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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor luni, 9 septembrie 2013 
 

  
 
Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 9 septembrie, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2013 privind stabilirea unor 
măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei (PL-x 205/2013) - lege organică; 
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind 
dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a 
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City, la 11 iunie 2012 (PL-x 229/2013) - lege 
ordinară; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea 
unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate (PL-x 872/2010) - lege ordinară; 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru 
evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la 
Bucureşti, la 14 septembrie 2012 (PL-x 230/2013) - lege ordinară; 
5. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 
236/2013) - lege ordinară. 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 10 septembrie 2013 
 

 
Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 10 septembrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait 

privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a 
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City, la 11 iunie 2012 (PL-x 229/2013) - lege ordinară 
– 307 voturi pentru, 2 abţineri. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea 
unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate (PL-x 872/2010) - lege ordinară – 274 voturi pentru, 30 
împotrivă, 5 abţineri. 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru 
evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la 
Bucureşti, la 14 septembrie 2012 (PL-x 230/2013) - lege ordinară – 315 voturi pentru 

4. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 
236/2013) - lege ordinară – 317 voturi pentru, 1 abţinere. 
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2013 privind stabilirea unor 
măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei (PL-x 205/2013) - lege organică – 224 
voturi pentru, 80 împotrivă, 14 abţineri. 

6. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.53 din 23 ianuarie 2012 (PL-x 
912/2007/2013) - lege organică – 266 voturi pentru, 23 împotrivă, 20 abţineri. 

7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 159/2013/3.09.2013) - lege organică – 223 
voturi pentru, 72 împotrivă, 23 abţineri. 
 

 
 
 

 
*** 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie – decembrie 2013 

(Situaţia cuprinde datele la 13 septembrie 2013) 
 

                                         
Totalul iniţiativelor legislative 983  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 703

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 243
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 37

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 581

642

– votate  642
             din care: - înaintate la Senat        20
                            - în procedura de promulgare     9
                            - promulgate* 240
                            - respinse definitiv 365
                            - sesizare neconstituţionalitate     1
                            - în reexaminare la Senat     7
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 347
a) pe ordinea de zi 61
b) la comisii  274
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 8

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 31

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 25

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 6

4) Desesizări 2

 
   cele 642 iniţiative legislative votate privesc: 
                      243 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
         140  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               36  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      67 proiecte de legi  
                      399 propuneri legislative 
 
 * În anul 2013 au fost promulgate 255 legi. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie  – decembrie 2013 
(Situaţia cuprinde datele la 13 septembrie 2013) 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
         
 

Totalul iniţiativelor legislative 365  

din care: 
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 328

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 37
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 8
14

– votate  14
             din care: - înaintate la Senat      6
                            - în procedura de promulgare 8
                            - promulgate* 0
                            - respinse definitiv 0
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 347
a) pe ordinea de zi 61
b) la comisii  274
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 8

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 0
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 25
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 6
4) Desesizări 1

 
 
     Cele 14 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         10 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
     4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      5  proiecte de legi  
                         4 propuneri legislative 
 
 
    * În anul 2013 au fost promulgate 255 legi. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

 Camerei Deputaţilor  
Şedinţele de  luni, 9 şi marţi, 10 septembrie 2013 

 
 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 39 
        din care: - în dezbatere 39
                       - la vot final 0
 
Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               4  
7  

   - votate 7
         din care: - înaintate la Senat 3
                        - la promulgare 4
                        - respinse definitiv 0
   - la vot final 0
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 61
        din care: - în dezbatere 61
                       - la vot final 0

 
 
 
 
     ▪ Cele 7 iniţiative legislative votate privesc: 
               4 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                       2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  2  proiecte de legi  
              3 propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 

săptămâna 9 – 13 septembrie 2013 
 

                               
 
 
 
 

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

1.  PL-x 872/2010 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 97/2010 
privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate  
 

2.  PL-x 236/2013 – Lege pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  
 

3.  PL-x 912/2007 – Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân  
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1/2012) 
 

4.  PL-x 159/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului                                           
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
 

 
 

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

1.  PL-x 229/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare, semnat la Kuwait City, la 11 iunie 2012   
 

2.  PL-x 230/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica 
Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 14 septembrie 2012                  
 

3.  PL-x 205/2013 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi 
combatere a corupţiei 
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   F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a 

anului 2013 
 

 (situaţie la data de 13 septembrie 2013) 
 

                                                          
                                                                                                                                                                                             

            
                                       
                                       

 
 
 
În şedinţa din data de 27 august 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 169 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 73 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ la 

Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă) 
 
 
 

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 5

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 32 

- proiecte de lege înregistrate la BP pentru trimitere la comisii: 2

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 30 

- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul pt. exercitarea 
dreptului de contestare la Curtea Constituţională: 

3

- legi trimise la promulgare: 1

 
                                                    TOTAL                                                                          73 
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                                                                                                                                                                                                                                   ANEXĂ 

 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  13  septembrie  22001133)) 
  
  

                                II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei privind crearea Organizaţiei Internaţionale pentru colaborarea 
economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice 
"INTERELECTRO " în relaţie cu România. (poz. I-b-38) 
    Obiectul de reglementare:  aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, 
a Convenţiei privind crearea OrganizaţieiInternaţionale pentru colaborare 
economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice 
„INTERELECTRO” în relaţie cu România. 

Camera Deputaţilor 
PLx  255/ 02.09.2013 

Senat 
- 

10.09.2013 
(dezbatere şi 

adoptare în forma 
prezentată de 

Guvern) 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a 
Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent.  
(poz. I-b-20) 
    Obiectul de reglementare: preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante administrate 
de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, 
la Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „REMIN” S.A. 
Baia Mare. 

Senat 
Adoptat pe 17.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  234/ 25.06.2013 

11.09.2013 
(dezbatere şi 

adoptare în forma 
Senatului) 



 
10 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

3 

Proiect de Lege pentru aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru 
Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale. (poz. I-b-25) 
    Obiectul de reglementare: necesitatea consolidarii poziţiei României în 
cadrul instituţiilor financiare internaţionale din cadrul Grupului Băncii 
Mondiale precum şi utilitatea sprijinirii actţiunilor de asistenţă pentru 
dezvoltare asumate de România prin intermediul unei asistenţe de tip 
multilateral derulată de o instituţie specializată. 

Camera Deputaţilor 
PLx  254/ 02.09.2013 

Senat 
- 

12.09.2013 
(dezbatere şi 

adoptare în forma 
prezentată de 

Guvern) 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale. (poz. I-b-30) 
    Obiectul de reglementare: modificareaşi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ordonanţei de 
urgenţă nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor de plată. 

Senat 
Adoptat pe 25.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  263/ 02.09.2013 

12.09.2013 
(dezbatere şi 

adoptare în forma 
prezentată de Senat) 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2013 pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structural şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. (poz. I-b-15) 
    Obiectul de reglementare: autorităţile de management sunt autorizate să 
încheie contracte ce depăşesc sumele alocate la nivel de program operaţional 
şi pot dezangaja fondurile rămase neutilizate. 

Senat 
Adoptat pe 25.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  265/ 02.09.2013 

12.09.2013 
(dezbatere şi 

adoptare în forma 
prezentată de Senat) 

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

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea 
nr.86/2006 –Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură 
fiscală. 

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

 a fost întocmit 
raport preliminar şi 
transmis Comisiei 

juridice 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2012 pentru  
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de 
credit. (poz. I-b-26) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2006 privind instituţile de credit şi adecvarea capitalului şi Ordonanţei 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  159/ 29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi se va 
dezbate împreună cu 

PLx 326/2012  

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  
(poz. I-b-27) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, în scopul creării posibilităţii de punere în aplicare cu celeritate a 
măsurii de stabilizare care constă în implicarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar în calitate de acţionar la o instituţie de credit.   

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi se va 
dezbate împreună cu 

PLx 159/2012 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi 
societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (poz. I-b-28) 
    Obiectul de reglementare: înfiinţarea şi reglementarea activităţii 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin 
transpunerea directivelor europene incidente în domeniul valorilor mobiliare 
şi modificarea subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

se aşteaptă 
amendamente 

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-6) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative 
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, concretizate în renunţarea la 
penalităţi de întârziere datorate de S.C. Electrica Furnizare S.A. către 
C.N.C.F.R. S.A., înregistrate în contabilitate până la data de 31.03.2012, 
prelungirea termenului de rambursare a împrumutului acordat C.F.R 
Infrastructură, luarea unor măsuri menite să reducă cheltuielile nejustificate 
ale autorităţilor şi instituţiilor publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în 
vederea continuităţii activităţii de extragere a huilei la nivel naţional, alocarea 
unui împrumut oraşului Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea suprastructurii în 
turism, precum şi măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap. 

Senat 
Adoptat pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  58/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.09.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-1) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului 
bugetar la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, 
precum şi a celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.09.2013 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
sănătăţii. (poz. I-b-36) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Senat 
Adoptat pe 12.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  89/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

se aşteaptă 
amendamente de la 
Ministerul Sănătăţii 

8 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui impozit asupra veniturilor 
suplimentare obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de 
extracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

Senat 
Adoptat pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  97/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

raport preliminar 
întocmit şi transmis 

C pt. industrii 

9 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă şi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

10 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui timbru de mediu  care „prin 
valori mai echilibrate să elimine semiblocajul din piaţa auto de vehicule rulate, 
să fie în concordanţă cu principiile europene în domeniul protecţiei mediului – 
care pun un accent tot mai mare pe stimularea achiziţiei de vehicule eficiente 
(CO2) şi mai puţin poluante şi care , în continuare, să fie principala sursă de 
finanţare a programelor de mediu. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  107/ 08.04.2013 

Termen: 23.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

11 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului 
nr.10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor 
Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase 
în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi 
a aplicării Tratatului de Pace între România şi puterile Aliate şi Asociate , 
semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii 393/2006 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării 
Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune 
între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a 
Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor,relativă 
la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 
iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1998, Legii 
nr.290/2003 şi Legii nr.393/2006. (poz. I-b-17) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
     Obiectul de reglementare: eşalonarea plăţii despăgubirilor stabilite potrivit 
Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr. 393/2006, în tranşe anuale 
egale, pe o perioadă de 10 ani, precum şi modificarea actelor normative 
menţionate. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  121/ 07.05.2013 

Termen: 22.05.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.09.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

12 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Microbiologie şi Imunologie " Cantacuzino" în vederea realizării 
Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a 
populaţiei generate de epidemii şi pandemii. (poz. I-b-37) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiectul de reglementare: crearea bazei legislative privind acordarea din 
bugetul Ministerului Sănătăţii a fondurilor necesare pentru implementarea 
Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor/efectelor 
generate de epidemii şi pandemii prin Institutul „Cantacuzino”. 

Senat 
Adoptat pe 26.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  266/ 02.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.09.2013 

  
22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-32) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a 
obligaţiilor conducătorilor de vehicule în caz de accident. 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: are menirea să reglementeze în mod armonios 
legislaţia în domeniul circulaţiei, producţiei şi deţinerii metalelor preţioase a 
pietrelor preţioase în România cu standardele Uniunii Europene şi care să 
răspundă în acelaşi timp cerinţelor economiei de piaţă şi înlocuirii 
prevederilor Decretului nr. 244/1978, act normativ restrictiv prin care s-a 
constituit monopolul statului asupra operaţiunilor cu metale preţioase în 
România, prevederi devenite perimate după anul 1990, dar menţinute, încă, în 
vigoare. 

Senat 
Adoptat pe 02.09.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  445/ 06.09.2010 
Retrimis pe 19.03.2013  
pt. raport suplimentar 
Termen: 28.04.2009 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui impozit asupra veniturilor 
suplimentare obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de 
exttracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

Senat 
Adoptat pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  97/ 25.03.2013 
Termen: 11.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: instituirea unui timbru de mediu care, „prin 
valori mai echilibrate, să elimine semiblocajul pe piaţa de vehicule rulate, să 
fie în concordanţă cu principiile europene în domeniul protecţiei mediului -  
care pun accent tot mai mare pe stimularea achiziţiei de vehicule eficiante 
(CO2) şi mai puţin polouante şi care, în continuare, să să fie principala sursă 
de finanţare a programului de mediu”. 

Senat  
Adoptat pe 02.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  107/ 08.04.2013 

Termen: 23.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. (poz. I-b-21) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
   Obiectul de reglementare: modificarea aer.8 li.b din Ordonanţa de urgenţă  
a Guvernului  nr.34/2006 privind atribuirea de contracte de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de serviciu, în sensul exceptării transportatorilor aerieni din categoria 
autorităţilor contractante. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  185/ 05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. (poz. I-b-22) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, în sensul accelerării procedurilor de achiziţie, 
concretizate în introducerea în termene limită pentru fiecare etapă. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  186/ 05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie. (poz. I-b-9) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea unor măsuri pentru evitarea 
supracompensării sau pentru diminuarea acesteia şi pentru evitarea creării 
unui avantaj competitiv necuvenit pentru producătorii de energie din surse 
regenerabile, beneficiari ai schemei de sprijin autorizată de Comisia 
Europeană.  

Senat 
Adoptat pe 18.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx 227/ 18.06.2013 
Termen: 25.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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        33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee  
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-39) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiect de reglementare:  se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

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

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
(poz. I-b-33) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea statutului minorităţilor naţionale 
din România, precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/ 26.10.2005 

Retrimis pe 18.09.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 25.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
      55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.  
 (poz. I-b-2) 
    Obiectul de reglementare: abrogarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 
pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu 
apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile 
administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Senat 
Adoptat pe 17.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  233/ 25.06.2013 

Termen: 10.09.2013 

amânată dezbaterea 
pt. două săptămâni 

2 

Proiect de lege privind emisiile industriale. (poz. I-b-12) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea condiţiilor pentru prevenirea şi 
controlul integrat al poluării rezultate din activităţile industriale, prin 
reducerea emisiilor în aer, apă şi sol precum şi prin prevenirea generării 
deşeurilor, pe coordonatele îmbunătăţirii legislaţiei naţionale de profil, din 
perspectiva necesităţii de aliniere completă a acesteia la normele şi exigenţele 
europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de 
România, derivate din calitatea sa de membru al Uniunii Europene. 

Senat 
Adoptat pe 17.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  237/ 25.06.2013 

Termen: 10.09.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.09.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor 
la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor. (poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea unor măsuri privind funcţionalitatea 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi, precum şi reducerea 
cheltuielilor în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice din subordinea, sub 
autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

Camera Deputaţilor 
PLx  245/ 02.09.2013 

Termen: 11.09.2013 

Senat 
- 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.09.2013 

4 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-
teritoriale. (poz. I-a-2) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului general şi procedural pentru 
acoperirea pasivului unităţilor administrativ-teritoriale aflate în criza 
financiară sau insolvenţă. 

Senat 
Adoptat pe 03.09.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  275/ 09.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

înscris pe ordinea de 
zi în săptămâna 17-

19.09.2013 

  
        66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  

              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-1) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului 
bugetar la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, 
precum şi a celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru 
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

întocmit raport 
preliminar şi predat 
Comisiei pt. buget 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuli 
nr.42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 
menitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei. (poz. I-b-3) 
     Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, precum şi modificarea Legii nr.277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, în vederea majorării nivelului 
minim garantat şi a limitei de venituri până la care se acordă alocaţia pentru 
susţinerea familiei, începând cu luna iulie 2013. 

Senat 
Adoptat pe 26.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  267/ 02.09.2013 
Termen: 17.09.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

4 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.49/2013 pentru modificarea art.37 precum şi pentru prorogarea termenelor 
prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale. (poz. I-a-1) 
Obiectul de reglementare: modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea 
unor termene prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modific[rile 
ulterioare. 

Senat 
Adoptat pe 03.09.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  277/ 09.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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77))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
sanitar. (poz. I-b-35) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul sanitar, referitoare atât la activitatea medicală, cât şi la sursele, 
şi anume: crearea unui cadru legal pentru responsabilizarea autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi implicit  a reprezentanţilor colectivităţilor 
locale în conducerea şi coordonarea spitalelor publice. 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  460/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-39) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
sănătăţii. (poz. I-b-36) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Senat 
Adoptat pe 12.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  89/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Microbiologie şi Imunologie " Cantacuzino" în vederea realizării 
Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a 
populaţiei generate de epidemii şi pandemii. (poz. I-b-37) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
     Obiectul de reglementare: crearea bazei legislative privind acordarea din 
bugetul Ministerului Sănătăţii a fondurilor necesare pentru implementarea 
Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor/efectelor 
generate de epidemioi şi pandemii prin intermediul Institutului „Cantacuzino”. 

Senat 
Adoptat pe 26.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  266/ 02.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

întocmit raport 
preliminar 
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88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  şşttiiiinnţţăă,,  ttiinneerreett  şşii  ssppoorrtt  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
144/2008 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. (poz. I-b-34) 
    Obiectul de reglementare: 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. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  174/ 09.03.2009 

Retrimis pe 05.05.2009 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 04.06.2009 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă 
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (poz. I-b-23) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/2009, care are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor 
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a 
continua studiile la programele de studii de licenţă sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate, măsurile preconizate fiind luate ca 
urmare a abaterilor deosebit de grave constatate în derularea procesului de 
învăţământ la specializările/programele de studii organizate la aceste forme de 
învăţământ la Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea 
nr. 443/2002. 

Senat 
Adoptat pe 25.11.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  620/ 14.12.2009 

Retrimis pe 23.02.2010 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 02.03.2010 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. (poz. I-b-24) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Senat 
Adoptat pe 25.05.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  377/ 30.05.2011 

Retrimis pe 27.03.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 10.04.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în 
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. (poz. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare, cu modificările şi completările ulterioare. 

Senat 
Adoptat pe 21.11.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  670/ 28.11.2011 

Termen: 20.12.2011 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în 
Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-16) 
    Obiectul de reglementare: ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui centru de cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în 
Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. 

Camera Deputaţilor 
PLx  256/ 02.09.2013 

Termen: 12.09.2013 

Senat 
- 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
99))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for 
public nr.120/2006. (poz. I-b-40) 
    Obiectul de reglementare:  se au în vedere: înlocuirea sintagmei 
„monumente de for public” cu „lucrări de artă vizuală de for public” pentru 
evitarea confuziilor cu „monumentele istorice”; includerea în categoria 
lucrărilor de artă vizuală a plăcilor comemorative, a fântânilor decorative, a 
mobilierului urban de dimensiuni monumentale cu caracter decorativ, etc.; 
reglementarea competenţelor structurilor abilitate în domeniu; majorarea 
nivelului amenzilor. 

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  775/ 19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 

  
      1100))  llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-32) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se  modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a 
obligaţiilor conducătorilor de vehicule în caz de accident. 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: armonizarea legislaţiei în domeniul circulaţiei, 
producţiei şi deţinerii metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase în România 
cu standardele Uniunii Europene. 

Senat 
Adoptat pe 02.09.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  445/ 06.09.2010 
Retrimis pe 19.03.2013  
pt. raport suplimentar 
Termen: 28.04.2009 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. I-b-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
   Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea 
nr.86/2006 –Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură 
fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

4 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, care, 
potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi selecţie care respectă 
principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor 
publice. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  105/ 02.04.2013 

Termen: 18.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului 
nr.10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor 
Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase 
în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi 
a aplicării Tratatului de Pace între România şi puterile Aliate şi Asociate , 
semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii 393/2006 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării 
Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune 
între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a 
Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor,relativă 
la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 
iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1998, Legii 
nr.290/2003 şi Legii nr.393/2006. (poz. I-b-17) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: eşalonarea plăţii despăgubirilor stabilite potrivit 
Legii nr.9/1998, Legii 290/2003 şi Legii nr.393/2006 în tranşe anuale egale, pe 
o perioadă de 10 ani, precum şi modificarea actelor normative menţionate. 

Senat 
Adoptat pe 22.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  121/ 07.05.2013 

Termen: 22.05.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. (poz. I-b-21) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: modificarea art.8 lit.b din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de servicii, în sensul exceptării transportatorilor 
aerieni din categoria autorităţilor contractante. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  185/ 05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. (poz. I-b-22) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privin atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune şi servicii, în sensul accelerării procedurilor de achiziţie, 
concretizate în introducerea în termene limită pentru fiecare etapă. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  186/ 05.06.2013 

Termen: 18.06.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

8 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-
teritoriale. (poz. I-a-2) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului general şi procedural pentru 
acoperirea pasivului unităţilor administrativ-teritoriale aflate în criza 
financiară sau insolvenţă. 

