zone urbane sărace   

400  

Pilonul IV  Coeziune socială și 
teritorială   

Componenta 3  Infrastructură socială si cămine de bătrâni   250  
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Pilonul IV  Coeziune socială și 
teritorială   

Componenta 4  România Velo – Încurajarea 
transportului și turismului pe bicicletă, 
pedestru și alte forme nemotorizate   

120  

Pilonul IV  Coeziune socială și 
teritorială   

Componenta 5  România Atractivă   400  

Pilonul V  Sănătate și reziliență 
economică, socială și 
instituțională   

Componenta 1  Fondul pentru Spitale. Creșterea 
accesului la Sănătate   

3000  

Pilonul V  Sănătate și reziliență 
economică, socială și 
instituțională   

Componenta 2  Reziliență în situații de criză   700  

Pilonul V  Sănătate și reziliență 
economică, socială și 
instituțională   

Componenta 3  România Educată – infrastructură 
școlară și universitară   

2000  

Pilonul V  Sănătate și reziliență 
economică, socială și 
instituțională   

Componenta 4  Încurajarea formalizării muncii, 
economie socială și introducerea 
Venitului Minim de Incluziune   

647  

Pilonul V  Sănătate și reziliență 
economică, socială și 
instituțională   

Componenta 5  Reforma administrației publice, 
salarizarea unitară, dialog social și 
creșterea eficienței justiției   

148  

Pilonul V  Sănătate și reziliență 
economică, socială și 
instituțională   

Componenta 6  Fondul de reziliență a societății civile   100  

Pilonul VI  Politici pentru Generația 
următoare, Copii și Tineri   

Componenta 1  România Educată - Programul național 
de reducere a abandonului școlar   

636  

Pilonul VI  Politici pentru Generația 
următoare, Copii și Tineri   

Componenta 2  Granturi pentru tineret și sport   300  

Pilonul VI  Politici pentru Generația 
următoare, Copii și Tineri   

Componenta 3  România Educată - Programul Național 
pentru Creșe   

370  

Total     41461  

 
  
Anexa 2 - proiecte transmise către CE/ proiecte respinse de către CE 
 

Nr. Pilon 
Nr.  
Componentă 

Titlul proiectului Beneficiar 
Valoare - mil. 
euro 

Rezultatul 
negocierii:respins/aprobat/dezbatere 
în curs 
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Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Trecerea de la stadiul de proiect la cel al aplicabilității pentru sistemul integrat de cadastru al României 
 

Domnule ministru,  
Sistemul integrat de cadastru al României este unul dintre proiectele la care fiecare fostă guvernare și-a adus aportul, 

însă niciuna nu l-a finalizat de facto cu toate că este una dintre investițiile vitale pentru dezvoltarea țării. Au fost anunțate 
numeroase intenții pentru demararea etapelor premergătoare realizării cadastrului național și chiar s-au intensificat procedurile 
de intabulare însă numai parțial, la nivelul anumitor județe. Cert este că România nu dispune nici până în prezent de o evidență 
concretă a tuturor proprietăților imobiliare deși și-a luat acest angajament european.   

Un alt inconvenient major și care depășește normalul îl reprezintă suprapunerea anumitor suprafețe din cauza greșelilor 
făcute la cadastru și intabulare din care rezultă că unele parcele ar fi mult mai mari pe hârtie decât pe teren. Aceste neajunsuri 
stârnesc nu doar procese în instanță între proprietarii care revendică aceeași suprafață, dar împiedică și amenajarea și 
dezvoltarea economică a unor județe.   

Vă rog să-mi precizați care este suprafața totală a României, dar și cea a județului Ialomița, ambele rezultate din titlurile 
de proprietate în comparație cu suprafețele reale. În plus, vă rog să-mi comunicați când preconizați că România o să ajungă să 
aibă finalizat sistemul integrat de cadastru și intabulare.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor  
 

Exploatarea pădurilor și impactul economic al acestei activități asupra bugetului de stat 
Domnule ministru,  
Comisia Europeană ne-a atras atenția în Raportul de țară pe 2020 că România înregistrează pierderi la bugetul de stat de 

aproximativ 6 miliarde de euro anual din cauza tăierilor ilegale de păduri. Potrivit documentului întocmit de Comisie, volumul 
total al defrișărilor este de aproximativ 20 de milioane de metri cubi pe an. Și în Planul Național de Redresare și Reziliență, 
prezentat succint în martie, se regăsește menționată această pierdere anuală de cca. 6 miliarde de euro de la bugetul de stat.  

Exploatările ilegale ale pădurilor au consecințe directe asupra mediului, conducând la diminuarea calității aerului și 
accentuând ireversibil, pe termen mediu și lung, riscul de producere a dezastrelor naturale.      

Vă rog să mă informați despre situația reală a exploatărilor ilegale ale pădurilor, volumul de lemn tăiat anual și cifrele la 
care se ridică prejudiciile înregistrate de România în ultimul deceniu.   

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,                Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Când vor beneficia de transport gratuit elevii care fac naveta spre școală? 
Stimate domnule ministru,   
În adresa cu numărul 9670, din 22.03.2021, ați precizat faptul că modificările aduse prin Legea nr. 226/2020 produc 

confuzie legislativă prin raportare la componenta de finanțare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu 
au posibilitatea de a se școlariza în localitățile de domiciliu.   

Tot în adresa mai sus menționată, ați afirmat că pentru o aplicare clară și fără echivoc a modalităților de decontare a 
transportului pentru elevi, Ministerul pe care îl coordonați a elaborat un proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr. 1/2021, cu modificările și completările ulterioare, proiect ce a fost publicat spre 
consultare publică.   

Cum intervalul dedicat consultării publice s-a încheiat, domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele 
întrebări: 
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- Care au fost actorii cu care Ministerul Educației a dezbătut oportunitatea acestui proiect de Ordonanță?  
- Care au fost concluziile ce au reieșit în urma etapei de consultări publice? 
- În cât timp considerați că elevii care nu se pot școlariza în localitățile de domiciliu pot beneficia de transport decontat?  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.   
Cu aleasă considerație,                Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor 
 

Finanțarea drumurilor din Munții Apuseni 
Stimate domnule ministru, 
Mă simt nevoit să vă reamintesc că la dezbaterea privind legea bugetului pentru anul 2021, am depus un amendament 

vital pentru finanțarea drumurilor din Munții Apuseni. La momentul respectiv, atât dumneavoastră cât și restul parlamentarilor 
din coaliția de guvernare, ați votat împotriva reabilitării acestora, fără să țineți cont că acestea deservesc sute de mii de oameni 
din mai multe județe.  

Iată că moții au strâns rândurile și încep să ia atitudine pentru această cauză lansând o petiție către Ministerul 
Transporturilor pentru reabilitatea drumului național 75 care leagă municipiul Turda din județul Cluj și orașul Câmpeni din 
județul Alba. Nu pot să rămân pasiv la problemele moților și nu ar trebui să rămâneți indiferent nici dumneavoastră pentru că 
moții sunt oameni demni și bravi și nu merită să fie tratați în bataie de joc.  

Având în vedere că în acest moment se reeditează Planul Național de Redresare și Reziliență, vă solicit de urgență să 
introduceți pentru finanțare, drumurile din Munții Apuseni DN74, DN74A și DN75.  