Senat 
Adoptat pe 03.09.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  275/ 09.09.2013 

Termen: 17.09.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE  LLAA  BBPP  PPEENNTTRRUU  TTRRIIMMIITTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIII  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii-I.S.C. . 
(poz. I-a-6) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Senat 
Adoptat pe 09.09.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx 156/ 27.05.2013 
BPi 526/10.09.2013 

 

2 
Proiect de lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi 
al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din 
sectorul laptelui şi al produselor lactate. (poz. I-a-30)  

Senat 
Adoptat pe 09.09.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi 527/10.09.2013  
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IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA    SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
94/2007 pentru modificarea şi completatea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-a-24) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Senat 
L 692/2007 

Reexaminare 
pt. raport la Comisia 

economică şi C. juridică 
 

Camera Deputaţilor 
PLx 821/ 03.12.2007  

2 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiuni de servicii. (poz. I-a-25) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Senat 
L 674/2008 

Reexaminare 
pt. raport la Comisia 

economică industrii şi 
servicii 

Camera Deputaţilor 
PLx 117/ 18.02.2009  

3 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile 
publice. (poz. I-a-22) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Senat 
L 80/2009 

Reexaminare 
pt. raport la Comisia 

economică industrii şi 
servicii 

Camera Deputaţilor 
PLx 225/ 08.04.2009  

4 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
(poz. I-a-23) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Senat 
L 286/2009 

Reexaminare 
pt. raport la Comisia 

economică industrii şi 
servicii 

Camera Deputaţilor 
PLx 468/ 30.09.2009  

5 Proiectul  Legii  educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
(poz. I-a-19) 

Camera Deputaţilor 
PLx 156/ 12.04.2010 
Adoptat pe 19.05.2010 

Senat 
L 344/2010 

pt. raport la Comisia pt. 
învăţământ 

 

 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-3) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Senat 
L 20/2011 

Reexaminare 
pt. raport la Comisia 

economică industrii şi 
servicii 

Camera Deputaţilor 
PLx 153/ 30.03.2011  
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor. (poz. I-a-26) 

Camera Deputaţilor 
PLx 1/ 01.02.2011 

Adoptat pe 17.05.2011 

Senat 
L 415/2011 

pt. raport la Comisia pt. 
muncă 

 

8 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, 
precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-a-27) 

Camera Deputaţilor 
PLx 9/ 05.02.2013 

Adoptat pe 05.03.2013 

Senat 
L 55/2013 

pt. raport la Comisia pt. 
învăţământ 

 

9 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. (poz. I-a-13) 

Camera Deputaţilor 
PLx 81/ 18.03.2013 

Adoptat pe 09.04.2013 

Senat 
L 99/2013 

pt. raport la Comisia pt. 
învăţământ 

 

10 Proiect de lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 
superior. (poz. I-a-16) 

Senat 
L 172/2013 

pt. raport la Comisia pt. 
învăţământ 

Camera Deputaţilor 
-  

11 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.  
(poz. I-a-5) 

Senat 
L 288/2013 

pt. raport la Comisia pt. 
administraţie şi C. pt. 

învăţământ 

Camera Deputaţilor 
-  

12 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură(poz. I-a-17) 
 

Senat 
L 289/2013 

pt. raport la Comisia pt. 
cultură 

Camera Deputaţilor 
-  

13 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea 
Ministerului Culturii. (poz. I-a-4) 

Senat 
L 293/2013 

pt. raport la Comisia pt. 
cultură 

Camera Deputaţilor 
-  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 



 
28 

14 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi 
din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - 
Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul 
public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila.  
(poz. I-a-32) 

Senat 
L 294/2013 

pt. raport la Comisia pt. 
administraţie şi C. pt. 

agricultură 

Camera Deputaţilor 
-  

15 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. (poz. I-a-28) 

Senat 
L 297/2013 

pt. raport la Comisia 
economică 

Camera Deputaţilor 
-  

16 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru. (poz. I-a-11) 

Senat 
L 299/2013 

pt. raport la Comisia 
juridică şi la Comisia 

pt. administraţie 

Camera Deputaţilor 
-  

17 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003. 
(poz. I-a-14) 

Senat 
L 304/2013 

pt. raport la Comisia 
economică 

Camera Deputaţilor 
-  

18 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-8) 

Senat 
L 306/2013 

pt. raport la Comisia pt. 
administraţie 

Camera Deputaţilor 
-  

19 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală. (poz. I-a-10) 

Senat 
L 308/2013 

pt. raport la Comisia 
juridică 

 

Camera Deputaţilor 
-  

20 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care 
au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013. (poz. I-a-18) 

Senat 
L 309/2013 

pt. raport la Comisia pt. 
buget şi Comisia pt.  

învăţământ 

Camera Deputaţilor 
-  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 



 
29 

21 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de 
stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-a-7) 

Senat 
L 310/2013 

pt. raport la Comisia 
economică şi Comisia 

pt. buget 

Camera Deputaţilor 
-  

22 
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă în domeniul forţei de muncă. (poz. I-a-15) 

Senat 
L 315/2013 

pt. raport la Comisia pt. 
muncă 

Camera Deputaţilor 
-  

23 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. (poz. I-a-29)  

Senat 
L 316/2013 

pt. raport la C. pt. 
învăţământ 

Camera Deputaţilor 
-  

24 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. (poz. I-a-21) 

Camera Deputaţilor 
PLx 237/ 12.06.2012 
Adoptat pe 19.06.2012 

Senat 
L 317/2012 

pt. raport la Comisia pt. 
învăţământ 

 

25 
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a Legii 
nr.416/2011 privind venitul minim garantat. (poz. I-a-34) 

Senat 
L 321/2013 

pt. raport la C. pt. 
muncă 

Camera Deputaţilor 
-  

26 
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici. (poz. I-a-35) 

Senat 
L 324/2013 

pt. raport la C. pt. 
administraţie şi la 
Comisia pt. muncă 

Camera Deputaţilor 
-  

27 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administraţie şi 
Reglementare în Comunicaţii. (poz. I-b-31) 

Camera Deputaţilor 
PLx 195/ 10.06.2013 
Adoptat pe 03.09.2013 

Senat 
L 479/2013 

pt. raport la Comisia 
economică 

 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 
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28 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi 
cercetării. (poz. I-a-12) 

Camera Deputaţilor 
PLx 522/ 04.10.2010 
Adoptat pe 02.11.2010 

Senat 
L 509/2010 

pt. raport suplimentar la 
Comisia pt. învăţământ 

 

 

29 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-20) 

Camera Deputaţilor 
PLx 521/ 19.09.2011 
Adoptat pe 02.11.2010 

Senat 
L 660/2011 

pt. raport suplimentar la 
Comisia pt. învăţământ 

 

30 
Proiect de lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-9) 

Camera Deputaţilor 
PLx 780/ 22.12.2011 
Adoptat pe 27.03.2012 

Senat 
L 700/2011 

pt. raport la Comisia 
juridică şi la Comisia pt. 

drepturile omului 

 

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

PPEENNTTRRUU  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  CCOONNTTEESSTTAARREE  LLAA  CCUURRTTEEAA  CCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLĂĂ  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) La SG din data de: 

1 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (poz. I-b-18) 

Camera Deputaţilor 
PLx 215/ 17.06.2013 
Adoptat pe 03.09.2013 

Senat 
- 09.09.2013 

2 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind 
instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor 
naturale, altele decât gazele naturale. (poz. I-b-7) 

Senat 
Adoptat pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  96/ 25.03.2013 

Adoptat pe 03.09.2013 
09.09.2013 

3 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice. (poz. I-b-29) 

Senat 
Adoptat pe 08.04.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  112/ 15.04.2013 
Adoptat pe 03.09.2013 

09.09.2013 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

              VVII..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE    
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare din 

data de: 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie 
socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate 
în baza planurilor de disponibilizare. (poz. I-b-10) 

Senat 
Adoptat pe 22.05.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  158/ 27.05.2013 
Adoptat pe 03.09.2013 

11.09.2013 
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

(la data de 13 septembrie 2013) 
 
                              
                           
                                                          
                      
 
                                  I.  În perioada  9 – 12  septembrie  2013    
 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 30 rapoarte, din care 4  rapoarte 
suplimentare  şi  1 raport comun pentru şedinţele cu Senatul. 
 
     Comisiile permanente au depus  44 avize. 

 
Cele 30 rapoarte depuse sunt: 

 
♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 14    
 16 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

       6 
       2 
       22 

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 
La comisii se află în prezent 276 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                

63  pentru raport suplimentar. 
 

La comisii se află  32 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua  sesiune 
ordinară a anului 2013.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 
 
 
 

     Comisiile parlamentare au întocmit  458 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte În anul 
 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 325 

♦ rapoarte suplimentare 92 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 41 

TOTAL     458 
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ANEXA 
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  9 – 12  septembrie  2013 
 
 
 

I.   Comisia economică 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.39/2013 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare restante 
asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" -S.A. Baia 
Mare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal 
competent (PLx 234/2013) – prioritate legislativă. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

10.09.13 Raport de aprobare 
(314/R din 11.09.13) 

2 
Raport de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2012 – raport comun cu Comisia pt. tehn. Inf. şi 
comisiile similare de la Senat. 

ANCOM 21.05.13 
Raport comun 
 de aprobare 

(36/RC din 10.09.13) 

II.   Comisia pt. buget 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule (Plx 223/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
industrii. 

1 deputat,     
respinsă      
de Senat 

25.06.13 
10.09.13 

Raport de respingere 
(320/R din 12.09.13) 

2 Proiect de Lege pentru aderarea României la Asociația Internațională pentru 
Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale (PLx 254/2013) – prioritate legislativă Guvern 10.09.13 Raport de aprobare 

(321/R din 12.09.13) 

3 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscale (PLx 263/2013) – prioritate legislativă 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

10.09.13 Raport de aprobare 
(322/R din 12.09.13) 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.52/2013 pentru modificarea și completarea 
art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergență (PLx 265/2013) – prioritate legislativă 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

10.09.13 Raport de aprobare 
(323/R din 12.09.13) 
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5 

Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, 
susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană 
și Fondul Monetar Internațional (PLx 109/2012) – raport comun Comisia pt. muncă. 

19 parlam.,   
adoptat     
de Senat 

10.06.13 
3.09.13 

Raport  suplimentar 
de respingere 

(442/RS din10.09.13) 

III. Comisia pt. industrii 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada și 
Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 
2009 (PLx 251/2013) 

Guvern 10.09.13 Raport de aprobare 
(310/R din 11.09.13) 

2 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spatial aerian comun între Uniunea 
Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012 (PLx 252/2013). 

Guvern 10.09.13 Raport de aprobare 
(311/R din 11.09.13) 

3 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele 
Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia , ca 
a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 
iunie 2011 și respective 21 iunie 2011 la Luxemburg și Oslo, precum și a Acordului 
auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, 
ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului 
privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea 
Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și 
Regatul Norvegiei , ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 și respective 21 iunie 2011 
la Luxemburg și Oslo (PLx 253/2013). 

Guvern 10.09.13 Raport de aprobare 
(312/R din 11.09.13) 

4 
Propunere legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea 
introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi dezvoltării unui turism durabil 
(Plx 443/2009) 

2 deputaţi,   
respinsă    
de Senat 

11.09.13 Raport de respingere 
(315/R din 12.09.13) 

5 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România (PLx 601/2009) 

5 deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

11.09.13 Raport de respingere 
(316/R din 12.09.13) 

6 Propunere legislativă privind “Legea staţiunilor, privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de turism în staţiuni turistice şi zone turistice”  (Plx 604/2009) 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

11.09.13 Raport de respingere 
(317/R din 12.09.13) 
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7 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare a turismului " Schi în România" PLx 180/2011) 

15 
senatori,   
adoptat     
de Senat 

11.09.13 Raport de respingere 
(318/R din 12.09.13) 

8 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în România " (Plx 456/2011). 

10 
deputaţi,    
respinsă    
de Senat 

11.09.13 Raport de respingere 
(319/R din 12.09.13) 

9 
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule (Plx 223/2013) – raport comun cu Comisia pt. 
buget. 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

25.06.13 
10.09.13 

Raport de respingere 
(320/R din 12.09.13) 

IV. Comisia pt.  agricultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul Călăraşi (PLx 101/2012) – 
raport comun cu Comisia juridică. 

2 deputaţi,   
adoptat  

de   Senat 

19.04.13 
3.09.13 

Raport  suplimentar 
de respingere 

(614/RS din10.09.13) 

2 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole 
(PLx 149/2012) – raport comun cu Comisia juridică. 

6 deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

24.04.13 
3.09.13 

Raport  suplimentar 
de respingere 

(376/RS din10.09.13) 
 

V. Comisia pt.  administraţie 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului 
nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân  
(PLx 912/2007/2013) – raport comun cu Comisia pt. juridică. 

1 senator,   
adoptat     
de Senat 

9.09.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(304/R din 10.09.13) 
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VI. Comisia pt muncă 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului  
(PLx 244/2013) – raport comun cu Comisia pt. apărare. 

Guvern 10.09.13 Raport de aprobare  
(306/R din 10.09.13) 

2 
Propunere legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare (Plx 270/2013). 

3 senatori,   
respinsă    
de Senat 

10.09.13 Raport de respingere 
(309/R din 11.09.13) 

3 

Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, 
susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 
Fondul Monetar Internațional (PLx 109/2012) – raport comun Comisia pt. buget. 

19 
parlam.,    
adoptat    
de Senat 

10.06.13 
3.09.13 

Raport  suplimentar 
de respingere 

(442/RS din10.09.13) 

VII. Comisia pt. sănătate 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Plx 222/2013) 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

10.09.13 Raport de respingere 
(324/R din 12.09.13) 

2 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății (Plx 271/2013). 

5 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

10.09.13 Raport de respingere 
(325/R din 12.09.13) 

               VIII. Comisia pt. învăţământ 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind educația 
națională (Plx  169/2013). 6 deputaţi 10.09.13 Raport de respingere 

(308/R din 11.09.13) 
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              IX. Comisia pt. cultură 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Propunere legislativă pentru modificarea art.13 din Legea nr.148/2000, privind 
publicitatea (Plx 194/2013). 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

26.06.13 Raport de respingere 
(302/R din 9.09.13) 

2 Proiect de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial  
(PLx 769/2010) 

17 
parlam.,    
adoptat     
de Senat 

2.04.13 
Raport  suplimentar 

de respingere 
(650/RS din 9.09.13) 

              X. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2013 pentru 
modificarea art.13 alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind 
Direcția Națională Anticorupție  (PLx 243/2013) 

Guvern 3.09.13 Raport de aprobare 
(301/R din 9.09.13) 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului 
nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân  
(PLx 912/2007/2013) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

1 senator,   
adoptat     
de Senat 

9.09.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(304/R din 10.09.13) 

3 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și 
desfășurarea referendumului (PLx 159/2013)  

5 deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

9.09.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(305/R din 10.09.13) 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției 
privind crearea Organizației Internaționale pentru colaborarea economică și tehnico-
științifică în domeniul industriei elctrotehnice "INTERELECTRO " în relație cu 
România (PLx 255/2013) – prioritate legislativă. 

Guvern 9.09.13 Raport de aprobare  
(307/R din 10.09.13) 

5 

Propunere legislativă privind completarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului 
nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței 
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961  
(Plx 155/2013). 

7 parlam. 10.09.13 Raport de respingere 
(313/R din 11.09.13) 
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6 

Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul Călăraşi (PLx 101/2012) – 
raport comun cu Comisia pt. agricultură. 

2 deputaţi,   
adoptat  

de   Senat 

19.04.13 
3.09.13 

Raport  suplimentar 
de respingere 

(614/RS din10.09.13) 

7 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole 
(PLx 149/2012) – raport comun cu Comisia agricultură. 

6 deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

24.04.13 
3.09.13 

Raport  suplimentar 
de respingere 

(376/RS din10.09.13) 

               XI. Comisia pt. apărare 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul 
Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniu apărării, semnat la 
Rawalpindi la 14 februarie 2013 (PLx 249/2013). 

Guvern 3.09.13 Raport de aprobare 
(303/R din 10.09.13) 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului  
(PLx 244/2013) – raport comun cu Comisia pt. muncă. 

Guvern 10.09.13 Raport de aprobare  
(306/R din 10.09.13) 

                XII. Comisia pt. tehnologia informaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 
Raport de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2012 – raport comun cu Comisia economică  şi 
comisiile similare de la Senat. 

ANCOM 21.05.13 
Raport comun 
 de aprobare 

(36/RC din 10.09.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 

DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

 
Domnule Preşedinte, 
Onoraţi colegi, 
 
Declaraţia politică de astăzi se intitulează „Referendumul- o armă cu două tăişuri”. 
Sfâşierea de câinii fără stăpân a unui copil de patru ani într-o capitală a unei ţări membre a Uniunii Europene a 
zguduit nu numai societatea românescă, ci şi comunitatea internaţională, ştirea fiind preluată şi în numeroase 
publicaţii cunoscute din lume. 
Pe fondul unor dezbateri interne extrem de polemice în care s-au implicat şi cele mai înalte personalităţi politice ale 
României, primarul general al municipiului Bucureşti, în fapt, responsabilul legal al gestionării problemei câinilor 
abandonaţi pe străzile capitalei a propus Consiliului general al municipiului Bucureşti organizarea unui referendum 
pe această problemă. 
Organizarea unui referendum este reglementată în Constituţia României la art. 90: „Preşedintele României, după 
consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de 
interes naţional.”, precum şi de Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului stipulează la art. 
2, că „ se poate organiza şi desfăşura şi referendum local asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile 
administrativ-teritoriale.” 
Consiliului general al municipiului Bucureşti a aprobat organizarea referendumului pentru data de 6 octombrie 2013, 
întrebarea fiind „Sunteţi de acord cu eutanasierea câinilor fără deţinător capturaţi pe domeniul public al 
Municipiului Bucureşti şi neadoptaţi în termenul prevăzut de lege? Da sau nu?”. 
Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, cheltuielile vor fi suportate în totalitate din bugetul municipalităţii 
din 2013, acesta fiind suplimentat cu şase milioane de lei pentru finanţarea cheltuielor necesarea pentru organizarea şi 
desfăşurarea referendumului. 
Trecând peste problemele financiare şi de organizare rămâne, totuşi, întrebarea Qui prodest? 
Dacă populaţia capitalei va vota contra unei măsuri radicale împotriva câinilor fără stăpân lucrurile vor rămâne aşa 
cum sunt? 
Dar dacă bucureştenii, profund revoltaţi de moartea tragică a unui suflet nevinovat, vor vota pentru eutanasiere cum 
vor fi priviţi locuitorii unei capitale europene de către lumea civilizată? 
Deşi ar exista cadrul legal pentru ca primarul general să organizeze un referendum pe tema eutanasierii câinilor 
străzii, joaca de-a referendumul trebuie curmată din faşă de către Parlamentul României. 
De altfel, Curtea Constituţională a statuat prin Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012 că „Eutanasierea este deci 
individuală, şi nu colectivă, iar comunităţile nu pot decide în niciun caz eutanasierea câinilor mai ales dacă 
acestea vor fi tentate să opteze ab initio pentru această măsură. Se suţine că aplicarea măsurii eutanasierii nu poate 
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depinde de puterea de decizie a comunităţilor locale, întrucât în România legea trebuie să se aplice în mod unitar, la 
nivel naţional.” 
Dacă acest referendum nu va fi stopat, ne-am putea trezi într-o zi şi cu ideea năstruşnică a vreunui edil de a organiza 
un „referendum pe tema eutanasierii copiilor străzii străzii”. 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
227/2002 şi completată şi modificată prin Legea nr. 391/2006, precum şi alte reglementări existente în domeniu 
(Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, Ordinul nr. 536/2009 pentru aprobarea Listei raselor de câini 
admise la vânătoare în România etc.) asigură cadrul legal pentru soluţionarea acestei probleme şi fără a se organiza 
un referendum. 
Oricum, neputinţa aleşilor locali de a soluţiona problemele comunităţii, prin pasarea responsabilităţilor pe umerii 
alegătorilor, nu va funcţiona, fiind foarte probabil ca bucureştenii, cu un grad ridicat de conştiinţă civică, să nu se 
prezinte la referendum pentru a face jocul de imagine a municipalităţii Bucureşti. 
 
 

Deputat 
Marian Enache 

 
*** 

 
 

De ce avem nevoie de regionalizare 
 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, vreau să explicăm cetăţenilor că reforma de regionalizare şi descentralizare este 
necesară pentru buna dezvoltare a ţării şi este strict în interesul naţional al României să-şi modernizeze administraţia 
publică  în beneficiul propriilor cetăţeni. 
Principalul motiv pentru care se face regionalizarea este dezvoltare echilibrată a României. Avem o ţară 
dezechilibrată cu un mare pol economic la Bucureşti aflat într-un deşert de dezvoltare economică. În ultimii 10-15 
ani, România a cunoscut o îmbunătăţire economică la nivel naţional, dar discrepanţele dintre localităţi şi judeţe au 
crescut substanţial în această perioadă. 
De ce e nevoie de regionalizare? 
• Pentru că România se dezvoltă inegal în actuala formulă administrativă: avem în Bucureşti şomajul de 3% în 
timp de în alte judeţe şomajul e de două sau trei ori mai mare. Judeţele se luptă între ele pe resurse, în loc să 
colaboreze într-o strategie regională. 
• Pentru că birocraţia este una din principalele probleme ale românilor, în toate sondajele de opinie. 
Regionalizarea este esenţială pentru reducerea birocraţiei. Toate instituţiile deconcentrate ale ministerelor vor fi 
incluse în consiliile judeţene şi regionale. 
• Pentru că regionalizarea nu se poate fără descentralizare şi nici descentralizarea fără regionalizare. Nu poţi 
face o descentralizare completă fără structuri regionale administrative.  
• Pentru a scoate administraţia locală de sub dictatura alocării resurselor pe criterii politice. Toate guvernele de 
după 1989 au fost tentate să utilizeze puterea centrală pentru a-şi crea avantaje politice, în defavoarea comunităţilor 
conduse. Regionalizarea însoţită de descentralizare permite auto-administrarea comunităţilor, independent de 
culoarea politică de la Bucureşti. 
• Pentru că actuala formulă administrativă a fost foarte ineficientă în absorbţia fondurilor europene. România 
are una dintre cele mai scăzute rate de absorbţie, pentru că toate proiectele cu fonduri europene trebuiau să fie avizate 
şi verificate de la Bucureşti. În noul exerciţiu financiar fiecare regiune îşi va putea administra singură proiectele cu 
fonduri europene. 
• Pentru că e nevoie de o structură administrativă intermediară între Guvern şi judeţ – Guvernul central are 
viziune strategică, dar e prea departe de problemele locale, în timp ce consiliul judeţean e suficient de aproape de 
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problemele locale, dar e prea mic pentru a avea o viziune de dezvoltare regională. Regiunea este singura care poate 
veni în acelaşi timp cu o viziune strategică şi cu o bună cunoaştere a problemelor locale. 
Judeţul Botoşani pe care îl reprezint în Parlamentul României reprezintă unul din locurile care a pierdut cel mai mult 
în actuala formă administrativă. Bucureştiul este cel mai puternic pol de dezvoltare din România şi atrage cele mai 
multe resurse umane şi economice. Problema e că se află în altă regiune de dezvoltare şi absoarbe resursele din 
Botoşani fără a întoarce nimic în acest judeţ. Astfel, specialiştii bine pregătiţi din Botoşani se multă sau lucrează la 
Bucureşti, unde contribuie la creşterea PIB pe locuitor, dar acest profit rămâne la nivelul Capitalei şi nu se distribuie 
către alte judeţe. În urma regionalizării majoritatea oraşelor din ţară vor deveni poli de dezvoltare regionali în 
viitoarea structură. Scopul principal al regionalizării este reducerea decalajelor de dezvoltare. Acest lucru înseamnă 
că vor fi sprijinite zonele sărace pentru a le ajunge din urmă pe cele prospere.  
Având în vedere argumentele prezentate cu privire la necesitatea realizării descentralizării vă propun ca fiecare dintre 
noi să organizăm în fiecare judeţ mai multe consultări publice pentru a le explica cetăţenilor beneficiile regionalizării 
şi pentru a corecta prejudecăţile cu privire la această problemă. 

În acest sens, este important să le transmitem cetăţenilor că judeţele nu se desfiinţează, dimpotrivă preiau noi 
competenţe de la administraţia centrală. În acelaşi timp, birocraţia nu creşte, dimpotrivă va fi redusă substanţial 
birocraţia centrală, prin transferarea competenţelor la nivel local, judeţean şi regional. De asemenea, statul unitar nu 
e pus în discuţie, dimpotrivă se va asigura o dezvoltare unitară a României. 

Oamenii trebuie să ştie că regionalizarea nu costă, dimpotrivă costurile administrative vor scădea prin 
reducerea aparatului birocratic. Nu cresc distanţele administrative, cetăţenii nu vor merge la regiune, dimpotrivă nu 
va mai fi nevoie de intervenţii la Bucureşti, iar cetăţenii vor merge la primărie să-şi rezolve problemele. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Tamara Ciofu 

 
*** 

 
Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
 
 
În declaraţia de astăzi voi vorbi despre identitatea noastră naţională, o temă care ar trebui să devină una 

dintre cele mai importante preocupări ale noastre, atât pentru noi politicienii, cât şi pentru cei care ne-au ales şi pe 
care îi reprezentăm. 

Am auzit cu toţii de prea multe ori vorbe grele spuse despre ţara noastră, atât de des încât majoritatea 
românilor pare că s-a obişnuit ca România să aibă o imagine deseori negativă în plan extern, pierzându-şi astfel 
încrederea în identitatea şi demnitatea naţională.  

Cred că este timpul să încercăm să schimbăm această stare de fapt. Soluţiile ne sunt la îndemână.  
Schimbarea depinde şi poate fi produsă de noi, prin acţiunile şi faptele noastre, dar şi de modalitatea prin 

care România se reprezintă în afara ţării cu ajutorul diplomaţiei. 
Este nevoie să ne facem auziţi şi cunoscuţi. Merită salutat faptul că în primul an de mandat, premierul Victor 

Ponta a avut peste 30 de întâlniri la nivel înalt cu reprezentanţi ai unor state importante ale Uniunii Europene aşa cum 
sunt Germania, Franţa, Austria, Italia, Polonia, Danemarca sau Spania, dar şi cu lideri ai U.E.  

De asemenea, premierul a promovat România şi interesele sale în state importante din Asia precum China, 
Uzbekistan, Kazahstan şi Azerbaidjan sau Statele Unite ale Americii. Vizitele întreprinse de premierul României au 
arătat o altă imagine a ţării noastre, în state în care România a ajuns să aibă o imagine neadecvată sau în state în care 
imaginea ţării noastre nu este încă pe deplin formată. 

Din nefericire este o realitate că la construirea unei imagini negative a ţării noastre, în plan extern, au 
contribuit şi politicieni pe care cetăţenii i-au ales să-i reprezinte şi să apere interesul naţional.  

Mă refer aici în principal la intoxicările şi denigrările transmise de unii europarlamentari PDL instituţiilor 
europene sau cancelariilor occidentale. Jocurile lor politice, mărunte şi manipulative au adus reale deservicii 
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României şi românilor! 
Promovarea României şi a interesului naţional reprezintă, în opinia mea, un proiect politic care nu trebuie să 

ţină cont de jocurile mărunte de partid. Este nedrept faţă de cei pe care îi reprezentăm aici, în Parlamentul României, 
să nu avem capacitatea de a depăşi luptele politice când vorbim de promovarea intereselor României. 

Nu vreau să vorbesc de cunoscutele şi mult discutatele campanii de publicitate, scumpe de altfel, de 
promovare a României în exterior din timpul guvernării PDL. Pe lângă faptul că au fost risipitoare, au avut un 
neajuns la fel de mare. S-au concentrat doar pe forme fără fond, pe imagini frumoase cu locuri deosebite din ţara 
noastră. Însă, cei responsabili pentru ele au uitat un lucru foarte important.  

Ele nu pot funcţiona dacă noi românii nu credem şi nu susţinem ceea ce transmitem despre România prin 
spoturi strălucitoare. Până nu vom învăţa să nu ne mai fie ruşine cu ce avem de oferit, să reacţionăm atunci când 
suntem arătaţi cu degetul, doar pentru că unora le este mai simplu aşa, lucrurile nu au cum să se schimbe. Nu au cum.  

Cel mai bun scut de imagine pentru România sunt chiar românii, nu cei care vorbesc despre români. 
Am crezut şi voi continua să cred că România poate şi trebuie să fie un jucător important în Uniunea 

European cu un rol esenţial în Europa Centrală şi de Sud Est. Asigurarea unei stabilităţi politice şi economice este 
necesară pentru a atrage investitori străini. Faptul că marile  companii au început să vină în România arată încrederea 
acestora în ţara noastră arătând o altă imagine a României.  

Diplomaţia este importantă în conturarea strategiei de politică externă a unui stat, iar diplomaţia economică 
trebuie să joace un rol mult mai important în promovarea oportunităţilor de la nivel local prin vizite organizate în 
Colegiile pe care le reprezentăm, fie oportunităţile de la nivel naţional.  

Contactul cu realitatea, şi de ce nu, cu frumuseţea locală, este cea mai eficientă modalitate de promovare a 
Colegiului nr. 5 Vaslui pe care îl reprezint în Parlament faţă de ambasadori sau potenţiali investitori români sau 
străini. 

Înainte de a aştepta ca alţii să ne facă bine, trebuie să fim noi dispuşi să ni-l facem singuri. Trebuie să 
învăţăm să nu ne denigrăm unii pe alţii în afara ţării, pentru că, de fapt, pe termen mediu şi lung nu câştigă nimeni.  

În schimb, România pierde cu siguranţă şi asta ne afectează pe toţi. Interesul naţional trebuie să fie unul 
singur, scos din disputele politice. Actuala clasă politică trebuie să înveţe să respecte această realitate.  

Este momentul să arătăm loialitate faţă de ţara noastră şi să dăm dovadă de responsabilitate şi solidaritate 
pentru a clădi o Românie puternică. 

În încheiere aş vrea să fac apel către liderii partidelor politice din opoziţie, dar şi către, sau mai ales către 
preşedintele României, să lase deoparte disputa politică, ranchiuna şi obişnuinţa de a lupta cu toţi cei pe care nu îi 
poate controla.  

Sabotarea efortului autorităţilor române de a deschide România în plan extern nu are efecte asupra 
politicienilor, ci asupra marii mase a românilor, şi mai ales asupra românilor implicaţi în activităţi din zona 
economică. Nici un interes politic nu poate justifica o atitudine împotriva interesului naţional! 
Vă mulţumesc 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

  
Câinii fără stăpân - o afacere de multe milioane de euro în România 

 
 
 
      Stimaţi colegi, nu este nicio îndoială, ştim cu totii care este situaţia câinilor fără stăpân, deoarece ne confruntăm 
cu aceeaşi problemă în toată ţara.  
      Primăriile din marile oraşe ale ţării au alocat sume foarte mari pentru programele de prindere, transport şi 
gestionare a populaţiei canine, însă rezultatele sunt departe de a fi satisfăcătoare şi aceasta,  pentru că, de cele mai 
multe ori, în spatele câinilor fără stăpân s-a dezvoltat o industrie ineficientă, controlată de afacerişti controversaţi, 
tolerată de autorităţi. 
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      Suntem acuzaţi că nu ne facem datoria şi, ca urmare, s-a creat falsa impresie că parlamentarii sunt cei care 
împiedică asigurarea cadrului legal pentru funcţionarea civilizată a comunităţii.  
      Reglementări legale există, poate nu sunt cele mai bune, ele sunt perfectibile, dar trebuie aplicate.  De cele mai 
multe ori, aplicarea legii lasă de dorit şi aici nu mai este vina noastră. 
      Până una alta, zeci de persoane sunt muşcate zilnic, iar haitele de câini continuă să facă legea pe maidan. Şi totuşi 
nu este vina patrupedelor că stau pe străzi şi nu există voinţă pentru implementarea unui program ce ar rezolva 
situatia lor. Adăposturi s-au mai construit, e drept, însă insuficiente pentru numărul câinilor care “nu au auzit de 
contracepţie” şi în rândul cărora natalitatea creşte exponenţial în fiecare an. Fonduri s-au cheltuit, însă cei care au 
administrat şi au beneficiat de aceste fonduri au dat dovadă de iresponsabilitate atât faţă de cetăţeni, cât şi faţă de 
animale. Sumele care se cheltuie cu tratamentul celor muşcaţi de câini pot fi utilizate pentru  alte tratamente şi 
vaccinuri. 
      Spre exemplu, la Constanţa, câinii maidanezi îşi duc veacul pe străzile oraşului, printre blocuri, pe lângă şcoli şi 
în parcuri. În fiecare an, la Spitalul Municipal de Boli Infecţioase ajung în jur de 3.000 de persoane, conform datelor 
publicate în presa locală. În primele nouă luni ale anului în curs, a fost acordată asistenţă medicală unui număr de 
1.840 de persoane, dintre care 214 sunt copii de până la 15 ani, iar 1.079 – adulţi. Din totalul de 1840 de personae 
muşcate de câini, 1.144 provin din mediul urban. 
      Pentru un singur pacient aflat în această situaţie, cheltuielile se ridică la suma de 1000 de lei. O doză de vaccin 
antirabic costă 60 de lei, la care se adaugă şi serul antirabic, iar două doze care trebuie administrate unui adult costă 
500 de lei. În plus, pentru orice intervenţie mai este nevoie de mănuşi, seringi, dezinfectant, astfel că, numai pentru 
tratamentul persoanelor care se prezintă de urgenţă cu plăgi muşcate se cheltuie 10% din bugetul unităţii sanitare de 
Boli Infecţioase din municipiul Constanţa.        
      Aceste statistici nu spun prea mult, în schimb realitatea ne loveşte cu exemple nedorite în fiecare zi. O astfel de 
situaţie nu mai poate fi tolerată, suntem o ţară europeană şi dacă o problemă, aparent, minoră ca cea a cîinilor fără 
stăpân nu poate fi gestionată, cum putem demonstra celorlate ţări europene că România reprezintă un partener de 
dialog,  responsabil,  în probleme de importanţă globală ! 
 
 

Deputat 
 Ileana-Cristina Dumitrache 

 
*** 

 
“Moderatia, transparenta si interesul national, cheile solutionarii problemei Rosia Montana 

 
 

Reactiile politice si civice fata de proiectul Gold Corporation de la Rosia Montana au cuprins, in ultimele zile, 
intreaga tara si denota un interes major din partea celor doua tabere, formate din cei care sustin importanta si 
necesitatea realizarii proiectului si, respectiv, din cei care deplang posibilitatea perturbarii vietii familiilor din zona si, 
mai ales, afectarea conditiilor de mediu. Asa cum vad eu situatia, suntem in fata a doua optiuni importante: una care 
vizeaza o sursa certa de crestere economica, prin unda verde data afacerii derulate de Gabriel Resources, cealalta care 
impune ca prioritara interzicerea demararii unei exploatari presupus daunatoare mediului.  

Cred ca solutia pe care Romania o va alege in acest caz nu trebuie sa fie una emotionala, ci una echilibrata, una 
a concluziilor lucide, formate in urma unor dezbateri ample si serioase. Nu prin jocuri politice de imagine, asa cum se 
tot intampla zilele acestea, nu prin descarcari emotionale in fata camerelor de luat vederi se transeaza in mod 
profesionist situatia, ci prin moderatie, transparenta, disponibilitate crescuta de dialog si, poate cel mai important, 
prin identificarea corecta a interesului national in aceasta materie. Parlamentul Romaniei este locul cel mai potrivit 
pentru ca elemenele enumerate mai sus sa se transforme in solutii reale la problema nationala ridicata de cazul Rosia 
Montana. 

  
Va multumesc pentru atentie! 
 

Deputat 
Adrian Mocanu 
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*** 

 
 

Eutanasierea cainilor comunitari- o necesitate absoluta! 
             
 

              Domnule Presedinte, 
              Stimati colegi, 
         In aceste zile subiectul cel mai  mediatizat este moartea violenta  a unui copilas de 4 ani, produsa in 

urma atacurilor  violente a cainilor fara stapan. 
         Eu,alaturi de alte milioane de romani,suntem iubitori sinceri de animale dar se pare ca  o mare parte a 

ONG-urilor  de profil au un regim special,bani publici si privati pe care ii au la dispozitie sunt folositi in interes 
personal in loc sa  rezolve alaturi de autoritati aceasta grava problema.Nu vreau sa fac afirmatii globale pentru ca in 
orasul meu natal,pe care il reprezint in Parlamentul Romaniei,exista o organizatie “Free Amely 2007” care au o 
activitate meritorie o buna colaborare cu administratia locala Lugoj fiind  unul din orasele care a rezolvat  problema 
cainilor comunitari  in proportie de 90% chiar fara eutanasiere. 

         Dar ceea ce s-a intamplat in Bucuresti este de neimaginat pentru o capitala europeana a anului 
2013.Tragedia micutului Ionut a socat o tara intreaga.Aceste lucruri nu trebuie sa se mai repete  niciodata! Viata 
oamenilor,a copiilor nu poate fi pusa pe picior de egalitate cu viata maidanezilor.Art. 22 din Constitutia Romaniei 
prevede in mod expres:”Dreptul la viata precum si dreptul la integritate fizica si psihica a persoanei sunt garantate!”. 

        In aceste zile vedem  ca din acest subiect trist unii sa castige capital politic.Este o nerusinare,o 
nesimtire,un cinism de neimaginat.Toata clasa politica,cu totii suntem vinovati  pentru faptul ca aceasta problema 
delicata treneaza de ani de zile. 

        S-a efectuat un balet intre primari si ONG-uri sa nu-i suparam pe unii sau pe altii. Dar,   s-a ajuns prea 
departe trebuie sa taiem la figurat bineinteles coada cainelui.  

        Doresc sa relev faptul ca  toate tarile civilizate cu democratii  consolidate:SUA,Marea- 
Britanie,Franta,etc,prevad in legislatie eutanasierea,dupa un numar de zile intre 5-14 timp in care animalul este 
gazduit in  adaposturi si poate fi revendicat de stapan sau adoptat. 

        De aceea,voi vota fara nici o ezitare in regim de urgenta noua lege europeana care sa rezolve definitiv 
aceasta problema care a creat  atata durere. 

 
Deputat 

Sorin Stragea 
 

*** 
Alfabetizarea – o problemă majoră a lumii 

Stimaţi colegi, pe 8 septembrie în fiecare an se sărbătoreşte Ziua internaţională a alfabetizării. Sărbătorirea 
are ca obiectiv promovarea alfabetizării ca fiind cea mai bună soluţie pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi pentru 
menţinerea unei sănătăţi bune.  

Această zi se marchează din anul 1966, la iniţiativa Congresului Mondial pentru Lichidarea Analfabetismului 
desfasurat la Teheran, in 1965.  La 19  decembrie 2001, Adunarea Generala a Naţiunilor Unite a numit perioada 
2003-2012 drept Deceniul ONU pentru Alfabetizare: educatie pentru toţi. Adunarea Generala a ONU a cerut tuturor 
guvernelor să dezvolte baze de date reale privind alfabetizarea si să conceapă noi strategii pentru îndeplinirea 
obiectivelor Deceniului ONU pentru Alfabetizare. 

Alfabetizarea este un proces de instruire a unor persoane cu scopul obţinerii abilităţii (capacităţii) de a scrie 
şi de a citi. Starea de alfabetizare (ca rezultat), prin scriere şi citire, ajută la transmiterea mesajelor în spaţiu şi timp. 
Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte cuvântul alfabetizare ca fiind: Acţiunea de a alfabetiza; instruirea 
analfabeţilor; combatere a analfabetismului. Acelaşi dicţionar defineşte verbul „a alfabetiza” astfel: a învăţa pe un 
analfabet să scrie şi să citească. Din punct de vedere social, alfabetizarea este un drept fundamental al omului, 
aceasta fiind o condiţie esenţială pentru procesul de învăţare şi dobândire a unor cunoştinţe şi competenţe esenţiale 
în dezvoltarea omului modern. 
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Scrierea a apărut în Mesopotamia în mileniul al IV-lea î.Hr. şi apoi în forme originale şi în Egipt, India, 
China şi Fenicia. În Europa scrierea a apărut pentru prima dată în Creta, dar acest fapt nu a avut nici o influenţă pe 
continent, dispărând odată cu declinul civilizaţiei minoice. Pe continent, grecii sunt primii care au dezvoltat un 
alfabet sub influenţa scrierii feniciene. De aici a fost preluat de etrusci şi de latini, care au dezvoltat propriile 
variante, iar mai apoi germanicii au adaptat alfabetul la scrierea runică. În orient, alfabetizarea a avut un specific 
local şi era accesibilă numai unor anumite categorii relativ restrânse de iniţiaţi (scribi). În Europa însă alfabetizarea a 
devenit un fenomen de masă, astfel că, în special, în lumea greacă şi romană scrisul şi cititul au devenit un lucru 
comun, mai ales în zonele urbane. 