Vă solicit răspuns scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social Democrat 
din Camera Deputaților.  

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Redechiderea școlilor 

Stimate domnule ministru, 
În scurt timp elevii vor reveni în bănci, iar o parte dintre ei vor trebui să se pregătească, în mai puțin de o lună, de 

examene foarte importante pentru viitorul lor și ar trebui să înțelegem că școala nu mai trebuie ținută pe loc. Educația nu se 
negociază!  

În acest sens, doresc să vă solicit, domnule ministru, ca după redeschiderea școlilor, să aveți în vedere că în mediul rural 
acestea trebuie să rămână deschise indiferent câte valuri pandemice vor mai urma. Vă dau mai multe argumente pentru această 
solicitare.  

În primul rând, în mediul rural, dar mai ales cel montan, așa cum este și județul pe care îl reprezint, infrastructura 
digitală școlară este precară, copiii și elevii nu au acces la internet, nu dispun de aparatură necesară ca să poată susține 
cursurile on-line iar Ministerul Educației, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării sau Consiliul Județean Alba, nu au 
făcut nimic pentru a garanta accesul la educație tuturor elevilor. De aceea, acești copii, au nevoie ca porțile școlilor să rămână 
în continuare deschise.  

În al doilea rând, formula de calcul a incidenței convid este discriminatorie pentru comunitățile mici, rurale, care pot 
intra în șcenariul roșu doar pentru câteva cazuri izolate, fapt care duce în mod automat la închiderea școlilor și la perpetuarea 
fenomenului subliniat mai sus.  

În încheiere, vă solicit să luați act de toate aceste aspecte semnalate și să luați măsurile necesare pentru menținerea 
scolilor deschise! 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

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

Eșecul finanțării extinderii rețelei de gaze naturale prin PNRR 
Stimate domnule ministru, 
Ați negociat la Bruxelles Planul Național de Redresare și Reziliență până ați mai pierdut aproximativ 11 miliarde de 

euro. Încă puțin și reeditați performanța din Guvernul Cioloș, domnule Ghinea. Deja tindeți spre 0.  
Comisia a respins, de asemenea, și proiectul Guvernului care prevede alocarea unor fonduri în valoare de 2,5 miliarde 

de euro din PNRR pentru irigații și a avut observații și în legătură cu cele 4,5 miliarde de euro pentru transportul rutier şi 
autostrăzi. În total, propunerea de alocare din PNRR pentru reţeaua de apă şi canalizare, sisteme de irigaţii şi dezvoltarea 
reţelei de gaze ar fi de 4,6 mld. de euro. 

După cea de-a treia încercare de negociere a PNRR, ați venit nonșalant și ne-ați anunțat că mai nou Comisia Europeană 
nu este de acord cu proiectul, în valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localități la gaze naturale. 

Dumneavoasatră realizați gravitatea consecințelor incompetenței de care dați dovadă? Realizați că tocmai ați condamnat 
milioane de români la dependența de încălzirea cu lemne în secolul 21?  

Vă reamintesc că la dezbaterea legii bugetului pentru anul 2021, am depus un amendament foarte important pentru 
extinderea rețelei de gaze naturale în Munții Apuseni, amendament care a fost respins și de dumneavoastră personal și de 
colegii de coaliție. Vă solicit să veniți acum în fața românilor și să le explicați de ce această coaliție, le refuză sistematic 
dreptul la o viață mai bună, cu adevărat normală!   

Mai mult, după tot acest eșec lamentabil, ne transmiteți că România întârzie cu o lună transmiterea PNRR. Păi cum așa 
domnule ministru? Până în prezent doar statele care nu au un guvern investit în funcție înregistrează întârzieri. România are 
sau nu are guvern? 

Guvernarea înseamnă în primul rând asumare domnule ministru! Nu mascaradă europeană! 
Partidul Social Democrat a solicitat încă de la începutul negocierilor crearea unei largi dezbateri care să cuprindă experți 

din arcul guvernamental, din cadrul tuturor partidelor politice, patronatelor, sindicatelor și a societății civile.   
Acesta a fost momentul unei reconcilieri naționale sub umbrela unui nou proiect de țară, mai europeană, mai 

performantă, mai devoltată și mai incluzivă. Un moment pe care l-ați ratat bineînțeles.  
Vă solicit răspuns oral și scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 

Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Sectorul turistic românesc - puternic afectat de virusul COVID-19 
 

Efectele apariției virusului COVID-19 sunt vizibile asupra economiei românești, fiind afectate toate domeniile de 
activitate. Unul dintre acestea este sectorul HORECA, devastat de măsurile luate de Guvern de la debutul pandemiei, unele 
fiind menținute și în prezent. În județul Gorj sunt unități hoteliere și restaurante, care au stat închise luni de zile, iar în acest 
timp angajații au fost trimiși acasă pe banii statului sau, mai rău, concediați.   

Conform statisticilor, pandemia a avut impact direct asupra veniturilor industriilor și indirect asupra schimbării 
modelelor de mobilitate și turism.  

De subliniat este că pe langă celelalte țări europene, România a înregistrat cea mai mare scădere a sosirilor turiștilor 
străini din Uniunea Europeană în țară. Acest lucru a avut repercusiuni în ceea ce privește diminuarea bugetului antreprenorilor 
români și pierderea locurilor de muncă.  

Efectele restricțiilor s-au reflectat și în domeniul transporturilor, al călătoriilor, fie ele în scopuri turistice sau de afaceri, 
precum și asupra târgurilor/congreselor de promovare, acestea fiind amânate pentru o perioadă propice sau chiar anulate.  

Având în vedere toate aceste considerente, care explică pe scurt realitatea din România, implicarea Guvernului în 
sprijinirea antreprenorilor din domeniul HORECA este esențială, motiv pentru care, domnule Ministru, vă rog, respectos, să 
îmi comunicați următoarele:  

1. Concret, care sunt măsurile luate, până în prezent, de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în 
vederea sprijinirii acestui sector de activitate?  
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2. Există un plan după care veți acționa în perioada următoare, care să vizeze măsuri clare de ajutorare și relansare a 
domeniului turistic din România? Dacă răspunsul este pozitiv, vă rog să mi-l puneți la dispoziție.    

Solicit răspuns în scris.  
Vă mulțumesc!                    Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 
 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe     
De către: domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu, deputat 
Obiectul interpelării: Necesitatea finanțării lucrărilor de îmbunătățiri funciare prin Planul Național de Relansare și Reziliență 
(PNRR) 

Finanțarea prin Planul Național de Relansare și Reziliență a proiectului complex de modernizare și extindere a 
sistemului de îmbunătățiri funciare la nivel național reprezintă o activitate care se încadrează deplin în condițiile stabilite de 
Comisia Europeană pentru asigurarea și creșterea rezilienței în agricultură.  

În contextul discuțiilor recente privind neeligibilitatea finanțării irigațiilor prin PNRR consider că Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene trebuie să prezinte la solicitările Comisiei Europene, în procesul de negociere, proiecte 
tehnico-financiare clare privind gestionarea apei, pentru a nu fi respinse.   

De altfel, în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de Instituire a Mecanismului de Redresare și 
Reziliență, există o definire clară a recomandărilor unor investiții care să vizeze sprijinul acordat obiectivelor privind 
schimbările climatice și a celor de mediu.  

Faţă de cele relatate, vă rog, domnule ministru, să-mi transmiteți o copie a memorandumului de deplasare și elementele 
de mandat și reprezentare pe care domnul ministru Cristian Ghinea le-a avut la negocierile cu autoritățile de la Bruxelles 
pentru negocierea Planului Național de Relansare și Reziliență al României.  

Solicit răspuns în scris.  
*** 

 
Adresată: doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății  
De către: doamna Ileana-Cristina Dumitrache, deputat 
Obiectul interpelării: Situația plasmei convalescente în tratamentul pentru Sars Cov 2 

 

Doamnă ministru,  
Campaniile de luptă și reziliență împotriva pandemiei sunt organizate peste tot în lume. La fel cum peste tot în lume 

sunt explorate toate opțiunile pentru a preveni și trata Covid-19.  
Unul dintre cele mai vechi tratamente testate ca eficiență este plasma convalescentă ce implică utilizarea plasmei 

sanguine de la persoane care s-au vindecat de Covid-19 și administrarea ei pacienților care au în prezent boala.  
Cercetători de la universități prestigioase din întreaga lume, oameni de știință și medici infecționiști consideră că plasma 

recoltată de la persoanele aflate în convalescență poate fi utilă pentru persoanele cu infecție COVID-19 care nu răspund la alte 
tratamente și care adesea dezvoltă forme de afecțiuni pulmonare severe. Acești pacienți necesită de cele mai multe ori asistență 
mecanică respiratorie și riscă să dezvolte insuficiență multiplă de organe.  

De asemenea, acest tip de terapie ar putea ajuta si alte persoane care pot avea un risc mai mare de îmbolnăvire severă, 
cum sunt persoanele cu afecțiuni medicale cronice (boli de inimă, diabet zaharat) sau persoanele care au un sistem imunitar 
slăbit.   

Toate studiile și cercetările indică faptul că administrarea de plasmă convalescentă pacienților COVID-19 intubați a 
crescut rata de supraviețuire a acestora de la 2% la 25%. În acest context este dificil de înțeles de ce în România lucrurile nu 
înaintează în același fel ca în alte state iar acest tratament pare să stagneze.  

Firma care a donat statului mai multe echipamente de plasmafereză a notificat Ministerul Sănătății că anulează donația 
pentru că instituția nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul de donație. Concret, Ministerul Sănătății a încetat orice 
sprijin și interes pentru centrele de transfuzie iar în multe județe activitatea a înregistrat o scădere bruscă. Fosta conducere a 
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ministerului nu s-a implicat deloc în promovarea acestui proces și nu a intervenit în niciun fel printr-o comunicare transparentă 
și coerentă care să dezmintă informațiile false sau inexacte despre protocolul de tratament cu plasmă.  

Această situație a dus la scăderea chiar cu 90 % a donării de plasmă cum este cazul județului Iași unde de mai bine de 4 
luni nu s-a mai administrat nicio doză de plasmă.  

Situații asemănătoare au fost sesizate și în alte județe precum Bacău, Neamț, Prahova, Argeș cu scăderi drastice ale 
colectării de plasmă.  

Experții susțin că la nivel mondial, cât de curînd va fi aprobată producția de imunoglobulină pe bază de plasmă 
convalescentă. Practic mai multe state au înregistrat rezultate spectaculoase în urma studiilor de laborator și au trecut la etapa 
de producție a medicamentelor pe bază de imunoglobulină obținută din plasma cu anticorpi.  

În tot acest timp, România prin Ordinul Ministerului Sănătății nr 487/2020 scoate plasma din schema de tratament 
pentru noul coronavirus. Actul normativ al Guvernului precizează că datele privind eficiența și riscurile plasmei sunt 
contradictorii și nu permit formularea unor indicații certe.   

De ce s-a ajuns la această hotărâre? Toate concluziile cercetărilor de până acum indică faptul că plasma convalescentă 
nu are efecte secundare, spre deosebire de tratamentele antivirale mult mai invasive iar  acest tip de tratament a dovedit că 
poate reduce lungimea și severitatea simptomelor de COVID-19.   

Față de cele de mai sus, vă rog doamnă Ministru să îmi comunicați dacă aveți în vedere să reconsiderați scoaterea 
plasmei convalescente din protocolul de tratament și să reexaminați plasmafereza ca pe o terapie care merită toată atenția și 
sprijinul autorităților.  

Solicit răspuns scris.  
*** 

 

Adresată: doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
De către: doamna Ileana-Cristina Dumitrache, deputat 
Obiectul interpelării: Neconcordanțe în aplicarea și corelarea dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 144 din 28 octombrie 
2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum 
şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și ale 
prevederilor Ordinului ministrului Sănătății nr. 1454/2014 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent 

 
Doamnă ministru,  
Vă aduc la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență nr. 144 din 28 octombrie 

2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum 
şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 
„profesia de moaşă presupune dreptul de acces şi exercitare a următoarelor activităţi, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare: a) asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare familială; b) diagnosticarea sarcinii, apoi 
supravegherea sarcinii normale, efectuarea examinărilor necesare pentru supravegherea evoluţiei sarcinii normale; c) 
prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai timpurii diagnosticări posibile a sarcinilor cu riscuri; d) 
stabilirea unui program de pregătire a viitorilor părinţi şi consilierea lor în materie de igienă şi alimentaţie, asigurarea pregătirii 
complete pentru naştere; e) îngrijirea şi asistarea mamei în timpul travaliului şi monitorizarea stării fetusului in utero prin 
mijloace clinice şi tehnice adecvate; f) asistarea naşterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei şi în cazuri de 
urgenţă practicarea naşterii în prezentaţie pelviană; g) recunoaşterea, la mamă sau la copil, a semnelor de anunţare a unor 
anomalii care necesită intervenţia unui medic şi, după caz, asistarea acestuia; luarea măsurilor de urgenţă care se impun în 
absenţa medicului, în special extragerea manuală a placentei, urmată eventual de examinarea manuală a uterului; h) 
examinarea şi îngrijirea nou-născutului; luarea tuturor iniţiativelor care se impun în caz de nevoie şi practicarea, după caz, a 
resuscitării imediate; i) îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada postnatală şi acordarea tuturor sfaturilor 
utile privind creşterea nou-născutului în cele mai bune condiţii; j) acordarea îngrijirilor prescrise de medic; k) elaborarea 
rapoartelor scrise necesare; l) desfăşurarea de către moaşele licenţiate de activităţi de educaţie în instituţii de învăţământ pentru 
pregătirea viitoarelor moaşe, activităţi de cercetare şi în cadrul programelor de educaţie continua”. Articolul invocat reflectă 
drepturile pe care profesia de moașă le are, din perspectivă legislativă, în exercitarea setului de atribuții detaliat în conformitate 
cu prevederile Ordonanței de urgență indicate.  
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Potrivit articolului 11 din Ordonanța de urgență, „(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali (…), 
membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, exercită profesia în 
regim salarial şi/sau independent. (2) Condiţiile de acces la activităţile profesionale exercitate în regim independent de către 
asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali sunt stabilite prin norme elaborate de Ministerul Sănătăţii, în 
colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România”.  