La început scrierea a fost considerată ca fiind de origine divină, de aceea era monopolizată de o elită de scribi 
în serviciul templelor, dar şi în serviciul suveranilor. Era un instrument de putere şi de control. Aceasta constituie una 
dintre multiplele cauze ale analfabetismului. 

Se consideră că alfabetizarea este una din cele mai mari realizări obţinute de către omenire, drept argument 
fiind alfabetizarea a peste 4 miliarde de locuitori ai planetei. Cu toate acestea, la nivel global, peste 700 milioane de 
locuitori continuă să fie analfabeţi, iar peste 60 milioane de copii nu frecventează şcoala. 

Dacă în ţările dezvoltate scrisul şi cititul sunt activităţi comune, pe continente ca Asia şi Africa situaţiile sunt 
dramatice. Raporturile anuale ale UNESCO arată că ţările din Asia de Sud şi cele arabe, au cel mai mare procent de 
persoane analfabete. S-a obserbat că există o legătură clară între economia unei ţări şi coeficientul persoanelor care 
nu ştiu să scrie şi să citească. 

Din punct de vedere social, alfabetizarea este un drept fundamental al omului, aceasta fiind o condiţie 
esenţială pentru procesul de învăţare 

Alfabetismul este un indicator al cunoaşterii într-o ţară şi este un factor în plus când se stabileşte gradul de 
dezvoltare al acelei ţări. Există o mare diferenţă de alfabetizare şi de acces la învăţământ între ţările dezvoltate şi 
cele care sunt cuprinse în aşa zisa lume a treia. Numărul de persoane analfabete era contabilizat în anul 2000 de către 
UNESCO la cifra de 90 milioane de oameni. 

Dragi colegi, România se situează pe locul 56 în lume, cu o rată a alfabetizării de 97,6% ceea ce înseamnă că 
aproximativ 520.000 de români sunt analfabeţi. 
Dintre ţările membreale Uniunii Europene, doar Grecia (cu o rată de 97,1%) şi Portugalia (94,9%) se află în urma 
României. 

Stimaţi colegi, directorul general UNESCO Koïchiro Matsuura considera că ,,O persoană analfabetă are mult 
mai multe şanse să aibe o sănătate precară şi foarte probabil că nu va cauta asistenţa medicală pentru propria 
persoană, pentru familie sau pentru comunitate. Alfabetizarea este o solutie foarte puternică pentru a rezolva 
amenintarile la adresa sanatatii, pentru a promova o nutriţie bună, sau pentru a preveni şi a trata îmbolnavirile. Dar 
această solutie este adesea trecută cu vederea.  

Eu sper ca şi România să înţeleagă că alfabetizarea stă la baza oricărei educaţii şi că este esenţială pentru a 
eradica sărăcia, pentru a reduce mortalitatea infantilă, a încetini creşterea populaţiei, a obţine egalitatea între sexe şi a 
crea o societate democrată, iar lumea cu ştiintă de carte este o lume mai paşnică, armonioasă şi mai sănătoasă. 
                                                                                    

Deputat 
 Ion Călin 

 
*** 

 
 

Recuperarea marilor personalităţi istorice: Aurel Vlaicu 
 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
 

În data de 13 septembrie se împlinesc 100 de ani de la moartea marii personalităţi a ştiinţei şi tehnicii 
româneşti, Aurel Vlaicu.  

Cu această ocazie, Consiliul Judeţean Prahova a luat decizia de a reabilita monumentul de la Băneşti ridicat 
în cinstea lui Aurel Vlaicu pe locul unde, pe 13 septembrie 1913, acesta s-a prăbuşit cu avionul „Vlaicu-2“, construit 
şi pilotat de el, în încercarea de a trece în zbor Munţii Carpaţi pentru prima oară de un aviator român.   
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Autorităţile locale şi cele judeţene doresc ca prin restaurarea monumentului şi amenajarea unui Muzeu al 
Aviaţiei în această zonă să promoveze viaţa şi opera lui Aurel Vlaicu pentru a reprezenta un model, în special pentru 
tineri. Aceştia trebuie să înţeleagă, din astfel de exemple, că nimic nu se obţine fără pasiune, dăruire şi muncă. 

Aurel Vlaicu a fost un simbol şi o sintetizare a aspiraţiilor noastre. Aurel Vlaicu ne-a înălţat moralul, ne-a 
întărit conştiinţa naţională. Aurel Vlaicu a murit încercând să treacă Carpaţii şi prin moartea lui ne-a lăsat moştenire 
privirea aţintită spre culmile înalte.  

Aurel Vlaicu a scris istorie. Prin zborul său a început calea unirii României cu Transilvania. Totodată, prin 
performanţele sale a situat România pe primele locuri în utilizarea avionului cu destinaţie militară. Prin această 
realizare aeronautică, România a devenit a treia ţară din lume, după Statele Unite ale Americii şi Franţa, pe teritoriul 
căreia s-a zburat cu un aparat original, inventat, construit şi pilotat de un român. 

 
Consider că dorinţa lui Aurel Vlaicu de a stabili o punte de legătură aerienă între românii de pe ambele părţi 

ale munţilor Carpaţi reprezintă o faptă de patriotism. 
Aşadar, vă solicit sprijinul pentru a promova în continuare viaţa şi activitatea lui Aurel Vlaicu, realizările de 

pionierat în domeniul aviaţiei cu care s-a remarcat la începutul secolului XX şi aportul pe care l-a adus la dezvoltarea 
aeronauticii.    
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Vlad Cosma 

 
*** 

 
 

Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
 
 

În declaraţia de astăzi voi vorbi despre identitatea noastră naţională, o temă care ar trebui să devină una 
dintre cele mai importante preocupări ale noastre, atât pentru noi politicienii, cât şi pentru cei care ne-au ales şi pe 
care îi reprezentăm. 

Am auzit cu toţii de prea multe ori vorbe grele spuse despre ţara noastră, atât de des încât majoritatea 
românilor pare că s-a obişnuit ca România să aibă o imagine deseori negativă în plan extern, pierzându-şi astfel 
încrederea în identitatea şi demnitatea naţională.  

Cred că este timpul să încercăm să schimbăm această stare de fapt. Soluţiile ne sunt la îndemână.  
Schimbarea depinde şi poate fi produsă de noi, prin acţiunile şi faptele noastre, dar şi de modalitatea prin care 

România se reprezintă în afara ţării cu ajutorul diplomaţiei. 
Este nevoie să ne facem auziţi şi cunoscuţi. Merită salutat faptul că în primul an de mandat, premierul Victor 

Ponta a avut peste 30 de întâlniri la nivel înalt cu reprezentanţi ai unor state importante ale Uniunii Europene aşa cum 
sunt Germania, Franţa, Austria, Italia, Polonia, Danemarca sau Spania, dar şi cu lideri ai U.E. De asemenea, 
premierul a promovat România şi interesele sale în state importante din Asia precum China, Uzbekistan, Kazahstan şi 
Azerbaidjan sau Statele Unite ale Americii. Vizitele întreprinse de premierul României au arătat o altă imagine a ţării 
noastre, în state în care România a ajuns să aibă o imagine neadecvată sau în state în care imaginea ţării noastre nu 
este încă pe deplin formată. 

Din nefericire este o realitate că la construirea unei imagini negative a ţării noastre, în plan extern, au 
contribuit şi politicieni pe care cetăţenii i-au ales să-i reprezinte şi să apere interesul naţional. Mă refer aici în 
principal la intoxicările şi denigrările transmise de unii europarlamentari PDL instituţiilor europene sau cancelariilor 
occidentale. Jocurile lor politice, mărunte şi manipulative au adus reale deservicii României şi românilor! 

Promovarea României şi a interesului naţional reprezintă, în opinia mea, un proiect politic care nu trebuie să 
ţină cont de jocurile mărunte de partid. Este nedrept faţă de cei pe care îi reprezentăm aici, în Parlamentul României, 
să nu avem capacitatea de a depăşi luptele politice când vorbim de promovarea intereselor României. 

Nu vreau să vorbesc de cunoscutele şi mult discutatele campanii de publicitate, scumpe de altfel, de 
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promovare a României în exterior din timpul guvernării PDL. Pe lângă faptul că au fost risipitoare, au avut un 
neajuns la fel de mare. S-au concentrat doar pe forme fără fond, pe imagini frumoase cu locuri deosebite din ţara 
noastră. Însă, cei responsabili pentru ele au uitat un lucru foarte important.  

 
Ele nu pot funcţiona dacă noi românii nu credem şi nu susţinem ceea ce transmitem despre România prin 

spoturi strălucitoare. Până nu vom învăţa să nu ne mai fie ruşine cu ce avem de oferit, să reacţionăm atunci când 
suntem arătaţi cu degetul, doar pentru că unora le este mai simplu aşa, lucrurile nu au cum să se schimbe. Nu au cum.  

Cel mai bun scut de imagine pentru România sunt chiar românii, nu cei care vorbesc despre români. 
Am crezut şi voi continua să cred că România poate şi trebuie să fie un jucător important în Uniunea 

European cu un rol esenţial în Europa Centrală şi de Sud Est. Asigurarea unei stabilităţi politice şi economice este 
necesară pentru a atrage investitori străini. Faptul că marile  companii au început să vină în România arată încrederea 
acestora în ţara noastră arătând o altă imagine a României.  

Diplomaţia este importantă în conturarea strategiei de politică externă a unui stat, iar diplomaţia economică 
trebuie să joace un rol mult mai important în promovarea oportunităţilor de la nivel local prin vizite organizate în 
Colegiile pe care le reprezentăm, fie oportunităţile de la nivel naţional. Contactul cu realitatea, şi de ce nu, cu 
frumuseţea locală, este cea mai eficientă modalitate de promovare a Colegiului nr. 5 Vaslui pe care îl reprezint în 
Parlament faţă de ambasadori sau potenţiali investitori români sau străini. 

Înainte de a aştepta ca alţii să ne facă bine, trebuie să fim noi dispuşi să ni-l facem singuri. Trebuie să 
învăţăm să nu ne denigrăm unii pe alţii în afara ţării, pentru că, de fapt, pe termen mediu şi lung nu câştigă nimeni. În 
schimb, România pierde cu siguranţă şi asta ne afectează pe toţi. Interesul naţional trebuie să fie unul singur, scos din 
disputele politice. Actuala clasă politică trebuie să înveţe să respecte această realitate.  

Este momentul să arătăm loialitate faţă de ţara noastră şi să dăm dovadă de responsabilitate şi solidaritate 
pentru a clădi o Românie puternică. 

În încheiere aş vrea să fac apel către liderii partidelor politice din opoziţie, dar şi către, sau mai ales către 
preşedintele României, să lase deoparte disputa politică, ranchiuna şi obişnuinţa de a lupta cu toţi cei pe care nu îi 
poate controla.  

Sabotarea efortului autorităţilor române de a deschide România în plan extern nu are efecte asupra 
politicienilor, ci asupra marii mase a românilor, şi mai ales asupra românilor implicaţi în activităţi din zona 
economică. Nici un interes politic nu poate justifica o atitudine împotriva interesului naţional! 

 
Vă mulţumesc 

 
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
 
  
 

Ţinte pentru 2013: investiţii de minim 10 miliarde euro 
şi crearea de 50.000 de noi locuri de muncă 

 
 
 Deşi pentru mulţi era perioada de vacanţă, în luna iulie, premierul Victor Ponta a prezentat Planul Naţional 
de Investiţii Strategice şi Crearea de Locuri de Muncă. Aş vrea să nu trecem cu vederea acest lucru, deoarece 
documentul în cauză arătă că ne-am ţinut de cuvânt până în acest moment şi mai ales, că avem o strategie coerentă 
care ne va permite să ne respectăm în continuare promisiunile făcute. Ca partid aflat la guvernare, vreau să 
reamintesc, cu riscul de a mă repeta, că avem nu numai această datorie faţă de electoratul nostru, ci şi un angajament 
de respectat faţă de toţi românii. Pentru guvernul Ponta vorbesc faptele, iar rezultatele pozitive deja au început să 
apară. Pentru noi cetăţeanul cu problemele sale de zi cu zi este mai presus decât interesul politic. 

Este cunoscut că după mai mulţi ani de guvernare PDL în care economia ţării noastre a avut puternic de 
suferit, anul trecut, guvernul Ponta a făcut ca România să devină una dintre cele mai sigure ţări europene din punct de 
vedere economic, situându-se printre puţinele state membre ale UE care au înregistrat creştere economică. Anul 
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trecut s-a înregistrat o creştere de 0,7% faţă de 2011, iar cursul pozitiv este menţinut şi în acest moment, ultimele date 
furnizate de INS arătând o creştere economică în trimestrul al doilea al acestui an cu 0,5% faţă de primul trimestru.  
 Dacă 2012 s-ar defini, în linii mari, prin consolidare macroeconomică, (ieşirea din procedura de deficit 
excesiv, fiind recunoscută oficial de instituţiile europene), reluarea creşterii economice, luarea de măsuri de dreptate 
socială şi oprirea risipei din banii publici, 2013 a adus stabilitate economică şi politică la nivel guvernamental şi 
parlamentar, deblocarea programelor operaţionale, relansarea luptei anti-evaziune şi reforma salarizării 
administraţiei.  
 După primele şase luni de la alegerile din decembrie 2012, nu cu modestie putem spune că am înregistrat o 
creştere economică de 2,2%, avem o monedă stabilă, am reuşit să ne împrumutăm pe pieţele financiare private la cele 
mai mici costuri de după 1989, iar la nivel internaţional România a fost scoasa din izolarea externă. Referitor la acest 
ultim aspect, aş vrea să subliniez că au fost relansate relaţiile politice si economice, atât în cadrul Uniunii Europene, 
şi mă refer aici la ţări ca Germania, Franţa, Italia, cât şi cu parteneri extrem de importanţi dar neglijaţi in ultimii ani, 
cum ar fi statele din zona asiatică. România trebuie să caute noi parteneri economici, noi investiţii, noi pieţe de 
desfacere. 

Asigurarea unui climat politic de linişte, de stabilitate şi de cooperare instituţională a făcut ca economia să se 
dezvolte, iar investitorii să abordeze cu mai multă încredere piaţa românească.  
 In acest context, până la sfârşitul lui 2013, Guvernul USL şi-a stabilit ca ţinte clare crearea a 50.000 de noi 
locuri de muncă noi şi investiţii de minim 10 miliarde de euro în cinci domenii cheie. 
 Planul Naţional de Investiţii Strategice şi Crearea de Locuri de Muncă prevede ca în perioada următoare să se 
investească strategic în domeniul energetic, căutându-se astfel un grad mai mare de independenţă energetică dar şi 
scăderea preţului la factura de energie, al resurselor minerale prin descoperirea de noi resurse şi derularea de noi 
proiecte cu standarde ridicate de mediu, în agricultură, vizate fiind dezvoltare rurală şi stimularea investiţiilor pentru 
fermieri, în industrie, accentul punându-se pe o competitivitate mai mare în domenii de excelenţă ca cel auto, IT, 
comunicaţii, parcuri industriale, dar şi pe sprijinul pentru IMM-uri şi, nu în cele din urmă, în infrastructură.  
 Contextul actual arată că, în mod incontestabil, USL a venit la guvernare aducând o nouă viziune economică, 
a abordat cu seriozitate problemele românilor şi provocările externe şi a luat măsurile care să ne aducă economia pe 
plus. 
 USL va continua să găsească cele mai bune soluţii şi să ia acele măsuri care se impun pentru ca România să 
continue tendinţa de creştere economică pe care s-a aflat în ultimul timp. Aceste rezultate pozitive obţinute în plan 
macroeconomic vor fi resimţite şi de români în viaţa de zi cu zi. 
 

 
Deputat 

Cătălin Tiuch 
 

*** 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND CREŞTEREA EXPORTURILOR 

 
Stimaţi colegi, 
Institutul Naţional de Statistică a publicat luni, 9 septembrie, datele privind comerţul internaţional cu bunuri 

al României în luna iulie şi pentru perioada cumulată de la începutul anului. Potrivit datelor INS, exporturile FOB ale 
României au atins un nivel record în luna iulie, de 19,935 miliarde lei (4,482 miliarde euro), iar importurile CIF au 
însumat 22,467 miliarde lei (5,056 miliarde euro).  Comparativ cu luna iulie 2012, exporturile au crescut cu 16,1% la 
valori exprimate în lei (18,1% la valori exprimate în euro), iar importurile au crescut cu 9,3% la valori exprimate în 
lei (11,3% la valori exprimate în euro).  

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a fost în luna iulie 2013 de 2,532 miliarde lei (574 milioane euro), 
mai mic cu 867,7 milioane lei (171,5 milioane euro) decât cel înregistrat în luna iulie 2012. Deficitul comercial FOB-
CIF în primele şapte luni din 2013 a fost de 13,741 miliarde lei (3,126 miliarde euro), mai mic cu 9,917 miliarde lei 
(2,23 miliarde euro) decât cel înregistrat în perioada ianuarie-iulie 2012. 

Dincolo de aceste cifre, datele publicate de INS arată foarte clar că actuala guvernare a reuşit recâştigarea 
pieţelor tradiţionale de export ale României şi s-a concentrat pe promovarea unei abordări complementare între 
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măsurile de sprijin intern şi promovare externă. Iată că sectorul extern devine unul dintre principalele motoare de 
creştere economică.  

În calitate de parlamentar argeşean nu pot să nu sesizez faptul că această creştere a exporturilor este susţinută 
în primul rând de industria de automobile, în special de compania Dacia. În primele opt luni ale acestui an, vânzările 
de autoturisme Dacia în Franţa au înregistrat o creştere de 7%, aceasta fiind cea de-a treia creştere procentuală 
înregistrată de un constructor auto pe piaţa franceză. 

În perioada de când suntem la guvernare, ne-am ţinut de cuvânt: am scos ţara din izolare externă, am sprijinit 
pensionarii, militarii, agricultorii şi industria românească.  Am introdus dreptatea în sistem, taxând luxul şi risipa şi 
oferind ajutoare pentru cei vulnerabili. Chiar dacă mai avem multe lucruri de făcut, este important să vedem că 
direcţia este bună, iar rezultatele au început să apară. 

 
Deputat 

Mircea Gheorghe Drăghici 
 

*** 
 
 

Introducerea Bacalaureatului Internaţional ca opţiune în toate liceele din România 
 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari aş dori să vă supun atenţiei principalele schimbări pe care le vizează 
propunerea privind introducerea Bacalaureatului Internaţional ca opţiune în toate liceele din România. Astfel, 
consider că şi elevii români merită un bacalaureat internaţional. 

Legea Educaţiei Naţionale s-a schimbat de prea multe ori pentru a mai fi schimbată încă o dată de către USL. 
S-au făcut modificări pe anumite chestiuni legate de finanţare şi de statutul profesorilor pensionari care fuseseră 
eliminaţi din sistem de Legea Funeriu. Însă nu s-a umblat la sistemul de educaţie în sine. 

Nu mai putem schimba încă o dată sistemul de educaţie, dar putem adăuga opţiuni pe lângă schema de bază a 
învăţământului. Dacă unităţile de învăţământ, elevii, părinţii, profesorii aderă la aceste forme opţionale, atunci ele vor 
deveni forme de bază, iar sistemul se va schimba în mod natural, nu în mod forţat, artificial cum s-a întâmplat până 
acum. 

Pe lângă Bacalaureatul Naţional în forma cunoscută în prezent, am în vedere să introducem ca opţiune 
Bacalaureatul internaţional, iar liceele pot opta, cel puţin din clasa a X-a pentru ce formă de bacalaureat doresc să 
pregătească elevii. Dacă părinţii, elevii, profesorii vor dori la un moment dat să urmeze modelul Bacalaureatului 
Internaţional, atunci schimbarea se va realiza natural, de la un ciclu la altul, fără să mai agităm sistemul. 

Schimbările pe care doresc să le introduc vor fi sub forma de opţiuni, ca alternative care coexistă cu etapele şi 
formele din sistemul actual. Dacă aceste opţiuni devin dominante, atunci înseamnă că sistemul s-a modificat de la 
sine, dacă nu, nu, însă ele nu deranjează pe nimeni dacă există în lege. Schimbarea intră în vigoare doar pentru cei 
care încep un nou ciclu şcolar. O schimbare care vizează susţinerea şi evaluarea Bacalaureatului Internaţional nu mai 
trebuie să-i afecteze pe cei care deja sunt în liceu şi au studiat după procedura anterioară schimbării. Se va aplica doar 
la cei care vor intra în liceu în anul şcolar imediat următor după publicarea legii. 