Prin prezenta, vă atrag atenția cu privire la faptul că, în conformitate cu punctul 4 din Anexa 1 la Ordinul ministrului 
Sănătății nr.1454/2014 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, atribuțiile moașei în cadrul exercitării activității 
profesionale în regim independent se limitează, astfel încât ne aflăm în situația în care normele metodologice, prin prevederi 
exprese, restrâng, practic, efectivul drept de exercitare și aplicare a atribuțiilor conferite profesiei de moașă prin lege.  

Așadar, în prezent, ne aflăm într-o situație profund neconstituțională, în care prin normele metodologice de aplicare a 
unui act cu putere de lege se restrâng chiar drepturile conferite prin actul cu putere de lege, iar consecințele acestui aspect se 
răsfrâng asupra dreptului de a exercita profesia de moașă pe teritoriul României, limitând însuși dreptul de a profesa, astfel 
cum este el prevăzut prin Ordonanța de urgență indicată.  

Având în vedere dispozițiile actului normativ menționat, precum și cele ale normelor metodologice evidențiate, 
apreciem necesitatea instituirii unei clarificări în ceea ce privește aplicarea și corelarea acestora în cel mai scurt timp posibil. 
Totodată, considerăm că se impune o modificare a dispozițiilor cuprinse la punctul 4 al Anexei 1 din cadrul normelor 
metodologice indicate, astfel încât acestea să reflecte, fără echivoc, voința legiutorului exprimată prin Ordonanța de urgență.  

În acest context, vă rog, domnule Ministru, să aveți bunăvoința să analizați cu prioritate aspectele evidențiate în prezenta 
interpelare, în vederea îndepărtării limitelor impuse de normele metodologice în calea exercitării în regim independent a 
profesiei de moașă.  

Anexăm prezentei interpelări prevederile punctului 4 al Anexei 1 din cadrul Ordinului ministrului sănătății nr. 
1454/2014 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent.  

Solicit răspuns scris pentru problemele indicate.  
Vă mulțumesc!  
Cu deosebită considerație,    *** 

 
ANEXĂ  
În conformitate cu punctul 4 din cadrul Anexei 1 din Ordinul ministrului Sănătății nr. 1454/2014 din 2 decembrie 2014 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent 
medical în regim independent  

„4. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de moaşă:  
4.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:  
a) măsurarea, observarea şi notarea parametrilor pentru monitorizarea stării de sănătate: temperatură, puls, TA, 

respiraţii, greutate, diureză, scaun;  
b) pregătirea fizică şi psihică a pacientelor în vederea aplicării metodei terapeutice, în concordanţă cu normele 

profesionale; realizarea comunicării terapeutice cu pacientele; pregătirea fizică şi psihică a gravidei pentru perioada de sarcină, 
naştere şi lehuzie;  

c) îngrijiri şi proceduri care vizează asigurarea igienei femeii şi a mediului ambiant;  
d) supravegherea igienei şi a echilibrului alimentar al gravidei, lehuzei şi nou- născutului de la 0 la 1 lună; 
e) supravegherea igienei şi a echilibrului alimentar al gravidei, lehuzei şi nou- născutului de la 0 la 1 lună la domiciliu; 
f) supraveghere şi ajutor în administrarea medicamentelor noninjectabile, verificarea prizei, urmărirea efectelor şi 

educaţia pacientei;  
g) monitorizarea eliminării intestinale şi urinare;  
h) monitorizarea sarcinii şi îngrijirea pacientelor pe perioada naşterii şi lehuziei;  
i) îngrijirea post-partum a lehuzei şi a pacientelor care au născut prin operaţie  
cezariană;  
j) identificarea semnelor de complicaţii care pot să apară la o gravidă cu risc în timpul naşterii şi al lehuziei;  
k) observarea şi monitorizarea problemelor de comportament la gravidă şi lehuză;  
l) consiliere, planificare familială şi educaţie a gravidei şi a familiei cu privire la  
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sarcină, naştere, lehuzie;  
4.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripţia medicului:  
a) administrarea medicamentelor prin injecţii (intramuscular, subcutanat, intradermic), parenterală şi perfuzii;  
b) administrarea medicamentelor pe cale vaginală;  
c) administrarea medicamentelor pe mucoase;  
d) administrarea medicamentelor pe tegumente;  
e) administrarea medicamentelor per os;  
f) administrarea oxigenului;  
g) montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii;  
h) realizarea şi urmărirea pansamentelor specifice;  
i) montarea sondei vezicale în vederea prelevării de urină;  
j) îngrijirea şi supravegherea plăgilor operatorii, suprimarea firelor în urma epiziorafiei;  
k) îngrijirea şi supravegherea plăgii operatorii la o pacientă ginecopată;  
l) spălături vaginale;  
m) înregistrarea cardiotocografică;  
n) măsurarea presiunii venoase centrale;  
o) recoltări de sânge prin puncţie venoasă sau printr-un cateter venos; 
p) recoltare exudat faringian, spută, secreţii purulente;  
q) citodiagnostic;  
r) efectuarea de clismă cu scop evacuator/terapeutic; introducerea tubului de gaze;  
s) recoltarea aseptică de urină pentru examen direct (sumar de urină) şi bacteriologic;  
t) manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare: mobilizare, masaj, gimnastică;  
u) alte servicii de îngrijiri medicale specifice realizate prin manopere şi tehnici însuşite de moaşe certificate prin studii 

complementare;  
4.3. servicii de îngrijiri medicale delegate, exclusiv la prescripţia medicului, cu condiţia ca un medic să poată interveni 

în orice moment:  
a) injecţii şi perfuzii de produse de origine umană, necesitând obligatoriu, în prealabil de efectuarea lor, un control de 

identitate şi compatibilitate; 
b) pregătirea aparaturii medicale în vederea monitorizării stării fetusului (acolo unde există aparatură medicală şi 

competenţe specifice);  
4.4. servicii de îngrijiri medicale delegate, la prescripţia şi în prezenţa unui medic:  
a) monitorizarea gravidei cu risc şi a lehuzei;  
b) monitorizarea stării fătului preţios;  
c) prima injecţie dintr-o serie de alergogene;  
d) instilaţii medicamentoase;  
e) asistarea naşterii normale;  
4.5. alte servicii:  
a) asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare familială;   
b) instruire, educaţie, prevenire şi de screening în domeniul asistenţei medicale de obstetrică şi ginecologie;  
c) activităţi de formare profesională în cadrul Programului de educaţie medicală continuă; 
d) de screening, de prevenire şi educaţie cu privire la igienă, sănătate individuală şi colectivă; 
e) screening, de educaţie, de prevenire pentru boli cu transmitere sexuală, boli profesionale, boli endemice, practici care 

creează dependenţă (alcool, tutun, droguri); 
f) educaţie privind comportamentele sexuale;  
g) informare şi educaţie în domeniile: nutriţie, sănătate mentală, folosirea medicamentelor, stresul, obezitatea, BCV, 

cancer, accidente etc.;  
h) promovarea naşterii naturale şi încurajarea populaţiei să adopte comportamente şi stiluri de viaţă sănătoase; 
i) participarea la activităţi de cercetare multidisciplinară”.  