La finalul anului 2012 existau deja 4.359 programe de Bacalaureat Internaţional în toată lumea, peste 340 de 
noi programe fiind adăugate şi 57.000 de profesori instruiţi pentru a preda materiile necesare Bacalaureatului 
Internaţional. Bacalaureat Internaţional lucrează cu 3.597 de şcoli în 145 de ţări pentru a oferi trei programe unui 
număr aproximativ de 1.107.000 de elevi. În prezent Bacalaureatul Internaţional se desfăşoară în peste 2.000 de licee 
din lume. 

În România sunt mai multe licee care au solicitat organizarea Bacalaureatului Internaţional, dar numai trei 
licee de stat şi două private au primit acordul: Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" din Râmnicu Vâlcea, Liceul 
Pedagogic "Matei Basarab" din Slobozia şi Colegiul Naţional "Barbu Ştirbei" din Călăraşi, precum şi Şcoala 
Americană şi şcoala Internaţională „Mark Twain”. 

Bacalaureatul International este structurat în trei programe distincte, care pot fi parcurse şi independent, 
pentru trei mari categorii de vârste: programul anilor primari (PYP - Primary Years Programme), pentru intervalul 3-
12 ani, programul anilor de mijloc (MYP - Middle Years Programme), gândit pentru elevii de 11-16 ani, şi 
Programul de diplomă (DP - Diploma Programme), oferit celor de 16-18 ani. 
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Cel mai important lucru constă în faptul că Bacalaureatul Internaţional urmăreşte dezvoltarea creativă, 
psihologică şi socială a personalităţii elevilor, promovând învăţarea prin descoperire, prin acţiune manifestată logic, 
creativ, fizic şi psihic. Elevii sunt încurajaţi să-şi etaleze talentele sociale, energiile, pasiunile în sprijinul întregii 
comunităţi, experienţe multiple în urma cărora vor reuşi să-şi consolideze anumite convingeri, să-şi descopere 
anumite laturi ale personalităţii, să lucreze în echipă, să-şi asume noi roluri în existenţa lor. În acelaşi timp, 
Bacalaureatul Internaţional presupune devotarea unei părţi din timpul liber al elevului prin implicarea acestuia în 
domeniul artelor, sportului şi în special serviciului în folosul comunităţii. 

Scopul organizării acestui tip de bacalaureat este acela de a-i ajuta pe elevii care doresc să îşi continue 
studiile în străinătate. Elevii români care vor să urmeze studiile în străinatate trebuie să susţină, în prezent, numeroase 
examene care să le ateste calităţile, echivalând astfel diploma de Bacalaureat în funcţie de ţara în care vor să studieze. 

În perioada următoare voi organiza consultări cu elevii, profesorii şi părinţii din mai multe judeţe pentru a 
culege cât mai multe opinii cu privire la propunerea legislativă de a introduce Bacalaureatul Internaţional ca opţiune 
în toate liceele din România.  

Această propunere legislativă nu presupune alocări bugetare suplimentare de la Bugetul de stat.  
Vă rog aşadar, stimaţi colegi, din Parlament şi din Guvern, să luaţi în considerare introducerea 

Bacalaureatului Internaţional ca opţiune în toate liceele din România şi să susţineţi această iniţiativă legislativă. 
 
Vă mulţumesc. 

 
 

Deputat 
Cătălina Ştefănescu 

 
*** 

 
 

CÂINI VS. COPII 
 
 
Constituţia României, art. 22, alin (1) 
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. 
Câinele este cel mai bun prieten al omului. Câinii maidanezi nu sunt animale de companie. Ochii umezi şi 

blajini se transforma când vine vorba de teritoriu şi hrană. Au un comportament imprevizibil, dictat de legile de haită. 
Un câine este blând atunci este sătul sau cunoaşte persoanele care se apropie.  

Nu mai putem pierde timp şi vieţi omeneşti din motive tâmpite! Câinii maidanezi sunt o problemă reală. Întâi 
a a fost uscis un japonez – „pentru că nu era destul de înalt” a spus un „specialist” – pe urma femei, barbaţi, iar acum 
un copil de 4 ani şi nota de plată creşte pe măsură ce, în fiecare zi, apar noi maidanezi.  

„Specialiştii” de la protecţia animalelor „învaţă” oamenii „tehnici de supravieţuire” în cazul unui atac al 
maidanezilor. Te apuci să cânţi, îţi bagi mâinile în buzunare, rămâi nemişcat, te arunci pe burtă, etc. Dacă totuşi eşti 
muşcat este din vina ta. Ce căutai pe teritoriul lor? Dar ce se întâmplă când sunt atacaţi bătrâni sau copii? Se aplică 
regula selecţiei naturale? 

Străzile şi parcurile sunt pline de fecale de câini, cuşti în grădinile blocurilor, iar oriunde te uiţi sunt haite de 
câini maidanezi. Există mulţi iubitori de animale. A iubi un animal nu înseamă a-l hrăni cu resturi de la masă şi să-l 
mângâi 5 minute. Trebuie să îţi asumi anumite responsabilităţi precum un adăpost, să-l tratezi, să-l vaccinezi, să 
strângi după el când este scos în locurile publice, etc. Iubitorii de animale să îi adopte, să îi ţină în casă sau curte, iar 
dacă se întâmplă ceva, să răspundă în faţa legii. 

Cu ce sunt mai presus câinii faţă de alte animale. Oamenii sacrifică zilnic vaci, oi, porci, găini. Omoară de 
secole gândaci şi şobolani. Pe când vor apărea ONG-uri pentru acestea? 

Pentru a scăpa de câinii maidanezi soluţia este eutanasirea. Poate este o soluţie brutală, dar ce poate fi mai 
brutal decât „un copil de 4 ani sfâşiat de câini în parc”?  

Costul eutanasierii este mai mic decât costul castrării şi întreţinerii unui câine. Totuşi eutanasierea este o 
măsură temporară atât timp cât nu avem o lege şi posesorii de câni nu sunt educaţi. Degeaba se eutanasiază toţi câinii, 
dacă oamenii aruncă puii lor pe străzi. 
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Locul câinilor nu este pe străzi! În nici o ţară civilizată nu există! 
Închei cu o întrebare: Copiii nostri vor deveni hrană pentru câini? 
 
 

Deputat 
Babuş Radu 

 
*** 

 
 

LA MUNCĂ EGALĂ - SALARIU EGAL 
 
 
 În zilele de 7 şi 8 septembrie 2013, în municipiul Oradea s-a desfăşurat seminarul OFSD Bihor „La muncă 
egală - salariu egal”,  având ca temă egalitatea de şanse a femeilor cu bărbaţii în ceea ce priveşte salarizarea. Au 
participat doamna Zita Gurmai, europarlamentar, preşedinta femeilor socialiste din Parlamentul European, 
vicepreşedinta pentru Afaceri Constituţionale din Parlamentul European şi doamna Rovana Plumb, ministrul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, preşedinta Organizaţiei Femeilor Social Democrate, vicepreşedinte PSD.  
 La dezbateri, în cadrul seminarului, au fost invitate şi au răspuns două delegaţii de femei social-democrate 
din judeţele vecine, din Ungaria, alături de delegate OFSD din şase judeţe din Transilvania. 
            Tema propusă pentru dezbateri constituie una dintre priorităţile Comisiei  Europene, diferenţele de salarizare 
pe criteriu de gen existând în toate ţările UE, la nivel european media fiind de 17%, iar în România de numai 13,5%.  

Criza a accentuat această diferenţă şi a erodat mult indicatorii de protecţie socială, scazând nivelul de trai al 
tuturor cetăţenilor. Un lucru semnificativ pentru România este faptul că, începând cu anul 2012, odată cu venirea la 
guvernare a USL, s-au ameliorat diferenţele în ceea ce priveşte ocuparea de către femei a funcţiilor de decizie din 
administraţie, dar şi în alte domenii. Acest lucru este consemnat în Raportul Comisiei Europene, Unitatea 2, privind 
egalitatea între femei şi bărbaţi. Studiul prezintă faptul că România a facut paşi importanţi în aceasta direcţie, fiind pe 
locul 3 după Slovenia şi Spania, depăşind state precum Anglia, Germania, Franţa, şi chiar ţările nordice. 

Diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi au cauze multiple şi necesită soluţii multiple. Pentru a le 
combate este necesară o acţiune la toate nivelurile şi un angajament din partea tuturor părţilor implicate – de la 
angajatori, sindicate şi autorităţi naţionale, până la fiecare dintre cetăţeni.  

Cred că este o datorie comună pentru partenerii de ambele sexe, angajatori sau angajaţi, atât în sistem public, 
cât şi privat, să acorde o importanţă sporită diminuării şi eliminării tratamentului discriminator de gen de pe piaţa 
forţei de muncă, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi superior evoluate, sănătoase şi eficiente. 

 
 

Deputat 
Sonia Maria Drăghici 

 
*** 

 
 

 
Pentru Guvernul USL, absorţia fondurilor europene rămâne o prioritate 

 
Stimaţi colegi, 
 După cum ştim, zilele trecute, doamna Deputat Elena Udrea, a acuzat Guvernul Ponta că a provocat 

un dezastru în absorţia fondurilor europene şi că USL a irosit un an în care România ar fi putut accesa bani 
comunitari, programele principale fiind suspendate. 

Aceste afirmaţii făcute în spaţiul public au o bază falsă, adevărul fiind altul. 
Datele Ministerului Fondurilor Europene arată că rata de absorbţie a fondurilor a crescut vizibil din 2012 

până în prezent. 
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Astfel, România a încasat de la Comisia Europeană fonduri în valoare de peste 1,46 miliarde de euro doar în 
primele 7 luni ale acestui an. În iulie, valoarea fondurilor structurale şi de coeziune rambursate de Comisie au fost de 
peste 730 de milioane de euro. 

Beneficiari ai fondurilor europene sunt şi în sectorul privat, dar şi în sectorul public. Potrivit datelor publicate 
de Ministerul Finanţelor Publice, privind execuţia bugetară pe primele 7 luni, observăn că sectorul public a încasat 
876 milioane de euro, diferenţa până la 1,46 miliarde de euro fiind încasată de sectorul privat. 

Trebuie adăugat şi că, până la 28 august 2013, Comisia Europeană a rambursat sectorului privat fonduri de 
peste 1,1 miliarde de euro pentru agricultură, acest lucru fiind evidenţiat şi în comunicatul semnat de Ministrul 
Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. 

Consider că Guvernul o să se preocupe de absorţia fondurilor, aşa cum a făcut şi pană în prezent, dovada 
clară fiind, aşa cum am mai spus, creşterea vizibilă a rambursării fondurilor europene de către Comisia Europeană, 
creştere înregistrată în decursul unui singur an, rata de absorbţie fiind triplată, iar în luna iulie înregistrându-se un 
record în materie de atragere a banilor europeni. 

De altfel, decizia Guvernului de a împrumuta suma de 850 de milioane de lei de la Trezoreria Statului pentru 
a fi achitate facturile către beneficiarii de fonduri, este o măsură eficientă care contribuie la creşterea ratei de absorţie. 

Dorim să menţinem această rată de absorbţie ridicată şi să dăm naştere unor programe noi dedicate acestui 
proces, pentru că numai în acest mod vom dezvolta infrastructura, vom creşte competitivitatea  pe termen lung a 
economiei româneşti, vom face posibilă dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman, precum şi 
modernizarea agriculturii şi nu în ultimul rând, vom da naştere unui număr variat de locuri de muncă. 

Vă mulţumesc! 
 

 
Deputat 

Weber Mihai 
 

*** 
 

 
Implicarea medicilor veterinari în problematica câinilor maidanezi 

 
Dragi colegi parlamentari, 

Dragi prieteni şi români din toată ţara, 
 
Declaraţia mea politică de astăzi se referă la recenta dezbatere publică despre problema câinilor maidanezi, şi 

la nevoia de a găsi o soluţie prin care ţara noastră să arate ca o ţară civilizată iar cetăţenii săi să fie protejaţi de un Stat 
care trebuie să aibă ca principală prioritate siguranţa acestora. 

 
Am dorit să mă exprim pe acest subiect pentru că dincolo de atenţia publică acordată acestei teme am 

considerat oportun să fie auzită şi vocea unui medic veterinar. Această profesie a fost oarecum stigmatizată în cadrul 
acestei dezbateri ca şi cum în ultimii 20 de ani medicii veterinari au fost vreodată întrebaţi cum se poate rezolva 
această problemă. 

 
Vreau să menţionez că din păcate problema porneşte tocmai de la lipsa de implicare a veterinarilor de către 

autorităţile locale şi naţionale în rezolvarea acestei probleme ca şi cum câinii nu puteau fi trataţi decât de anumiţi 
iubitori de animale şi nu de adevăraţii profesionişti în domeniu. 

 
În acest sens, intervin pentru a spune astăzi că în calitate de deputat consider că este nevoie de o implicare şi 

o intervenţie rapidă a autorităţilor care să rezolve problema câinilor maidanezi. Lipsa de control şi de implicare a 
condus la multiplicarea numărului de câini fără stăpân în marile oraşe la limite incontrolabile şi care afectează chiar 
şi viaţa cetăţenilor din zonele unde aceştia locuiesc. Parcurile au devenit teritorii ocupate de câini iar cartierele au 
devenit mai periculoase odată cu nepăsarea autorităţilor. 
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În realitate foarte multe persoane au considerat că ignorând problema ea va dispărea. De fapt astăzi, doar prin 
prisma unui eveniment cu adevărat tragic, ne-am trezit parcă dintr-un somn brusc şi am realizat că pe lângă noi 
trăiesc nişte animale a căror comportament nu mai poate fi controlat devenind de multe ori agresive. 

 
În calitate de medic veterinar şi de iubitor de animale consider că principala problemă nu sunt câinii ci 

situaţia la care am ajuns. Agresivitatea lor poate fi explicată dar din păcate nu poate fi tolerată atâta timp cât 
afectează viaţa unor cetăţeni. În acest context o intervenţie a autorităţilor devine mai mult decât necesară. 

 
Din acest considerent propun o implicare a medicilor veterinari în procesul de rezolvare a problemei câinilor 

maidanezi. Aceştia se pot implica atât în realizarea soluţiei de eutanasiere a câinilor fără stăpâni cât şi în creşterea 
gradului de sterilizare şi înregistrare a acestora. Opinia mea în calitate de medic veterinar este însă că situaţia actuală 
necesită o implicare în reducerea rapidă a numărului de animale agresive pentru ca cel de-al doilea proces să poată 
funcţiona şi rezolva definitiv problema câinilor maidanezi din România.   
 

Deputat 
Dîrzu Mihai 

 
*** 

 
 
 

Siguranţa copiilor în şcolile din România 
 
 

Stimaţi colegi, 
Începerea noului an şcolar reprezintă o etapă importantă în plan social, încărcată de emoţie şi aducătoare de 

schimbări numeroase, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, bunici şi toţi cei responsabili de educaţia lor. Acest 
eveniment, ca de fiecare dată, constituie un prilej potrivit pentru a încerca schiţarea unei portret al sistemului 
educaţional din România, în context european, mai precis, a problemelor pe care le întâmpină la ora actuală. 

Provocările cu care se confruntă fiecare stat al UE sunt multiple, complexe şi interdependente. Consecinţele 
crizei economico-financiare au fost resimţite în toate statele membre, în unele mai mult, în altele mai puţin, în funcţie 
de priceperea şi interesul conducătorilor. Aşadar, sistemul de educaţie şi formare trebuie să fie regândit, pentru a 
putea pregăti cetăţeni europeni, posesori de competenţe, cunoştinţe, abilităţi, adaptate cerinţelor şi provocărilor pieţei 
muncii post-criză. Ca semn al importanţei, începând cu 2010, educaţia şi formarea devin priorităţi ale Strategiei UE 
Europa 2020, în vederea asigurării unei creşteri economice inteligente, durabile, favorabile incluziunii. 

Dezvoltarea sistemelor de asigurare a calităţii în învăţământ este un necesar, ce are ca obiectiv creşterea 
calităţii şi eficienţei educaţionale şi se implementează la nivel naţional, al şcolilor sau al cadrelor didactice 
individuale. În ceea ce priveşte ultimele, se au în vedere îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi 
atragerea unui personal calificat corespunzător în domeniu. Ca exemplu negativ, în România, în acest an, 30% din 
posturile titulare au fost ocupate de suplinitori. Astfel, apar situaţii nedrepte, chiar ciudate, în care profesori cu note 
sub nivelul de trecere ajung să suplinească în şcoli, în timp ce dascăli cu note de 10 la examen nu au posturi stabile şi 
sunt încorporaţi categoriei celor mai puţin merituoşi educatori.  

În continuare, ţin să felicit măsura Guvernului privind creşterea ponderii mediei de la Evaluarea Naţională la 
admiterea în licee, un pas important spre asigurarea unei evaluări obiective a elevilor şi eliminarea discrepanţelor 
inter-unităţi de învăţământ! 

O altă problemă pe care aş dori să o semnalez este, potrivit analizei domeniului educaţiei EUROSTAT 2012, o 
lipsă de corelaţie între programelor de învăţământ, calificările educaţionale ale tinerilor şi oportunităţile reale de pe 
piaţa muncii. Realitatea arată că un număr crescut al tinerilor par a fi supracalificaţi pentru locurile de muncă 
disponibile. Mai mult de unul din cinci absolvenţi sunt în această situaţie, iar proporţia a crescut din 2000. În acest 
sens, sunt necesare prognozări mai eficiente, referitoare la cerinţele pieţei muncii, cu scopul orientării parcursului 
educaţional al tânărului spre o carieră solidă.  

Unul dintre aspectele extrem de importante, care trebuie abordate, acum în prag de început de an şcolar, este 
problema violenţei în şcoli. Acest fenomen a evoluat în sens negativ în ultimii ani. 7 % dintre şcoli nu au garduri, 
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75% nu au paza. Deficienţele organizatorice au făcut posibilă pătrunderea într-o instituţie de învăţământ ieşeană a 
unui individ cu o bombă artizanală.  

Totuşi, autorii actelor violente rămân, în majoritate, elevi, cu vârste între 14 şi 18 ani. De curând, s-a întâmplat 
şi o tragedie: un elev din clasa a 7-a, din jud. Dolj, a murit la spital, în urma unei altercaţii cu un coleg, în incinta 
şcolii.  

Copiii de o anumită vârstă sunt uşor impresionabili şi influenţabili. Televizorul şi Internetul abundă de 
materiale uşor de accesat, pline de violenţă şi agresivitate. În acest sens, salutăm măsurile CNA, cu privire la 
reducerea expunerii copiilor la imagini neadecvate vârstei, precum şi autocenzura, aplicată pe această temă, de unele 
dintre instituţiile media!  

Potrivit informaţiilor oficiale, 75% dintre şcoli au probleme de violenţă, fie atac la persoană, atentat la 
securitatea unităţii şcolare, atentat la bunuri, alte acte de violenţă şi atentate la securitate în spaţiul şcolar. Potrivit 
datelor UNICEF, 88 dintre profesori ceartă copiii, atunci când greşesc, 33% dintre profesori jignesc sau umilesc 
copiii şi 7% bat copiii în şcoală. Activitatea de prevenţie trebuie derulată, în aceste condiţii, pe 3 paliere: cu elevii, cu 
profesorii şi cu părinţii. 

În februarie 2013, s-a încheiat un protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Direcţia de Ordine 
Publică, în timp ce parteneriatul cu MAI funcţionează încă din 2002. Ministerul Educaţiei va implementa Strategia 
pentru Combaterea Violenţei, care va urmări, în primul rând, o colaborare mai bună între autorităţile responsabile, 
îmbunătăţirea acţiunilor de monitorizare a actelor de violenţă în timp real, o armonizare cu legislaţia actuală şi noi 
propuneri legislative pe această temă. 

Stimaţi colegi, dorim copiilor României un An Şcolar bun, fructuos, cu rezultate excepţionale şi îi felicităm 
pentru păşirea pe o nouă treaptă a evoluţiei lor! Nu în ultimul rând, noi adulţii, responsabili de creşterea şi 
dezvoltarea generaţiei tinere trebuie să ne implicăm, să conştientizăm şi să operăm o schimbare de atitudine faţă de 
fenomenul violenţei împotriva copiilor din societatea românească, să realizăm că suntem obligaţi să ne supunem 
schimbării de paradigmă în educaţia copiilor, să înlocuim metodele educative violente cu cele pozitive, orientate spre 
respect şi grijă faţă de aceştia. 