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Sorin Cîmpeanu,  ministrul Educației 

 
Stadiul programului „Masa caldă” 

Stimate domnule ministru,  
 În anul 2020, prin intermediul OU.G. nr. 9/04.02.2020 s-a luat decizia de extindere în 150 de noi unități de învățământ 

preuniversitar de stat a programului cunoscutși sub titulatura de „Masa caldă” ,astfel acordându-se support alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din aceste unități de învățământ. 

În acest context, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. În ce măsură s-a reușit atingerea obiectivului stabilit de proiect și anume implementarea programului în cele 150 de 

unități de învățământ pe parcursul anului trecut?  
2. Este prevăzută continuarea acestui program în 2021, respective extinderea acestuia?  

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 Bogdan-Lucian Aurescu,  ministrul Afacerilor Externe 
 

Stadiul proiectului de digitalizare a serviciilor publice - ePass 
Stimate domnule ministru,  
În anul  2019,  Ministerul  pe care îl coordonați a demarat implementarea proiectului de digitalizare „Sistem informatic 

integrat de emitere și gestiune a pașaportului electronic, pașaportului diplomatic și de serviciu și a titlurilor de călătorie în 
oficiile posturilor consulare (ePass)”, cod SMIS 127309, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014–2020.   

Cu o durată totală de implementare de 24 de luni, proiectul urmărește sporirea eficienței serviciilor publice prin 
dezvoltarea unui sistem informatic pentru a facilita procesul de prelucrare a datelor și gestiune a pașapoartelor și a titlurilor de 
călătorie.  

Având în vedere faptul că în contextual pandemiei de Covid19, România a fost nevoită să accelereze procesul de 
digitalizare, în special în ceea ce privește serviciile publice, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 

Care este stadiul implementării acestui proiect ce vizează digitalizarea serviciilor publice oferite în cadrul Ministerului 
pe care îl coordonați ? 

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 Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 

       În atenția doamnei Mariana Ioniță, director general al CNAIR 
 

Precizări referitoare la numărul de roviniete emise din anul 2017 și până în prezent 
 

Stimată doamnă director general, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, câte roviniete, care reprezintă tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale, au 

fost emise pentru fiecare an înparte, începând din anul 2017 și până în prezent, precum și care este valoarea anuală a acestora? 
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Vă mulțumesc! 
 Cu deosebită considerație,       Deputat  

Marian Crușoveanu 
*** 

 

Adresată domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul Justiției  
 
Precizări referitoare la implementarea proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management 

strategic la nivelul sistemului judiciar” 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere faptul că Ministerul Justiției este coordonator al proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui sistem 

integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar”, în parteneriat cu mai multe instituții care sunt parte a actului 
de justiție din România, luând în considerare durata proiectului, mai precis 21 noiembrie 2017 –  21 decembrie 2020, precum 
și fondurile alocate în valoare totală de 10.333.186,50 lei, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este stadiul implementării 
acestui proiect, precum și execuția bugetară până la data la care răspundeți acestei întrebări. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

Adresată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii  
   În atenția doamnei Mariana Ioniță, Director general al CNAIR 

 
Precizări referitoare la sumele încasate din taxele de trecere a podurilor peste Dunăre 

Stimată doamnă Director general, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care sunt sumele încasate, începând cu anul 2017 și până în prezent, pe fiecare an 

în parte, ca urmare a taxelor de trecere a podurilor peste Dunăre aflate între Giurgeni şi Vadu Oii (DN2) şi, respectiv, între 
Feteşti şi Cernavodă (A2)? 

Vămulțumesc!          Deputat 
Cu deosebită considerație,      Marian Crușoveanu 

*** 
Adresată domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul Justiției  
 

Precizări referitoare la implementarea proiectului „Justiție” 
 

Ministerul Justiției este Operator de Program pentru programul de finanțare „Justiție”, în parteneriat cu Ministerul 
Norvegian al Justiţiei și Securității Publice, AdministraţiaInstanţelor din Norvegia, Directoratul Serviciilor Corecţionale 
Norvegiene, precum și cu Consiliul Europei, program ce vizează consolidarea statului de drept în sfera serviciilor corecționale, 
a eficienței și eficacității sistemului judiciar, precum și a combaterii violenței domestice și a violenței bazată pe deosebirea de 
sex.  

Luând în considerare durata programului, mai precis 2016-2024, precum și fondurile alocate în valoare de 52.941.176 
euro, vă solicit, domnule ministru să îmi răspundeți, în scris, care este stadiul implementării acestui program, precum și 
execuția bugetară până la data la care răspundeți acestei întrebări. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Marian Crușoveanu 

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

 

Precizări referitoare la societățile comerciale din industria apărării care sunt subvenționate de către stat 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să-mi precizați, în scris, câte dintre societățile comerciale din domeniul industriei apărării, care se află în 

subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului sunt subvenționate de către stat, prin ajutoare de stat și 
câte dintre acestea supraviețuiesc fără niciun ajutor în acest sens sau cu un ajutor minimal. Totodată, vă rog să-mi precizați ce 
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măsuri urgente aveți în vedere pentru susținerea activității și a acelor societăți din industria apărării care au dovedit că se pot 
autofinanța, cu alte cuvinte, care sunt deja rentabile, dar care nu beneficiază, în mod echitabil, de susținerea statului român, așa 
cum beneficiază alte societăți. 

Unele societăți înregistrează datorii istorice, dar din activitatea curentă înregistrează profit. Cum va propuneți să 
sprijiniți, în mod concret, aceste societăți? 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Precizări privind operaționalizarea centrelor de vaccinare în sistem "drive-through", 
 

Stimată doamnă ministru, 
În data de 24 aprilie a.c. a fost deschis la Deva, județul Hunedoara, în parcarea celui mai mare mall din oraș, primul 

centru din țară unde cetățenii se pot vaccina, în sistem "drive-through", direct din mașină, fără nevoia înscrierii prealabile pe 
platforma națională de vaccinare. Având în vedere acestă premieră națională, ce facilitează accesul la vaccinul contra virusului 
Sars-Cov-2, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, câte astfel de centre au fost operaționalizate la data la care răspundeți la 
această întrebare și câte sunt avute în vedere spre operaționalizare în perioada următoare, atât la nivelul județului Hunedoara, 
cât și la nivel național? 

Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Adresatădomnului CSEKE Attila – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Situația căminelor culturale din Județul Iași 
Stimate domnule ministru, 
Căminele culturale din comunele județelor au avut un rol foarte important în vederea răspândirii culturii și creșterii 

vitalității culturale în localitățile rurale. 
Mari  personalități culturale, științifice sau universitare au fost și sunt din mediul rural. Așadar, există un potențial uriaș 

de creativitate și talent care, din cauza condițiilor precare, de multe ori se pierde. 
Toți indicatorii arată că vitalitatea și consumul cultural în satele românești au scăzut dramatic în ultimii ani. 
De aceea, domnule ministru, ca deputat în Circumscripția electorală Nr. 24 Iași, vă adresez rugămintea de a răspunde la 

următoarele întrebări înprivința căminelor culturale din Județul Iași: 
- Din totalul căminelor culturale din Județul Iași, câte sunt funcționale și dotate corespunzător pentru  

a putea găzdui evenimente culturale? 
- Care este situațiapersonalului specializat din cadrul acestor cămine? 
- Câte dintre cele care sunt funcționale și dotate prin programe guvernamentale sau locale  

organizează evenimente culturale, nu doar evenimente sociale? 
- Există la nivelul Ministerului pe care îl conduceți o strategie privind revitalizarea căminelor  

cultural și fonduri prevăzute prin programele ministerului în această privință? 
Solicit răspuns înscris. 
Cu stimă,        Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Întrebări 

Incompetența generează datorii? 
Stimate domnule Florin Vasile Cîțu 
În ședința Camerei Deputaților din data de 21.04.2021 s-a dezbătutPlx nr. 105/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã 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). 