 
Deputat 

Dorel Covaci 
 

*** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I n t e r p e l ă r i  
 
 
Adresată: domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării:  Lămuriri. Vaccinul antigripal şi situaţia Institutului Cantacuzino 
 
Stimate domnule ministru, 
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Sănătatea populaţiei şi serviciile medicale oferite ei nu reprezintă o chestiune interpretabilă şi, în niciun caz, 
una asupra căreia să planeze acuze. 

Tocmai de aceea, informaţiile care au apărut în presă cu privire la situaţia Institutului Cantacuzino tind nu 
numai să prejudicieze imaginea ministerului pe care îl conduceţi şi a corpului medical românesc, dar pot alarma în 
mod grav cetăţenii, din moment ce se speculează faptul că am putea rămâne în acest an fără vaccinul antigripal atât 
de necesar. 

Domnule ministru, se ştie că, de la preluarea mandatului şi până acum, imaginea dumneavoastră nu a fost una 
dintre cele mai bune, iar o serie de decizii pe care le-aţi luat au iscat nu numai dezbateri, dar şi controverse. 

Fără a mă erija în altceva decât sunt şi uzând de prerogativele mele parlamentare, consider absolut necesar, 
din respect faţă de cadrele medicale şi pacienţii români, să clarificaţi următoarele aspecte: 

1. De la momentul preluării mandatului de ministru al Sănătăţii, care au fost sumele alocate Institutului 
Cantacuzino, scopurile alocării acestora şi stadiul îndeplinirii lor? 

2. Care sunt sumele alocate Institutului Cantacuzino, începând cu anul 2010 şi până în acest moment, 
sursa acestor sume, scopurile lor şi gradul lor de îndeplinire? 

3. Ce tipuri de vaccin ar trebui să producă şi ce produce la modul real Institutul Cantacuzino? 
4. Care este productia de vaccin antigripal, dar şi a celorlalte tipuri de vaccin pe care Institutul 

Cantacuzino le-a produs în anii 2010, 2011 şi respectiv 2012? De asemenea, care este valoarea lor defalcată şi totală? 
5.  Care este cantitatea şi valoarea vaccinului antigripal şi a celorlalte tipuri de vaccin importate de către 

România, precum şi motivele pentru care acestea au fost importate, ci nu produse în ţară? 
6. Care este suma alocată Institutului Cantacuzino pentru producerea vaccinului antigripal în acest an? 
7. Ce stoc de vaccin antigripal deţine în acest moment Institutul Cantacuzino şi dacă acesta poate să 

acopere necesarul pentru întreaga ţară? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

*** 
 
 
 
Adresată: domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Sănătatea lipseşte tocmai în sistemul de sănătate 
  
Stimate domnule ministru, 
 

Datele Colegiului Medicilor arată că, între anii 2007- 2013, circa 15.000 de medici au părăsit România şi 
numai 624 s-au întors. 

În acelaşi timp, secretarul de stat al ministerului pe care îl conduceţi, domnul Raed Arafat, în legătură cu 
medicii pregătiţi în afara ţării, care doresc să muncească aici, a vorbit despre faptul că “(…) există situaţii în care 
şeful unei sectii nu voia să angajeze, chiar dacă specialitatea respectivă avea nevoie de medici. (…) Ne lipseşte o 
politică reală a resurselor umane în sănătate, dar Ministerul Sănătăţii lucrează la asta”. 

Totodată, problema ultimelor zile este aceea că, ţinând cont de bugetul alocat până în prezent, medicii români 
nu vor mai putea fi plătiţi de la începutul lunii noiembrie a acestui an, un motiv realmente serios pentru care 
personalul sanitar ameninţă cu proteste. 

Domnule ministru, este tragic faptul că, de la o zi la alta, pare să nu mai existe soluţii concrete pentru 
sistemul nostru de sănătate şi toate încercările de până acum se dovedesc mai degrabă tratamente de tip placebo. 

Domnule ministru, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Ce înseamnă la modul concret politica de resurse umane în sănătate la care lucraţi? 
2. Care sunt demersurile reale pentru a împiedica o criză a salariilor în sănătate? 
3. Ce aţi întreprins până acum pentru a minimiza exodul medicilor români şi care sunt rezultatele 

palpabile în această privinţă? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
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Deputat 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
 
 
Adresată domnului remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Încropeli, peticeli şi infinite modificări 
Stimate domnule ministru, 

Dacă am putea rezuma sistemul de educaţie românesc din 1990 încoace, aceasta ar fi: experiment nereuşit 
bazat pe modificarea modificărilor. 

De la an la an, examenele au devenit o sursă de breaking-news pentru televiziuni, motive de a constata încă o 
data cum nivelul de pregătire a tinerilor noştri este din ce în ce mai îndoielnic şi ocazii de a trata performanţele ca 
fiind excepţii. În acelaşi timp, părinţii îşi supun copiii la programe draconice în care pregătirea extraşcolară a devenit 
o normalitate, cadrele didactice se confruntă, pe lângă salarii subevaluate, şi cu o lege în continuă transformare, 
tinerii valoroşi pleacă din ţară, copiii noştri  nu mai înţeleg nimic.  

Domnule ministru, înainte de a fi om politic sau parlamentar, sunt părinte, iar modul în care, de la o zi la alta, 
apar noi şi noi schimbări în sistemul de educaţie nu mă face să fiu mai optimist. 

În numai câteva zile, aţi anunţat că, în anul şcolar 2013-2014 vor exista evaluări naţionale şi la clasele a II-a, 
a IV-a şi a VI-a. Pe de altă parte, programele şcolare aprobate pentru materiile opţionale de la clasele primare include 
noi cursuri, precum „Educaţie pentru societate", „Filosofie pentru copii" sau „Educaţie financiară". 

De la preluarea mandatului, am apreciat faptul că doriţi să aduceţi îmbunătăţiri şi că sunteţi cu adevărat 
preocupat de educaţia românească. Este de înţeles ca orice nou ministru să îşi implementeze viziunea asupra 
domeniului pe care îl reprezintă şi că şi educaţia românească trebuie să se alinieze normelor şi tendinţelor moderne şi 
europene, însă, pe această cale, fac apel la dumneavoastră la constanţă şi mai ales la stabilizarea şi stabilitatea 
sistemului de educaţie din România. 

În acest sens, domnule ministru, vă rog să îmi comunicaţi cum intenţionaţi din punct de vedere legislativ să 
stabilizaţi educaţia din România în aşa fel încât să se încheie lungul şir de experimente şi inovaţii, iar copiii noştri să 
nu mai cadă victima schimbărilor anuale sau semestriale? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Victor Viorel Ponta, Prim-ministrului României 
 

Necesitatea lămuririlor în privinţa desfăşurării lucrărilor la Gazoductul Iaşi-Ungheni 
Stimate domnule prim-ministru, 
 

În data de 27 august a.c., cu ocazia vizitei pe care aţi efectuat-o în Republica Moldova, împreună cu 
premierul acestei ţări, domnul Iurie Leancă, aţi inaugurat lucrările la Gazoductul Iaşi- Ungheni despre care aţi afirmat 
că ''probează concret că Parteneriatul Strategic stabilit în 2010 între România şi R. Moldova are efecte imediate şi 
durabile pentru dezvoltarea economică şi pentru cetăţenii celor două state. Proiectul gazoductului reconfirmă şi rolul 
României de partener crucial al Republicii Moldova în efortul integrării europene, inclusiv sub raportul racordării 
efective, fizice, la spaţiul european''. 
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Nu doresc să umplu acest spaţiu cu detalii pe care dumneavoastră le cunoaşteţi foarte bine, însă, din respect 
pentru cetăţenii români, dar şi cei moldoveni, care trebuie informaţi corect şi detaliat, vreau să subliniez încă o data 
importanţa acestui obiectiv care va interconecta reţelele de gaz ale noastre şi statului vecin şi a cărui investiţie, din 
surse europene, conform datelor oficiale, se ridică la 26 milioane de euro. 

Din păcate, la nici o săptămână de la acest moment atât de important pentru noi, dar şi pentru Republica 
Moldova, presa din ambele state a speculat că inaugurarea obiectivului a fost doar un exerciţiu de imagine, iar 
şantierul pe care ar trebui să se muncească intens, dat fiind faptul că termenul de finalizare este până la finele acestui 
an, a fost abandonat. 

Domnule prim-ministru, sunt perfect conştient că, încă o dată, cunoaşteţi toate implicaţiile şi urmările nefaste 
în cazul în care datele prezentate de presă ar reflecta completa realitate şi nu pot decât să sper că datele prezentate 
publicului reprezintă doar o neînţelegere şi o tratare defectuoasă a problemei din partea celor care sunt datori să 
vegheze asupra bunei desfăşurări a proiectului. 

Acesta este şi motivul pentru care vă rog pe dumneavoastră, ca şef al Executivului, să demaraţi o anchetă în 
acest sens şi să solicitaţi un raport detaliat asupra desfăşurării lucrărilor tuturor celor direct implicaţi, de la firmele 
câştigătoare prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova, la autorităţile naţionale 
centrale şi locale. Vă rog, totodată, să îmi şi să ne comunicaţi şi modul în care se desfăşoară în prezent cooperarea cu 
Republica Moldova în privinţa acestui proiect. 

  
Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

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

Carenţe ale OUG 96/2002 – Programul Laptele şi Cornul 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Cu referire la OUG 96/2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie elevilor din învăţământul de stat şi 
privat din ciclul primar, gimnazial şi preşcolar cu program normal de 4 ore, vă supun atenţiei următoarele: 

- Conform legislaţiei europene, produsele lactate de tipul iaurt, sana, brânzeturi, lapte praf, etc. se măsoară în 
grame, iar laptele de consum în mililitri. În schimb, legislaţia naţională (Hot. 714/2008 – Anexa-punctul I.1.) nu 
diferenţiază cele două grupe mari de produse, specificând generic că produsele lactate (lapte UHT pasteurizat, lapte 
bătut, iaurt simplu integral) se vor furniza la ambalaj de 200 g/unitate.  

- Prin Hot. 761/2011 se reuşeşte parţial clarificarea problemei. Astfel, în Anexă – punctul 1(1), litera a), se 
precizează că se va furniza lapte tratat termic UHT şi pasteurizat în ambalaje de 200 ml. Pentru produsele din lapte 
fermentat (iaurt) se precizează doar unitatea de măsură – gramul, fără a se impune, de data aceasta, cantitatea, 
respectiv 200 g.  

- Dacă în anii trecuţi se oferea elevilor doar iaurt în ambalaj de 200 g, odată cu începerea Anului Şcolar 2012-
2013, unii distribuitori au profitat de această neclaritate şi au furnizat produse la 125 g sau chiar mai puţin, încasând 
contravaloarea corespunzătoare ambalajului obişnuit (200 g). 

- Toate acestea fiind zise, este evident că avem de-a face cu un dublu prejudiciu: pe de o parte, beneficiarii 
(copiii) şi, pe de altă parte, Bugetul de Stat şi Uniunea Europeană, care finanţează o parte din acest Program. 

- În plus, Legea 6/2012, articolul 1, punctul 2(4) precizează că singurul produs derivat din lapte, acceptat 
pentru distribuţie, este iaurtul. Considerăm însă că o completare a articolului ar fi oportună, pentru a se asigura o 
implementare mai corectă şi unitară a Programului, pentru o utilizare mai eficientă a resurselor naţionale şi europene. 
Propunerea se referă la necesitatea specificării unor caracteristici-cerinţe ale produsului iaurt (greutate, grăsime, 
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proteine, etc.), aşa cum sunt precizate pentru produsul de bază, respectiv laptele (200 ml, 1,8% unităţi de grăsime, 
3,2% proteine).  
Menţionez că, în cursul acestui an, am mai înaintat două interpelări pe aceeaşi temă: d-lui Ministru al Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, de la care mi-a parvenit răspunsul cu nr. 20.116/18.03.2013, prin care s-a 
formulat recomandarea de a mă adresa MAI, în calitate de iniţiator al actului normativ, care reglementează 
implementarea Programului ”Cornul şi Laptele”, ulterior, d-lui Ministru al MAI, Radu Stroe, care mi-a înaintat 
răspunsul cu nr. 6.020/13.05.2013, prin care s-a emis recomandarea de a mă adresa Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice şi Domniei Vostre, în cursul sesiunii parlamentare februarie-iunie 2013. 
În speranţa că problemele întâmpinate în practică în aplicarea legislaţiei îşi vor găsi rezolvarea pe această cale, aştept 
un răspuns scris din partea dumneavoastră. 
Vă mulţumesc!  
 
Cu aleasă consideraţie, 
 

Deputat 
Dorel Covaci 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
    

Situaţia Spitalului din comuna Tutova, judeţul Vaslui 
 
 

Stimate domnule ministru,   
  În cadrul audienţelor pe care le-am organizat în această vară în Colegiul nr. 5 Zorleni, Colegiu ai cărui 
locuitori îi reprezint în Parlamentul României a fost ridicată în repetate rânduri problema Spitalului de boli cronice 
din comuna Tutova, judeţul Vaslui. 

 Închiderea acestui spital reprezintă în continuare un puternic motiv de nemulţumire pentru locuitorii de pe 
Valea Tutovei, care de mai bine de doi ani se află în situaţia de a nu putea beneficia de minime servicii medicale.  

Revin cu rugămintea de a-mi comunica personal propunerile pe care dumneavoastră le sugeraţi în vederea 
soluţionării favorabile a acestei situaţii extrem de îngrijorătoare.  

Folosesc domnule ministru acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie.  
Solicit răspunsul oral şi în scris.                  
 Vă mulţumesc,   

 
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
 

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

Necesitatea introducerii unor măsuri temporare de sprijin 
pentru cadrele didactice pensionate care să le asigure veniturile 

minim necesare până la emiterea deciziilor de pensionare şi intrarea în plată a pensiilor. 
 
Stimată doamnă ministru,  
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Conform articolului 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 
bugetar, dreptul la indemnizaţie al cadrelor didactice care se pensionează, în cuantum de două până la cinci salarii de 
bază, în funcţie de meritele acestora şi de hotărârea Consiliului de Administraţie, a fost anulat. 
 
În cadrul audienţelor pe care le-am susţinut la cabinetul parlamentar din municipiul Ploieşti, am primit mai multe 
plângeri legate de faptul că, în lipsa acestor indemnizaţii, care aveau practic valoarea unor măsuri compensatorii 
imperios necesare până la intrarea efectivă în plată a pensiilor, cadrele didactice pensionate rămân fără nicio sursă de 
venit pentru o perioadă de cel puţin 2-3 luni, aceasta fiind perioada medie de primire a deciziilor de pensionare şi 
implicit a pensiilor. 
 
Având în vedere faptul că anularea dreptului la indemnizaţie afectează un număr mare de persoane, fiind vizate atât 
cadrele didactice pensionate cât şi familiile lor, vă solicit, doamnă ministru, să prezentaţi o soluţie pentru această 
problemă, fie în sensul reintroducerii indemnizaţiilor pentru a proteja astfel beneficiarii până la îndeplinirea 
formalităţilor de pensionare, fie de rezolvare cu celeritate a dosarelor, prin intrarea în plată a pensiilor chiar din luna 
următoare încetării activităţii cadrelor didactice.  
 
În măsura în care Ministerul Muncii are în vedere o altă soluţie pentru a veni în sprijinul acestei categorii sociale, 
aştept cu interes răspunsul dumneavoastă privind strategia pe care o veţi aplica.  
 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc !                         

 
Deputat 

Ion Eparu 
 

*** 
 
                              

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Dan Coman Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional  
şi Investiţii Străine 
 

DN 66A , Câmpul lui Neag-Herculane 
 
 
                                               Domnule Ministru,  
 
 
         Valea Jiului cunoaşte o  dezvoltare din punct de vedere turistic, ca urmare a investiţiilor derulate în staţiunile: 
Straja din municipiul Lupeni, Parâng din municipiul Petroşani şi Pasul Vâlcan din municipiul Vulcan, staţiuni 
aparţinând judeţului Hunedoara. 
 Turismul este foarte important pentru Valea Jiului, acesta reprezintă singura  modalitate   de atragere a 
banilor din exteriorul Văii Jiului, prin turiştii care vin în această zonă, dând  astfel posibilitatea creări de noi locuri de 
muncă, ţinând cont că activitatea minieră s-a restrâns continuu începând cu anul 1997, până în anul 2018 urmând să 
se închidă alte trei mine , sute de persoane rămânând astfel fără loc de muncă  . 
 Pentru ca turismul să funcţioneze,  este însă nevoie de o infrastructură rutieră în zonă foarte bună. În acest 
moment, cu sprijinul guvernului,una din cele mai importante căi de acces în Valea Jiului, respectiv Defileul Văii 
Jiului , a intrat  într-un amplu proces de reabilitare şi modernizare , ca urmare a licitaţiei organizate de Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA,  fapt ce ajută foarte mult la dezvoltarea zonei. 

În aceste condiţii, vă rog domnule ministru, având în vedere  că în curând va începe  procedura de aprobare a 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014, să aveţi în vedere alocarea sumelor necesare continuării finanţării 
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investiţiilor la DN 66A  pe tronsonul Câmpul lui Neag-Herculane   şi vă rog, să luaţi toate măsurile care se impun , ca 
acest drum să fie finalizat în cel mai scurt timp, având în vedere că acestă nouă cale de acces ar  asigura o deschidere 
a Văii Jiului către zona de vest a ţării şi ar avea o contribuţie determinantă la dezvoltarea economică durabilă a zonei 
, grav afectată de închiderea unităţilor miniere. 
 
          Cu deosebită consideraţie. 
                               

Deputat 
Cornel-Cristian Resmeriţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
 
 

DN 66A , Câmpul lui Neag-Herculane 
 
 
Domnule Viceprim-ministru, 
 
 
         Valea Jiului cunoaşte o  dezvoltare din punct de vedere turistic, ca urmare a investiţiilor derulate în staţiunile: 
Straja din municipiul Lupeni, Parâng din municipiul Petroşani şi Pasul Vâlcan din municipiul Vulcan, staţiuni 
aparţinând judeţului Hunedoara. 
 Turismul este foarte important pentru Valea Jiului, acesta reprezintă singura  modalitate   de atragere a 
banilor din exteriorul Văii Jiului, prin turiştii care vin în această zonă, dând  astfel posibilitatea creări de noi locuri de 
muncă, ţinând cont că activitatea minieră s-a restrâns continuu începând cu anul 1997, până în anul 2018 urmând să 
se închidă alte trei mine , sute de persoane rămânând astfel fără loc de muncă. 
 Pentru ca turismul să funcţioneze,  este însă nevoie de o infrastructură rutieră în zonă foarte bună. În acest 
moment, cu sprijinul guvernului,una din cele mai importante căi de acces în Valea Jiului, respectiv Defileul Văii 
Jiului , a intrat  într-un amplu proces de reabilitare şi modernizare , ca urmare a licitaţiei organizate de Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA , fapt ce ajută foarte mult la dezvoltarea zonei  . 

În aceste condiţii, vă rog domnule Viceprim-ministru, având în vedere  că în curând va începe  procedura de 
aprobare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014, să aveţi în vedere alocarea sumelor necesare continuării 
finanţării investiţiilor la DN 66A  pe tronsonul Câmpul lui Neag-Herculane   şi vă rog, să luaţi toate măsurile care se 
impun , ca acest drum să fie finalizat în cel mai scurt timp, având în vedere că acestă nouă cale de acces ar  asigura o 
deschidere a Văii Jiului către zona de vest a ţării şi ar avea o contribuţie determinantă la dezvoltarea economică 
durabilă a zonei , grav afectată de închiderea unităţilor miniere. 
 
Cu deosebită consideraţie. 
                               
Solicit răspuns în scris şi oral        
    

Deputat 
Cornel-Cristian Resmeriţă 

 
*** 

          
Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Primul-ministru al României 

 
Necesitatea alocării fondurilor pentru achitarea investiţiilor 
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efectuate în Saţiunea Straja din Municipiul Lupeni. 
 
 
Domnule Prim-ministru, 
 
  Valea Jiului este o zonă puternic afectată economic şi social de restrângerea activităţii din minerit,   începând 
cu anul 1997 au avut loc mai multe valuri de disponibilizări urmate de închideri de mine, mii de oameni rămânând 
fără un loc de muncă. 

Pentru a reduce impactul negativ al restrângerii activităţii din minerit,începând cu  anul 2011,  Administraţia 
locală a Municipiului Lupeni a început derularea unui amplu proiect de investiţii în Staţiunea Straja din Lupeni, 
turismul fiind singura alternativă viabilă la minerit în vederea creării de noi locuri de muncă şi atragerea de venituri 
în zonă. Acest proiect a fost aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului existent la vremea respectivă 
şi are o valoare de 189.607.421,00 lei cu TVA inclus. 