În proiectul normativ la expunerea de motive este precizat - la pct. nr. VI – restanțe la plata cotizațiiei României OCCF, 
la art. 6.3, 6.4 - că țara noastră este datoare cu suma de 565.239, 27 CHF aproximativ 512.084 Euro, reprezentând cotizații 
restante  

(2016 – 2019 și 2020); penalități aferente cotizațiilor restante și rata I, reprezentând 30% din cotizația aferentă anului 
2021, scadentă la 30 noiembrie 2020. 

Neplata acestor datorii atrage retragerea reprezentatului român din Comitetul OCCF de la Varșovia de la data de 
01.01.2021 și a dreptului membrului român de a adopta hotărâri în toate organele OCCF, începând cu data de 01.01.2022. 

Vă rugăm să ne precizați următoarele aspecte: 
1. De ce pe timpul mandatului dumneavoastră de Ministru al Finanțelor Publice nu a fost achitată această datorie? 
2. Când va fi achitată restanța pentru creșterea credibilității României? 
3. Cum preconizați că membru român al OCCF își poate recăpăta drepturile în cadrul acestui organism european? 
4. Cine a produs prejudiciul și din ce cauze? 
5. Cum veți recupera aceste pagube? 

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul în scris. 
Cu deosebită considerație,     Deputat 

Gl. Mr. Prof. Univ. Dr. Nicolae N. Roman 
*** 

 

Adresată domnului Cristian Ghinea,  ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Fondul pentru Tranziție Justă 
Stimate domnule ministru,  
În procedura audienței parlamentare ni s-a adus la cunoștință situația zonelor monoindustriale (miniere) din Oltenia, 

afectate de tranziție, interesul acestor comunități de a accesa resursele financiare de tranziție oferite de Fondul pentru Tranziția 
Justă (FTJ) și alte instrumente financiare de natură să reducă disparitățile economice și sociale pentru această regiune. Pactul 
ecologic european propune un Mecanism pentru o tranziție justă, care include un Fond pentru o tranziție justă, pentru a nu lăsa 
pe nimeni în urmă, cunoscut fiind că acest Mecanism se va axa pe regiunile dependente de combustibilii fosili - cărbune.  

Deoarece Mecanismul pentru o tranziție justă va veni în completarea contribuției substanțiale a bugetului UE prin 
instrumentele relevante în mod direct pentru tranziție,  

Vă rog să îmi comunicați dacă ministerul pe care îl conduceți este autoritatea care va implementa la nivel național 
Mecanismul pentru o tranziție justă și, în caz afirmativ, dacă sunt elaborate norme și instrucțiuni pentru accesarea de fonduri 
din Fondul pentru o tranziție justă și să ni le comunicați. 

Solicit răspuns scris și oral.      Deputat 
Ringo Dămureanu  

*** 
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Adresată  domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 
Trimiteți corpul de control să ancheteze angajarea actualului director al Minei Crucea 

Domnule ministru, 
Mina de uraniu de la Crucea, judeţul Suceava a ținut capul de afiș, în anul 2021, datorită faptului că minerii s-au blocat 

în subteran, în luna martie, pentru că nu și-au primit drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă. Această mină este un 
obiectiv strategic național și singura mină de uraniu încă activă din România.  

În ultimii 31 de ani, forța de muncă a scăzut de la 11.000 de salariați în anii ‘90 la 300 astăzi și înțelegem că aveți în 
plan disponibilizări din data de 10 mai 2021 când vor rămîne 50 de angajați. 

În spațiu public a apărut o declarație a dumneavoastră conform căreia “în zona exploatărilor subterane există semnale că 
se fac angajări fictive, de exemplu la mina de la Crucea (…) în perioada 2018-2019 s-au făcut ad-hoc în jur de 130 de angajări, 
iar raţiunile economice pentru care s-au făcut acele angajări nu le înţeleg pentru că producţia de minereu nu a crescut.” 

De obicei un ministru, mai întâi cerecetează și după aceea vorbește, ne referim la un ministru competent. Deosebit de 
aceasta, vă informăm că, în timpul grevei, minerii de la Mina Crucea au declarat că și-au luat un al doilea job pe perioada 
concediului de odihnă pentru că nu le ajunge salariul ca să-și întrețină familiile. Dacă asta cercetați vă invităm să vă dați 
demisia. 

 Ne-am informat pentru dumneavoastră și vă spunem că îndemnul  “mergeți la șparangel” este făcut de către directorul 
politic al Minei Crucea adresat către minerii care protestau. Tot directorul în cauză a precizat în mass-media că SRI anchetează 
greva minerilor. 

Precizăm că ne-am informat și vă aducem la cunoștință că SRI nu vine cu chitanțierul în mină să dea amenzi la minerii 
care protestează dar se poate întîmpla să existe documentat, în notele informative ale SRI sau în dosarele procurorilor, modul 
cum a fost angajat actualul director al Minei Crucea. 

Suntem în fața “unui nou caz Gelu Puiu”, secretarul de stat de la Păduri care șantaja directorii de direcții silvice. 
Precizăm că in situația dată îl veti găsi pe Gheorghe Flutur și conducerea CNU în rolul persoanelor care au amenințat și 
determinat  pe fostul director al Minei Crucea să-și dea demisia din funcție pentru a face loc directorului politic care trimite 
minerii la sparanghel.  

În loc să anchetați minerii care și-au luat un al doilea job, în concediu de odihnă, pentru a ieși din sărăcie mai bine 
trimiteți corpul de control pentru a cerceta modul în care a fost angajat directorului actual al Minei Crucea. Si dacă tot merg 
acolo vedeți de ce nu se transportă minereul extras la Centrala de la Cernăvodă. Nu cumva pentru că la Cernavodă cumpărați 
minereu din afara țării? Si atunci de ce spuneți că “ producția de minereu nu a crescut”? Ca să crească producția de minereu 
trebuie să-l cumpere centrala de la Cernavodă? Nu credeți că face parte din fisa postului dumneavoastră? 

Solicităm ca în momentul în care cercetați lucrurile pe care le-ați afirmat în presă să solicitați și punctul de vedere al 
minerilor și al fostului director al Minei Crucea cu privire la angajarea actualului director și să trimiteți depozițiile acestora 
procurorilor. 

 Noi considerăm că trebuie să răspundă toate persoanele care au condus timp de 30 de ani Compania Natională a 
Uraniului și care au dus numărul de angajați, de la 11.000, spre exemplu la 50, cît doriți dumneavoastră să fie la Mina Crucea 
din 10 mai 2021, situație în care, ne întîlnim după 10 mai în subteran, domnule ministru. 