Din anul 2012, ca urmare a stopării investiţiilor în turism de către guvern, Primăria Municipiului Lupeni nu a 
mai putut achita datoriile acumulate faţă de prestatorii de servicii care au executat  lucrările de investiţii conform 
proiectelor aprobate. Astfel că până în prezent, Primăria Municipiului Lupeni este obligată să achite ca urmare a 
proceselor intentate de firmele care au executat lucrările de investiţii în Staţiunea Straja, pentru lucrări executate şi 
neachitate următoarele sume: Acomin SA- 13.910.489,42 lei,   Aviaţia Utilitară Bucureşti SA-17.002.662,72lei, 
Termogaz Company SA Haţeg- 16.363.939,23lei , acestea reprezentând debite şi penalităţi calculate pentru neplata în 
termen a lucrărilor. 
  Lipsa fondurilor necesare achitării lucrărilor efectuate în staţiune , creează astfel grave disfuncţionalităţi în 
desfăşurarea activităţii Primăriei Municipiului  Lupeni. 

Având în vedere cele prezentate, vă rog domnule Prim-ministru, să ne acordaţi sprijin financiar pentru 
achitarea acestor datorii şi pentru finalizarea proiectului. 
   
          Cu deosebită consideraţie. 
 
                         

Deputat 
Cornel-Cristian Resmeriţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

 
Aplicabilitatea scutirii de la plata impozitelor în cazul 

Asociaţiei Religioase Centrul Creştin Timişoara 
 
Pe parcursul întâlnirilor avute în teritoriu mi-a fost adus la cunoştinţă cazul Asociaţiei Religioase Centrul Creştin 
Timişoara referitor la plata, conform Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, a impozitelor aferente lăcaşului de 
cult Biserica Agape, deşi art. 44 alin. 1 din Legea Cultelor prevede că "Asociaţiile religioase beneficiază de facilităţi 
fiscale legate de activitatea lor religioasă", iar art. 250 alin. 1 pct. 3 din Codul Fiscal prevede că sunt scutite de la 
plata impozitelor "clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute 
oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice.”   
Menţionez ca Asociaţia Religioasă Centrul Creştin Timişoara este una dintre cele 19 Asociaţii Religioase recunoscute 
în România. 
 
Conţinutul întrebării: 
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Faţă de cele de mai sus, vă rog să-mi comunicaţi, stimate domnule Ministru, dacă în cazul Asociaţiei Religioase 
Centrul Creştin Timişoara se aplică scutirea de la plata impozitelor aferente lăcaşului de cult Biserica Agape din 
Timişoara.  
 
Solicit răspuns scris. 
         

Deputat 
Cătălin Tiuch 

 
*** 

 
Adresată domnului Victor Opaschi, Secretariatul de Stat pentru Culte 

 
Aplicabilitatea scutirii de la plata impozitelor 

în cazul Asociaţiei Religioase Centrul Creştin Timişoara 
 
Pe parcursul întâlnirilor avute în teritoriu mi-a fost adus la cunoştinţă cazul Asociaţiei Religioase Centrul Creştin 
Timişoara referitor la plata, conform Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, a impozitelor aferente lăcaşului de 
cult Biserica Agape, deşi art. 44 alin. 1 din Legea Cultelor prevede că "Asociaţiile religioase beneficiază de facilităţi 
fiscale legate de activitatea lor religioasă", iar art. 250 alin. 1 pct. 3 din Codul Fiscal prevede că sunt scutite de la 
plata impozitelor "clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute 
oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice.”   
După cum cunoaşteţi, Asociaţia Religioasă Centrul Creştin Timişoara este una dintre cele 19 Asociaţii Religioase 
recunoscute în România. 
 
Conţinutul întrebării: 
Faţă de cele de mai sus, vă rog să-mi comunicaţi, stimate domnule Ministru, dacă în cazul Asociaţiei Religioase 
Centrul Creştin Timişoara se aplică scutirea de la plata impozitelor aferente lăcaşului de cult Biserica Agape din 
Timişoara.  
 
Solicit răspuns scris. 
         
 

Deputat 
Cătălin Tiuch 

 
*** 

 
Adresată domnului George Băeşu, preşedintele Autoritatăţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţii (ANRP) 
 

La Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii 290/2003, s-au 
înregistrat cererea d-lui ŢUGULEA VASILE, nr. 50515 / R.G. 02.09.2010 şi cererea  d-lui MEREUŢĂ I. 
ALEXANDRU nr. 50514 / R.G. 02.09.2010. Prin prima cerere, se solicită acordarea de despăgubiri pentru bunurile 
avute în proprietate de către ŢUGULEA ELEONORA, decedată în 2005, avându-i ca moştenitori pe TUGULEA 
VASILE (soţ) şi ŢUGULEA MONA (fiică, handicap Gr. I). Cea de a doua cerere se referă la MEREUŢĂ SARA, 
născută ZEH, cu copiii ELEONORA şi ALEXANDRU. Aceştia s-au refugiat din localitatea Sărăţica, Judeţul 
Tighina, Republica Moldova, în intervalul 15.06.1940 – 16.03.1945. În baza Raportului de expertiză tehnică, 
despăgubirea totală este de 342.720 lei (Ron), reprezentând costul pentru: o casă de locuit, 1,18 ha vie, 9,22 ha izlaz, 
29,25 ha teren arabil situate în localitatea Sărăţica, judeţul Tighina, Republica Moldova.  

Menţionez că, la sediul ANRP Bucureşti, au fost depuse următoarele acte doveditoare: cereri de efectuare a 
plăţii, hotărârea comisiei judeţene, actele de identitate ale viitorilor despăgubiţi, dovada de deschidere a contului 
bancar, contractul de partaj voluntar.  
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Ţinând cont de noile prevederile legislative în vigoare, vă rugăm să precizaţi stadiul soluţionării cererilor 
menţionate.   

Vă solicit răspunsul oral şi scris.  
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Victor Cristea 

        
 

 
                          

 
Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 
 Declaraţii politice 

 
 

Anul 2014 trebuie consacrat relaxării fiscale 
 

         Stimaţi colegi, 
Este demonstrat prin datele statistice oficiale, înregistrate pe primele trimestre ale anului în curs, faptul că 

România va încheia acest an cu o creştere economică peste previziunile iniţiale.  
În acest context favorabil, putem sublinia că măsurile luate de către Guvernul USL în domeniul economic şi 

fiscal, atât în anul 2012, cât şi anul acesta, în 2013, au avut impactul scontat asupra economiei, având ca rezultat o 
creştere economică consolidată!  

Ca urmare, putem discuta deja într-un alt registru, şi anume despre paşii următori pe care Guvernul USL îi 
are de făcut, acei paşi importanţi şi decisivi de care are nevoie în perioada imediat următoare economia românească şi 
pe care noi, cei din PNL ne-am angajat în faţa electoratului nostru, prin programul de guvernare pe care ni l-am 
asumat, că îi vom face imediat ce datele economice ne vor permite acest lucru! Şi mă refer aici, bineînţeles, la 
reducerea marilor poveri fiscale generate de CAS şi TVA. 

Conform programului de guvernare, ne-am asumat reducerea, în cadrul mandatului de 4 ani, a CAS la 
angajator cu 5% puncte procentuale. Referitor la acest aspect, PNL şi-a mandatat miniştri săi, la sfârşitul acestei veri, 
de a susţine ca pe o prioritate fiscal-bugetară, pentru 2014, reducerea CAS la angajator, într-o primă etapă cu 3 
puncte procentuale.  

Lăsând la o parte faptul că acest tip de măsură - de relaxare fiscală - face parte din obiectivele prioritare ale 
programului nostru  liberal, considerăm că o astfel de decizie este imperios necesară pentru a le putea da o reală gură 
de oxigen întreprinzătorilor privaţi!  

Reducerea contribuţiilor sociale a fost îndelung solicitată în ultimii ani de către întreg mediul de afaceri din 
România, deoarece, pe bună dreptate, analizele fiscale arată că în ţara noastră, taxarea totală a salariilor este una 
dintre cele mai împovărătoare din UE, România aflându-se, din acest punct de vedere, pe primele locuri în UE în 
ceea ce priveşte impozitarea salarială totală! 

Acest pas important de reducere a contribuţiilor sociale, parte a unui plan de relaxare treptată a fiscalităţii din 
România, va da României un avntaj de competitivitate fiscală în zonă şi va avea, în consecinţă, un impact favorabil, 
atât asupra atragerii de noi investiţii, cât şi a acumulării de capital şi creării de noi locuri de muncă, dar şi asupra 
reducerii evaziunii fiscale şi, evident, asupra pieţei muncii, prin reducerea economiei subterane de pe acest segment! 
       Vă mulţumesc! 
 
 

Deputat 
Mihai Donţu 
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*** 
 
 

Roşia Montana – dezbateri aprinse, decizii greu de luat 
 

 
Membrii Partidului Naţional Liberal, filiala Constanţa consideră că proiectul de lege referitor la exploatarea 

minieră de la Roşia Montană trebuie să facă obiectul unei analize serioase şi aplicate la nivelul Parlamentului. Orice 
decizie adoptată rapid, fără a se studia în prealabil efectele acesteia pe termen îndelungat, ar aduce cu sine efecte 
dezastruoase atât pentru economia statului, cât şi pentru mediu. În aceste condiţii, susţinem înfiinţarea unei comisii 
parlamentare speciale pe tema proiectului Roşia Montană deschisă tuturor celor interesaţi.  

PNL Constanţa este de părere că deciziile importante adoptate sub presiunea străzii, fără o bază temeinică şi 
fără prezenţa obligatorie a tuturor părţilor implicate ar însemna un eşec categoric pentru România. Propunem ca 
exploatarea auriferă să fie momentan amânată, pentru ca atât mediul, cât şi locuitorii zonei respective să nu fie 
afectaţi din cauza unui proiect ce s-a dovedit actualmente eronat. 

Guvernul USL nu a adoptat pur şi simplu proiectul Roşia Montană realizat în 2011, ci a renegociat condiţiile 
în care s-ar putea face exploatările miniere punând accentul pe trei aspecte esenţiale: investiţii suplimentare în mediu, 
mărirea participaţiei statului până la 25% şi creşterea redevenţelor. Guvernul a realizat partea de negociere tehnică 
asumându-şi apoi responsabilitatea de trimite proiectul de lege în Parlament pentru dezbatere. În caz contrar, statul 
român riscă fie acţionat în judecată de companiile implicate şi să plătească despăgubiri estimate la 2 miliarde de 
dolari. 
Proiectul presupune ca 4 masive muntoase să dispară pentru a se putea face exploatarea. Problema cea mare o 
reprezintă inversiunea antropică de relief creată care va duce la modificarea tuturor procesele morfogenetice locale. 
Mai pe larg, se creează aici fondul propice pentru inundaţii, eroziuni, alunecări masive de teren. Ori acestea 
reprezintă un pericol real pentru zonele învecinate şi pentru siguranţa barajului construit pentru lacul de decantare.  

Se cunoaşte faptul că acest proiect presupune folosirea a peste 200.000 tone de cianură şi alte aproximativ 
1.000.000 tone de alte materiale chimice şi crearea unui lac de decantare de 600 ha pe Valea Cornei, în locul 
actualului sat. Menţionăm şi că 27 de rezervaţii naturale vor fi afectate la nivel de specii şi vor fi supuse poluării 
pentru că acidul cianhidric nu rămâne doar deasupra lacului, ci va fi transportat pe distanţe variabile de vânt 
(Detunata Flocoasa, Detunata Goala, Muntele Vulcan, cheile Văii Morilor, Feneşului, Uibăreştilor, Galdei, 
Întregalde, Tecşeşti, Albacului, Mândruţului, Râmeţului, Pravului, Piatra Bălţii, Geogelului, Ordâncuşei, Ribiţei, 
Lacul Iezerul Ighiel, Piatra Cetii, Dealul cu Melci, Cascada Pişoaia, Calcarele de la Ampoiţa, Vânătarele Ponorului, 
Peştera Huda lui Papară, Scăriţa Belioara, Poiana cu narcise de la Necrileasa, Poiana cu narcise din Tecşeşti). În plus, 
ceea ce îngrijorează la noua lege specială pentru Roşia Montană, este faptul că limitele exploatării RMGC nu sunt 
clar fixate, ba mai mult noua lege permite ca acestea să fie modificate la cererea RMGC. 

Trecând peste efectele pe termen scurt descrise mai sus, trebuie evidenţiate şi riscurile pe termen lung ale 
acestui proiect. În cazul în care barajul va ceda sau lacul se va deversa din orice motiv, viaţa tuturor locuitoriilor 
Abrudului este condamnată iar oraşul Câmpeni ar dispărea, aproximativ 7.000 oameni fiind relocaţi în aceste condiţii.  

Există şi o problemă de la nivelul costurilor de ecologizare, subestimate la 135 milioane de euro. De 
asemenea, apare riscul real ca ecologizarea să nu mai poate fi realizată. Mai mult, statul riscă să asigure din bugetul 
de stat miliarde de euro pentru ecologizare sau pentru plata despăgubirilor către statele învecinate în cazul în care are 
loc un accident.  

Se cunoaşte faptul că Roşia Montană îndeplineşte toate criteriile pentru a fi declarată sit UNESCO. 
Includerea pe lista UNESCO este susţinută de ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Academia 
Română şi cele mai mari universităţi din ţară, dar blocată repetat de către autorităţile locale.  

Problemele economice din Roşia Montană şi scăderea nivelului de trai au drept cauză directă faptul că 
majoritatea populaţiei nu are un loc de muncă. Acest fapt nu reprezintă o noutate în mediul montan, însă apare şi o 
cauză excepţională. O piedică în calea dezvoltării localităţii a fost faptul că autorităţile locale nu au accesat nici un fel 
de fonduri pentru proiecte sociale sau de infrastructură. Mineritul în această zonă va distruge Roşia Montană pentru 
că locurile de muncă reale sunt de fapt mult mai puţine decât cele promise iniţial. Ultima cifră declarată de RMGC 
este de aproximativ 600 de locuri de muncă. În plus, acestea nu se adresează neapărat şomerilor roşieni. Studiile de 
impact din fostele zone miniere din întreaga lume arată acelaşi lucru: de cele mai multe ori la exploatările miniere 
nici nu se angajează şomeri ci oameni calificaţi, care vin de la firmele mici locale, distrugând economia reală din 
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zonă. Având în vedere aceste date, considerăm că nivelul de trai nu se va îmbunătăţii, dimpotrivă, el va scădea 
simţitor. Se va produce în timp depopularea zonei, datorată exproprierilor propuse în proiect. Va urma migrarea 
locuitorilor din apropierea Văii Corna, datorită stresului psihologic cauzat de prezenţa lacului de cianuri, şi cel mai 
probabil chiar a angajaţilor companiei miniere odată ce exploatarea se va încheia.  

La nivel de stat, exploatarea resurselor naturale creează instabilitate economică în mai toate ţările în curs de 
dezvoltare. Economiştii arată că exploatarea resurselor concurează practic direct cu economia reală.  

În plus, banii aduşi la bugetul de stat de exploatarea resurselor nu pot genera bunăstare pentru cetăţenii de 
rând, şi nici aurul nu va merge la rezerve, BNR declarând deja că rezervele de aur ale României sunt suficiente.  
 
 
 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
Necesitatea unei vizite de lucru a parlamentarilor 

 din comisiile de specialitate la Roşia Montana 
 
 

Stimaţi colegi, 
Unul dintre subiectele fierbinţi ale acestui început de toamnă este cel legat de proiectul trimis de către 

Guvernul USL Parlamentului, proiect legat de o posibilă exploatare la Roşia Montană. Cred că este foarte important 
de făcut câteva precizări referitoare la acest proiect, care a stârnit atât de multe discuţii şi care a generat doar 
tergiversări nesfârşite în guvernele anterioare: Guvernul USL nu a adoptat pur şi simplu proiectul Roşia Montană 
realizat în 2011, ci a renegociat condiţiile în care s-ar putea face exploatările miniere punând accentul pe trei aspecte 
esenţiale: investiţii suplimentare în mediu, mărirea participaţiei statului până la 25% şi creşterea 
redevenţelor. Guvernul USL a realizat partea de negociere tehnică asumându-şi acum responsabilitatea de a trimite 
proiectul de lege în Parlament pentru dezbatere. 

Din acest motiv, săptămâna trecută, împreună cu colegii mei, parlamentarii Partidului Naţional Liberal, cei 
care facem parte din Comisia pentru Industrii şi Servicii, precum şi cei din Comisia pentru Politică Economică, 
Reformă şi Privatizare, am solicitat organizarea unei deplasări la Roşia Montană a membrilor celor două comisii 
parlamentare permanente.  
  Aceste propuneri ale parlamentarilor PNL au fost înaintate preşedinţilor celor două comisii în vederea luării 
cât mai rapide a unei decizii în acest sens.  

Noi, liberalii, am avut această iniţiativă de organizare a unei deplasări a membrilor comisiilor mai sus 
menţionate la Roşia Montană, deoarece considerăm că este firesc ca, înainte de intrarea în dezbatere parlamentară a 
proiectului de lege privind exploatarea minieră de la Roşia Montană - proiect trimis de Guvern Parlamentului -, să 
cunoaştem, într-adevăr, toate problemele locale, pentru a ne putea pronunţa, ulterior, în Parlament, în cunoştinţă de 
cauză, în urma unei analize temeinice şi corect argumentate. 
  Ţinând cont de faptul că acest proiect  are un impact economic şi social major, iar implicaţiile unei posibile 
viitoare exploatări asupra mediului reprezintă cea mai sensibilă şi importantă parte a acestui proiect, credem că aceste 
aspecte nu trebuie deloc neglijate, şi cunoscute doar teoretic, ci dimpotrivă, trebuie analizate în mod documentat, pe 
teren, la faţa locului, consultând în acest sens, atât factorii locali implicaţi, dar, mai ales, comunitatea din zona 
respectivă.  
  Dacă după atâta vreme, nici preşedintele României, nici numeroase alte guverne susţinute de dumnealui, nu 
au avut niciodată curajul de a duce până la capăt acest proiect sau măcar de a se pronunţa, în mod decisiv, asupra 
oportunităţii deschiderii acestei exploatări miniere de la Roşia Montana, ci doar l-au vehiculat verbal, excluziv pentru 
mediatizare, iar, acum, ne revine nouă, parlamentarilor din acest mandat, sarcina de a dezbate şi, în final, de a aproba 
sau respinge acest proiect în comisiile de specialitate şi în Plenul Parlamentului României, considerăm că avem 
obligaţia şi responsabilitatea de a-l amenda şi de a-l vota numai după o documentare aplicată şi serioasă, în cunoştinţă 
de cauză!  
       Vă mulţumesc! 
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Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
PNL propune Guvernului USL adoptarea  

unor măsuri de relaxare fiscală, începând cu anul 2014 
 

 
Stimaţi colegi, 
 În cadrul şedinţelor PNL de la sfârşitul acestei veri, am luat hotărârea de a mandata miniştri noştri liberali, 
membri ai Guvernului USL, să susţină promovarea unor măsuri de relaxare fiscală, precum şi alte politici fiscale, 
care să reprezinte priorităţi pentru construcţia bugetară pe anul 2014. 
 Luând în considerare faptul că primul an de guvernare USL s-a axat, în primul rând, pe corectarea greşelilor 
fostelor guverne ale PDL - greşeli sau, mai bine zis, incompetenţe flagrante, cu efecte dezastruoase în plan economic, 
social şi instituţional -, dar şi pe repararea nedreptăţilor făcute diferitelor categorii sociale, obiective pe care le putem 
bifa ca fiind deja îndeplinite, considerăm că anul 2014 trebuie să se evidenţieze prin implementarea celorlalte 
angajamente din programul economic de guvernare, pe care ni le-am luat în faţa electoratului. 
 Astfel, odată ce în anul 2013 Guvernul USL a reuşit să asigure o consolidare a creşterii economice, iar 
perspectivele pentru 2014 sunt, de asemenea, pozitive, putem vorbi în acest moment şi despre aplicarea acelor măsuri 
economice liberale din programul de guvernare, măsuri mult aşteptate nu numai de către angajaţi, ci, mai ales, de 
către angajatori, cu alte cuvinte, de către întreprinzătorii privaţi. 
În acest sens, principala noastră propunere pe care o vom susţine în mod categoric în această toamnă, în cadrul 
Guvernului USL, se referă la reducerea contribuţiilor de asigurări sociale cu trei puncte procentuale, în anul 2014, 
concomitent cu îmbunătăţirea colectării impozitelor şi taxelor.  
Conform programului de guvernare, USL şi-a asumat reducerea, în cadrul mandatului, până în 2016, a CAS la 
angajator cu 5 puncte procentuale şi revenirea TVA la 19%, astfel încât să fie valorificate pe deplin avantajele 
competitive în plan fiscal ale României.  
Credem că prin această importantă măsură fiscală susţinută de către noi liberalii şi solicitată intens, de-a lungul 
timpului, de către întreg mediul de afaceri, vor fi stimulate în mod real, atât crearea de noi locuri de muncă, cât şi 
atragerea de noi investiţii. Un alt obiectiv pe care-l vizăm prin adoptarea acestor măsuri de relaxare fiscală este, 
bineînţeles, reducerea evaziunii fiscale - o povară semnificativă aflată pe umerii economiei noastre naţionale -  şi, 
implicit, a economiei subterane practicată încă, într-o pondere destul de mare pe piaţa muncii. 
Noi, liberalii, credem că acest gen de măsuri fiscale, cum sunt: revederea impozitării în sensul reducerii contribuţiilor 
de asigurări sociale şi a taxei pe valoarea adăugată sunt necesare acum pentru a fi implementate!  
De ce susţinem asta? Deoarece ştim foarte bine, cu toţii, că România are nevoie stringentă de o economie competitivă 
şi atractivă, iar acest deziderat poate fi realizat numai prin măsuri consistente, cu impact puternic, care să aibă într-
adevăr menirea de a o repune, pentru o lungă perioadă de timp de acum înainte, pe un trend ascendent solid! 
 