Aveți  în plan să faceți concedieri la Mina Crucea? Aveți soluții  la problemele reale cu care se confruntă industria 
mineritului în general și cea de uraniu în special? Trimiteți corpul de control să cerceteze modul cum a fost angajat actualul 
director al Minei Crucea? 

 Solicităm răspuns în scris și oral. 
Deputat         Deputat 

Acatrinei Dorel Gheorghe     Pușcașu Lucian Florin 
*** 
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Adresată domnului Barba Tanczos, ministrul Mediului  
 

Munții de gunoaie de lîngă Școala Rîșca, județul Suceava afectează sănătatea copiilor noștrii 
 

Domnule ministru, 
Protejarea mediului trebuie să constituie o prioritate în preocupările noastre, deoarece starea acestuia ne influentează 

viata și sănătatea. Mediul înconjurător este elementul primordial al existenței umane. În alcătuirea mediului înconjurător intră 
o serie de elemente naturale împreună cu elementele create de om. 

Față de acest din urmă aspect vă aducem la cunoștință că în comuna Rîșca, județul Suceava, copii noștrii nu sunt în 
siguranță la școală din punctul de vedere al protecției mediului. Astfel, vizavi de școala generală Rîșca, în spatele cooperativei 
Rîșca, sunt munți de gunoaie care afectează mediul înconjurător. 

În cît timp pot rezolva problema organismele din subordinea dumneavoastră și ce măsuri veți lua ca acest lucru să nu se 
mai repete? 

Solicit răspuns în scris.                    Deputat 
Acatrinei Dorel Gheorghe 

*** 
 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Masca de protecție, un produs neconform! 
Stimate doamnă ministru, 
În contextul pandemic în care ne aflăm, cu toții am auzit sfaturile autorităților române referitoare la purtarea măștii de 

protecție, precum și respectarea măsurilor de distanțare socială. 
De mai bine de un an de zile, purtăm măștile de protecție, sub pretextul limitării răspândirii noului Coronavirus. Mai 

întâi, ca primă măsură, a fost purtarea acesteia doar în spațiile închise, ca mai apoi, să fim obligați să le purtăm și în spațiile 
deschise. 

Cu toții am înțeles că purtarea unei măști medicale este una dintre măsurile de prevenție menite să limiteze transmiterea 
unor infecții respiratorii, printre care și infecția determinată de noul Coronavirus (SARS-CoV-2). Masca medicală este un 
instrument utilizat pentru prevenirea transmiterii infecțiilor. Aceasta trebuie să acopere gura și nasul, având bucle care se 
fixează de urechi. Țin să precizez faptul că purtarea măștii medicale este recomandată persoanelor cu simptome de infecții 
respiratorii, celor care au fost în contact cu bolnavi cu alte infecții respiratorii, personalului medical și celor care merg în vizită 
în spitale sau clinici. 

În toate magazinele care comercializează aceste măști medicale, etichetele specifică faptul că nu sunt sterile și chiar în 
prospect se recomandă ca acestea să nu fie utilizate în zone cu indice microbiologic strict.  

În acest context, doamnă ministru, doresc să îmi transmiteți următoarele: 
1. De ce trebuie să purtăm aceste măști, mai ales în spațiile deschise? 
2. De ce se comercializează măștile neconforme?  
3. Ce tip de măști ar trebui purtate și de ce? 
4. Cum sfătuiți românii să se protejeze de acest virus? 

Solicit răspunsul în formă scrisă.       Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Gradul actual de realizare a proiectului național prioritar Autostrada Unirii, prevăzut de Legea nr. 291/2018. 
 

Stimați domnilor miniștri, 
În anul Centenarului Marii Uniri, mai exact la 7 noiembrie 2018, a fost adoptată Legea nr. 291/2018 privind aprobarea 

obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii (Monitorul Oficial al României nr. 1022 din 29 
noiembrie 2018). 

Importanța acestui proiect s-a văzut inclusiv în modul în care a fost votată în Camera Deputaților Legea nr. 291/2018 
atât de coaliția majoritară, cât și de opoziție: 269 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 5 abțineri. 
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Autostrada Unirii mai este cunoscută și ca Autostrada nr. 8 sau Autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni.  
Autostrada Unirii va avea o lungime de 320 de kilometri și va fi construită atât din fonduri de stat, cât și din fonduri 

nerambursabileacordate de Comisia Europeană în cadrul POIM (Programul Operaţional de Infrastructură Mare al Uniunii 
Europene), iar lucrările urmau să fie demarate în 30 de zile din momentul intrării în vigoare a legii.  

În opinia noastră, este deosebit de important că Autostrada Unirii urmează să interconecteze Republica Moldova cu 
România, întrucât proiectul prevede construirea unui nou pod peste râul Prut, în apropierea municipiului Ungheni. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog respectuos să-mi transmiteți, fiecare în partea sa de competență: 
Care este gradulactual de realizare a proiectului național prioritar Autostrada Unirii, prevăzut de Legea nr. 291/2018? 
Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,  

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

Poziția Guvernului României privind înființarea unui Fond Român de Investiții în Republica Moldova 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
România și Republica Moldova, ca două state actuale ale națiunii române, au stabilit și dezvoltă relații speciale și 

privilegiate de parteneriat strategic, bazat pe unitatea de limbă, istorie, cultură, spiritualitate și pe aspirația naturală privind 
viitorul lor comun. 

Republica Moldova este, după România, statul cu cel mai mare procent de persoane deținătoare a cetățeniei române 
(circa 30% din ansamblul corpului social, procent în creștere continuă). De asemenea, România este primul partener economic 
și comercial al Republicii Moldova, atât la capitolul importuri, cât și la capitolul exporturi. Bucureștiul este și primul donator 
de fonduri nerambursabile către Guvernul de la Chișinău. Aceste fonduri nu au fost administrate de către partea română, ci de 
către entitatea numită Instituția Publică ”Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (FISM).  

Spre deosebire de România, alte state donatoare de fonduri nerambursabile în beneficiul cetățenilor și instituțiilor din 
Republica Moldova au ales să-și înființeze la Chișinău, cu acordul autorităților guvernamentale, Fonduri proprii de investiții, 
astfel încât donațiile străine să evite intermedierea guvernelor de dincolo de Prut.  

A se vedea în acest sens Societatea Germană de Cooperare Internațională (Die Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit), care activează în Republica Moldova, începând cu anul 1994, în numele în numele Ministerului Federal 
German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și al altor ministere ale guvernului german. 

De asemenea, guvernul Confederației Elvețiene a deschis la Chișinău, în anul 2000, Biroul de Cooperare al Elveției în 
Republica Moldova (Bureau de coopération suisse en Moldova), entitate care administrează asistența tehnică oferită Republicii 
Moldova de către Confederația Elvețiană. Biroul este responsabil de planificarea, implementarea și monitorizarea Programului 
Elvețian de Cooperare în Moldova, precum și de coordonarea activităților cu partenerii locali și internaționali.   

România i-a acordat ajutor financiar nerambursabil Republicii Moldova în cadrul Programului de cooperare pe anul 
2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al 
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică 
şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii 
Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010. De acest program nu au putut beneficia mediul asociativ românesc din 
Republica Moldova, cultele atașate centrelor religioase din România, presa de limbă română sau oamenii de afaceri români 
locali, agenții economici români sau companiile mixte moldo-române care operează în Republica Moldova. 

Presa din Republica Moldova a remarcat faptul că ajutorul financiar nerambursabil acordatde cătreRomânia a fost 
utilizat adesea pentru construirea imaginii pozitive a unui sau altui partid politic aflat la guvernare la Chișinău1.  

                                      
1Cum TOACĂ Chișinăul MILIOANELE date pentru grădinițe de București” / Grădinița din Marinici își propune să deconteze cheltuieli de 710.000 
de euro, pentru o capacitate de 100 de copii - http://deschide.md/ro/news/social/4598/Marinici--Gradini%C8%9B%C4%83-de-UN-MILION-DE-
DOLARI-pe-banii-rom%C3%A2nilor.htm ; Practici comuniste la Guvern. Cum sunt adunaţi banii pentru “donaţiile” lui Filat - 
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=20035 ; Milioanele de euro destinate grădiniţelor, motiv de discordie în Parlament.Ghimpu: "Eu am solicitat aceşti 
bani!" - http://www.publika.md/milioanele-de-euro-destinate-gradinitelor--motiv-de-discordie-in-parlament--ghimpu--eu-am-solicitat-acesti-
bani_1948631.html 
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S-a observat că mesajul autorităților de la Chișinău a fost în multe cazuri cum că sursele financiare alocate de România 
pentru renovarea grădinițelor din Republica Moldova ar fi constituit meritul exclusiv al principalului partid de guvernământ și 
al Guvernului Republicii Moldova, și nu al cetățenilor români.De asemenea, presa din Basarabia a constatat în multiple rânduri 
că plata salariilor pentru persoanele-cheie din conducerea FISM s-a efectuat din contul grantului românesc, contrar 
prevederilor Acordului semnat între guvernele de la București și Chișinău. 

De asemenea, s-a remarcat faptul că Guvernul de la Chișinău nu a acordat scutire de TVA în cazul achizițiilor de bunuri 
și materiale de construcție din contul ajutorului financiar nerambursabil oferit de către București, o bună parte a acestui ajutor 
completând substanțial veniturile bugetului de stat al Republicii Moldova2. 

În același timp, fondurile destinate de-a lungul anilor de către Guvernul României românilor din Republica Moldova și 
organizațiilor reprezentative ale acestora, presei de limbă română și Bisericii românești de la răsărit de Prut a fost incomparabil 
mai mici decât ajutorul de care au beneficiat din partea Bucureștiului guvernele de la Chișinău, aceste guverne afișând adesea 
poziții antiromânești. 

De mai mulți ani se află în dezbatere publică ideea înființării Fondului Moldova (denumire convențională), ca fond 
românesc de investiții în Republica Moldova, care să administreze asistența tehnică și financiară acordată de București 
cetățenilor și entităților juridice (inclusiv instituțiilor și autorităților publice locale) de la răsărit de Prut.  

Potrivit experților din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre, care a lansat acum câțiva ani această inițiativă, 
printre avantajele pe care le-ar presupune un Fond Moldova ar fi, în primul rând, administrarea lui privată şi ”business-
oriented”, fără ingerinţe politice.  

În al doilea rând, Fondul Moldova va putea investi numai în proiecte pe care le va administra.  
În al treilea rând, acest fond va putea avea profit şi va putea distribui dividende acţionarilor.  
În al patrulea rând, Fondul Moldova va putea mobiliza sume mari de bani, comparabile cu banii dispăruți din sistemul 

bancar din Republica Moldova - aceste sume vor putea produce efecte vizibile în timp scurt (3-5 ani) şi vor putea schimba 
lucrurile şi mentalităţile în Republica Moldova.  

În al cincilea rând, va exista un instrument concret european cu care se vor face lucruri memorabile peste Prut, reducând 
decalajele şi permiţând unei entităţi din spaţiul euroatlantic să ”controleze” efectele.  

Date fiind relațiile speciale și privilegiate dintre România și Republica Moldova, sprijinul important pe care Bucureștiul 
îl acordă Chișinăului, precum și contextul geostrategic actual, în perspectiva negocierii unui nou Acord de asistență tehnică și 
financiară nerambursabilă acordată de către București Chișinăului, vă rugăm respectuos să ne transmiteți dacă Guvernul 
României consideră oportună înființarea unui Fond Român de investiții în Republica Moldova, precum cel aflat în dezbaterea 
presei și societății românești de pe cele două maluri ale Prutului. 

În cazul unui răspuns pozitiv, vă rugăm să ne transmiteți care considerați că ar fi etapele și pașii concreți de urmat în 
realizarea unui asemenea proiect strategic, pe care îl apreciem ca fiind de maximă utilitate pentru consolidarea raporturilor 
economice dintre cele două state românești ale noastre. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
2România a alocat 20 de milioane de euro pentru grădinițele din Moldova. Cum vor fi cheltuiți banii?11 localități au efectuat 
contractarea agenților economici (în sumă de circa 23 mln MDL) pentru renovarea grădinițelor încă din anul 2013, prin Achiziții 
Publice, pînă la aprobarea listei grădinițelor beneficiare din grantul românesc. Notă: costul oricărui proiect aprobat prin Achiziții 
Publice include 20 %TVA.- http://www.realitatea.md/romania-a-alocat-20-de-milioane-de-euro-pentru-gradinitele-din-moldova--cum-vor-fi-
cheltuiti-banii--video-_7520.html 
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Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Îmbunătățirea comunicării cu pacienții la nivelul Spitalelor din România 
Stimatădoamnă ministru, 
Întrucât am luat la cunoștință despre anumitesituații regretabile ce au avut loc recent, doresc să vă adresez următoarele 

întrebări:  
1. Ce măsuri puteți dispune, la nivelul spitalelor din România, pentru îmbunătățirea comunicării personalului medical cu 

rudele pacienților internați de Covid-19? 
2. Aveți în vedere o schimbare a protocolului de vizitare? 
3. Când intenționați să reparați discriminarea făcută bolnavilor cu boli cronice, neglijați în prezent? Spitalele COVID și 

non-COVID trebuie să devină istorie cât mai curând. 
Solicit răspuns în scris și oral. 
Vă mulțumesc,            Deputat 

Ciprian Ciubuc 
*** 

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

  
Acordarea despăgubirilor pentru culturile afectate de secetă în primăvara anului 2020 

 

Stimate domnule ministru, 
Ați promis la mijlocul anului trecut, că despăgubirile pentru culturile afectate de secetă vor ajunge încă din luna 

decembrie în conturile fermierilor români.  
Acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, observăm că despăgubirile nu sunt specificate clar în proiectul de buget pe anul 

2021. 
Oamenii au ajuns în situații disperate. Nu și-au mai putut plăti contractele și ratele pentru utilajele agricole la timp, iar 

unii dintre ei s-au trezit citați la tribunal. De asemenea, au avut loc proteste în stradă.  
Domnule ministru, când intenționati să acordați despăgubirile pentru posesorii de culturi afectate? 
Solicit răspuns în scris și oral. 
Vă mulțumesc,          Deputat 

Ciprian Ciubuc 
*** 

 
 