 

Deputat 
Andrei Gerea 

 
*** 

 
 

Legile din România trebuie respectate şi aplicate în mod ferm! 
 
 

Stimaţi colegi, 
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Oare a trebuit ca România să treacă printr-o astfel de tragedie inimaginabilă, cum este această moarte 
îngrozitoare a unui copil sfâşiat de câini, ca să ne trezim brusc la realitate şi să ne mobilizăm imediat pentru a urgenta 
finalizarea unor legi aflate de prea mult timp în tergiversare?! Cred că această întâmplare, puţin spus tragică, este un 
zguduitor semnal de alarmă, care trebuie să ne facă să înţelegem că nu mai putem avea de ales, că trebuie să 
respectăm întocmai nu numai legile, ci şi Constituţia, care garantează dreptul la viaţă şi integritate fizică şi psihică, că 
trebuie să facem, de acum înainte, absolut tot ce este posibil, ca stat membru al Uniunii Europene, pentru ca şi în 
România legile aflate în vigoare să fie respectate şi aplicate întocmai! 

Şi cred că aici este nevoie de toată implicarea noastră, a parlamentarilor, a guvernanţilor şi a aleşilor locali, 
de a lua toate măsurile necesare pentru a nu mai permite ca în România să se întâmple astfel de tragedii, cauzate, de 
cele mai multe ori, de rabatul, sau, mai bine zis, de ocolitul sau interpretatul legilor!  

În Legea 227/2002 privind gestionarea câinilor fără stăpân este stipulat foarte clar faptul că, după 14 zile, un 
câine care nu a fost adoptat, poate fi eutanasiat! Cu toate acestea, respectiva lege nu a fost aplicată de către autorităţi, 
deşi problemele în acest sens au fost cu duiumul în toate judeţele ţării!  

De aceea, cred că am toate motivele să întreb, ce se ascunde, de fapt, în spatele unor ONG-uri implicate în 
demersurile de presiune asupra autorităţilor pentru a aplica numai o parte a legii? 

Consider că ceea ce s-a întâmplat zilele trecute este mult prea mult pentru o ţară europeană şi, datorită acestui 
fapt, consider că nu mai putem tolera la nesfârşit, nici astfel de manevre de presiune ale unor ONG-uri, sau ale altor 
organisme, care îşi pun mereu în funcţiune toate "armele din dotare", - fie ele mediatice, emoţionale sau de trimitere 
în instanţe, atunci când autorităţile încearcă să pună în aplicare litera legii, în orice domeniu care poate genera şi 
interese financiare -, şi nici nu mai putem accepta nerespectarea legilor sau neaplicarea acestora întocmai, din varii 
motive! 

 În acest sens, în calitate de parlamentar voi solicita, în Parlament, înfiinţarea unei comisii parlamentare de 
anchetă care să verifice activitatea ONG-urilor care se ocupă de câinii fără stăpân! Fac acest demers deoarece cred că 
avem dreptul să ştim adevărul! Avem dreptul, ca parlamentari, să aflăm ce au făcut aceste asociaţii şi fundaţii cu 
banii primiţi de la bugetele locale, de la bugetul naţional sau din străinătate, precum şi să putem constata eficienţa 
cheltuirii acestor fonduri! 

Eu sunt la primul meu mandat de parlamentar, dar cu toate acestea, consider că România are destule legi 
bune şi, bineînţeles, chiar şi pe acestea le putem îmbunătăţi substanţial, dacă ne dorim cu adevărat! Ba mai mult decât 
atât, România are deja, într-o mare măsură, o legislaţie modernă, adaptată la cea europeană! Dar, din păcate, noi, spre 
deosebire de celelalte ţări europene, stăm foarte prost la capitolul respectarea şi aplicarea legilor aflate în vigoare, iar 
această deficienţă majoră – care, vedem acum, poate genera şi tragedii cumplite -, trebuie eliminată odată pentru 
totdeauna!  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
 

Agricultorii noştri s-au săturat de muncă multă pe bani puţini 
 
 

Anul trecut a dat seceta! Oamenii au recoltat puţin şi au reuşit să-şi scoată, din vânzarea produselor, doar o 
parte din banii pe care-i dăduseră pe brazdă, în timpul campaniilor agricole. Cu chiu, cu vai şi mai ales pe datorie, 
oamenii şi-au înfiinţat în toamna lui 2012 culturi noi pe care le-au tratat, le-au udat şi le-au îngrijit cum au ştiut ei mai 
bine. Muncă multă şi grea, de pe urma căreia scot acum, în 2013, recolte bogate. Din păcate însă, nici în acest an nu 
le este dat să se bucure de munca lor.  

Cum puţini agricultori au contracte ferme de livrare a recoltele, intermediarii români şi cei străini au prăbuşit 
piaţa de desfacere, ca să le poată cumpăra producţiile pe te miri ce din cauza monopolului format pe piaţa de 
depozitare de către cei patru-cinci mari agricultori. Iar în situaţia în care oamenii plătesc, anual, cu 10 procente mai 
mult ca să înfiinţeze un hectar de cultură, devalorizările recoltelor îi duc direct în sapă de lemn! Nu se poate să 
investeşti în fiecare an mai mult şi să încasezi mai puţin!  
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Fără bani în conturi şi deci, fără puterea financiară să cultive mai mult pământ, fermierul care altădată aduna 
bani buni de pe câmpuri a rămas acum la mâna celor care vor să-l strângă cât pot de tare, cu uşa! Cine n-are siloz sau 
depozit frigorific şi nici nu-şi permite să închirieze, trebuie să-şi vândă recoltele repede, indiferent cât de puţin oferă 
cumpărătorul. Va merge fermierul în pagubă astăzi, va merge tot în pagubă şi mâine, până când îşi va trage utilajele 
pe dreapta şi îşi va agăţa ştiinţa şi meşteşugul în cui! Nu de alta, dar de muncă multă pe bani puţini e lesne să te 
saturi!  

Şi atunci, mă întreb: Cum de greutăţile fermierilor noştri sunt mai acute decât ale agricultorilor europeni? Ei 
bine, în România, interesul producătorului din agricultură pare să fi ajuns pe ultimele locuri în agenda de lucru a 
actualului Guvern. Tonul în politică, inclusiv în cea agricolă, este dat de oameni ale căror interese nu pot fi decât 
bănuite, în acest moment. Cu toţii ar trebui să ne dăm seama că, oricât de deasă ar fi plasa intereselor din agricultura 
anului 2013, în acest moment, de bunăstarea fermierului nu-i prea pasă nimănui!  

Ne amintim cu toţii de cazurile de firme din alte judeţe care au venit şi au cumpărat cereale sau alte produse 
agricole, plătind cu cecuri fără acoperire, iar fermierii nici până în ziua de azi nu şi-au mai recuperat banii! Iar 
ulterior, când s-au efectuat controale la aceste firme, s-a descoperit că pur si simplu dispăruseră, că adresele lor erau 
de fapt false şi că firmele erau de fapt… fictive!  Rugămintea mea către agricultori este să nu-şi vândă recoltele pe 
câţiva “arginţi”! Deci, foarte mare atenţie, oameni buni, la cei care dau târcoale muncii voastre!  

Şi mă întorc acum la problemele fermierilor noştri. Producătorii agricoli vin după un an la fel ca anul trecut, 
în care seceta i-a decapitalizat. Iar anul acesta, când situaţia producţiilor este ceva mai bună, preţurile practicate pe 
piaţă acoperă cheltuielile de producţie doar în proporţie de 70-80%. Şi, bineînţeles, angrosiştii profită din nou de 
faptul că producătorii agricoli nu au spaţii de depozitare sau sunt decapitalizaţi. Aşadar, rugăm Guvernul României să 
intervină cu programe viabile pe piaţă, după modelul celorlalte state europene, atunci când angrosiştii deţin 
monopolul în achiziţia de produse agricole! Cea mai mare parte a fermierilor români nu dispun deloc de spaţii de 
depozitare.  

Se munceşte pe câmpurile României tot cu tractoarele “cârpite”. Micii fermieri au rămas în urmă cu dotarea 
fermelor, pentru că nu au capacitatea financiară şi nici administrativă pentru a contracta credite sau a aplica pentru 
fonduri europene. Iar programul Rabla pentru tractoare este într-adevar… o rablă! Consumă tone de hârtii birocratice 
şi are o primă eventual pentru un Logan, nu pentru un tractor! Cu 4.000 de euro primă, fermierii pot doar să-şi facă 
alţi nervi, nu să-şi cumpere tractor. Un voucher la programul “Rabla pentru tractoare” înseamnă 4.000 de euro, însă 
un tractor bun, de 90-100 de cai putere, costă, ştim bine, chiar şi de 7-8 ori mai mult! 
 
 

Deputat 
Dumitru Verginel Gireadă 

 
*** 

 
 
 

Şi totuşi ce facem cu maidanezii? 
 

 
Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, 

 
Camera Deputaţilor va trebui să găsească, şi încă foarte repede, o soluţie la întrebarea care a fracturat de 

câteva zile încoace opinia publică din România: eutanasiem maidanezii sau  menajăm sensibilitatea iubitorilor de 
animale cu riscul ca tragedia băieţelului de 4 ani să se repete iar şi iar? 

Dezbaterea s-a mutat în plenul Camerei Deputaţilor, pentru că aici este, acum, acel proiect de lege referitor la 
câinii fără stăpân, amendat la Curtea Constituţională şi care s-a tot plimbat prin birouri din 2007 încoace. 

Senatul s-a pronunţat deja în mai anul acesta şi a amendat paragrafele indicate de judecătorii Curţii 
Constituţionale, fără alte comentarii şi fără presiunea şi responsabilitatea uriaşă care stă pe umerii noştri. Acum, după 
tragedia lui  Ionuţ, noi va trebui să avem cu totul alte unităţi de măsură. 

Şi pentru că, tehnic, ceea ce noi va trebui să facem se numeşte  armonizarea legii cu textul deciziei Curţii 
Constituţionale, am trecut şi eu în revistă ce ne recomandă judecătorii CC. 
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Citesc acolo că eutanasierea ar trebui sa fie o măsura excepţională, în cadrul unor programe de control a 
bolilor şi că regula ar trebui să fie reducerea reproducerii acestora prin sterilizare. Sunt curios doar dacă judecătorii 
Curţii şi ei oameni cu copii şi nepoţi ar mai conchide la fel acum şi nu ar reevalua cumva caracterul excepţional al 
măsurii. Dincolo de aceasta însă, o altă constatare din textul deciziei mi s-a părut bizară şi cu siguranţă în contradicţie 
cu tot ce am citit în materie de câini vagabonzi. 

Citez din decizia Curţii: “Eutanasierea în masă a câinilor fără stăpân va periclita însăşi existenţa rasei 
comune şi va produce dezechilibre previzibile, ceea ce încalcă dreptul populaţiei la un mediu sănătos şi echilibrat 
ecologic”. 

Mărturisesc că mi-e greu să înţeleg cine le-a furnizat documentaţia ştiinţifică onorabililor judecători ai Curţii 
Constituţionale, dar ce spun ei aici frizează ridicolul. Adică, ar trebui să acceptăm că există o rasă comună a 
maidanezilor şi eutanasierea ar pune-o în pericol, ba chiar ar produce dezechilibre ecologice ? Iertaţi-mă, dar o 
aberaţie mai mare n-am auzit în ultima vreme. 

Dar pentru că oricâte argumente aş invoca, vocea unui profesionist în materie are altă greutate, aş vrea să-l 
citez aici pe un doctor în geografie, şef de lucrări la Facultatea de Geografie din Bistriţa.  Domnul în cauză spune aşa: 
„Iubesc natura, iubesc animalele, dar o specie invazivă precum câinele maidanez nu-mi trezeşte decât repulsie şi cred 
în controlarea înmulţirii şi diseminării lor pe întinsul oraşelor din România, chiar prin eutanasiere. Specia nu este 
ameninţată, însă securitatea omului, da! Nu se distrug ecosisteme aşa, nici nu se modifică habitate, Câţi oameni vor 
mai muri, până să fie consideraţi periculoşi? „, este semnul de alarmă lansat de un profesor universitar. 

Ţinând cont de toate aceste argumente, votul meu va fi în favoarea unei soluţii radicale, care nu exclude 
eutanasierea. 
 
 

Deputat 
Szelian Dolha 

 
*** 

 
 

Care sunt argumentele susţinătorilor proiectului Roşia Montana 
 

 
Am constatat cu mâhnire că după exprimarea în primă instanţă de către preşedintele PNL a unei poziţii 

personale privind controversatul proiect numit generic Roşia Montana şi după ce în mod oficial parlamentarii PNL au 
luat o decizie, spiritele s-au inflamat la maxim.  

Nu am să mă refer la poziţia mea faţă de respectivul proiect, ea va fi cunoscută în momentul dezbaterilor şi al 
votării lui în Camera Deputaţilor.  
Mă voi referi însă la modul în care decurg dezbaterile publice pe tema proiectului. Am asistat, în faţa televizorului la 
o astfel de dezbatere care a avut loc la o televiziune de ştiri. O dezbatere în care au fost prezenţi numeroşi exponenţi 
ai societăţii civile şi parlamentari care se opun proiectului pe de o parte, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile şi 
mai mulţi localnici din zona Roşia Montana care agrează proiectul. Deci, o reprezentare completă cu participarea 
tuturor părţilor sau, mă rog, a ambelor tabere implicate.  

Din păcate, am ajuns la o concluzie amară. Cei care se opun proiectului au prezentat argumente solide ale 
poziţiilor lor, în timp ce susţinătorii proiectului au demonstrat că nu sunt deschişi dialogului, că sunt intransigenţi. 
Am să vă prezint doar două exemple. 

O doamnă – care nu face parte din vreun partid politic şi care nu ştiu dacă a votat USL la alegeri, dar care a 
criticat USL pentru unele stângăcii, sau pentru ce a considerat dânsa că USL nu a rezolvat, deci o persoană care nu 
poate fi acuzată de partizanat politic – şi-a exprimat poziţia susţinând că în situaţia demarării exploatării de la Roşia 
Montana, patrimoniul turistic de acolo va fi afectat. Respectiva persoană a propus preopinenţilor să încerce să 
dezvolte turismul în zonă, a explicat că străinii sunt interesaţi de vechile construcţii miniere romane şi că turismul ar 
putea fi o soluţie pentru creşterea numărului de locuri de muncă în zonă. O poziţie corectă a unui cetăţean şi care a 
propus şi o soluţie. Care au fost contraargumentele susţinătorilor proiectului aflaţi într-o locaţie la Roşia Montana. 
“Cine este această persoană care vine să ne dea nouă lecţii?”.  
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Un senator PNL a explicat trei motive foarte simple, din care rezultă de ce nu se poate vota proiectul: lipsa 
avizului de mediu, încălcarea a şase acte normative în vigoare în situaţia în care este adoptat proiectul, 
neconstituţionalitatea prevederii care acordă dreptul unei companii private de a efectua expropieri. Practic, senatorul 
PNL a preluat câteva dintre argumentele de ordin tehnic,  pe care le-a prezentat şi preşedintele PNL 

Proiectul denumit Roşia Montana nu este doar unul controversat, ci şi unul extrem de complex şi cu 
implicaţii pe multe paliere. Este o înşiruire de excepţii, o lege specială cu multe derogări. De aceea, atât susţinătorii 
proiectului, cât şi adversarii lui trebuie să prezinte argumente pertinente atunci când îşi susţin poziţiile. Care au fost 
argumentele susţinătorilor, aţi văzut. Personal, nu cred că doar în baza unor astfel de argumente poate fi susţinut un 
proiect de genul celui numit Roşia Montana. 
 
 
 

Deputat 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

  
 
 

PNL nu s-a „sucit” şi nu a cedat „presiunilor străzii” 
 

 
Grupurile reunite ale parlamentarilor PNL au votat luni seara, cu o foarte largă majoritate să nu susţină în 

Senat şi în Camera Deputaţilor proiectul de lege referitor la Roşia Montana. La puţine minute după decizia luată de 
parlamentarii PNL, a început să plouă cu acuzaţii de genul „liberalii s-au sucit”, „liberalii nu mai vor ca proiectul să 
se discute în Parlament”, „liberalii au cedat în faţa presiunilor străzii” etc. 

Mă văd nevoit să clarific unele aspecte, şi să expun care este poziţia mea, care de altfel este în concordanţă 
cu decizia luată în grupurile parlamentare. 

În primul rând, trebuie să precizez că „liberalii” (deci implicit subsemnatul) „nu s-au sucit”. Niciodată PNL 
nu s-a pronunţat împotriva sau în favoarea exploatării de la Roşia Montana. PNL a avut în perioada de Opoziţie o 
atitudine negativă referitoare la proiectul de lege promovat de guvernele Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu, pe care l-a 
considerat ca fiind controversat şi păgubos pentru statul român. În ceea ce priveşte actualul proiect elaborat de 
Cabinetul Ponta 2, PNL a anunţat că se va pronunţa într-un sens sau altul după analizarea temeinică a documentului 
în sine.  

Proiectul de lege ne-a parvenit la acest început de săptămână şi în urma analizării lui s-a ajuns la concluzia că 
nu poate fi susţinut. Cred că avem libertatea noastră să ne pronunţăm în Parlament într-un fel sau altul şi nu văd 
niciun fel de legătură între opţiunea noastră pentru un vot sau altul. Sunt unele aspecte care nu sunt în favoarea 
statului Român, sunt unele elemente ce intră în coliziune cu Constituţia şi aş aminti doar prevederea care dă dreptul 
unei entităţi private, RMGC, să efectueze expropieri.  
Faptul că parlamentarii PNL au luat o decizie, nu înseamnă că proiectul nu se va mai discuta în Parlament. Iar în 
ceea ce priveşte „cedarea în faţa presiunilor străzii”, nu este vorba de aşa ceva. PNL nu a cedat niciunei presiuni, dar, 
în acelaşi timp PNL întotdeauna a ţinut cont de ce spun oamenii, de vocea societăţii civile, atunci când opiniile 
exprimate au fost corecte şi au fost susţinute cu argumente pertinente. De alfel, opiniile corect argumentate nu pot fi 
ignorate de nimeni. 

S-a vehiculat în unele medii de informare – probabil pentru creşterea audienţei – că în acest moment este un 
imens scandal în USL, pe tema Roşia Montană. Nimic mai fals. Nu este niciun fel de scandal. În plus, în această 
chestiune PNL nu a fost legat de niciun angajament, nici la nivelul USL, nici în raport cu alegătorii, nici în raport cu 
Gabriel Resources Gold Corporation şi nici ca partid, nici în numele statului român.  
Sunt conştient de doleanţele, aşteptările şi argumentele susţinătorilor proiectului Roşia Montană din zona Apusenilor. 
Ele nu sunt de ignorat. Dar în acelaşi timp, susţinătorii proiectului trebuie să ştie, că nu este vorba de o problemă 
locală, proiectul Roşia Montana este o problemă de ordin naţional şi care trebuie să fie rezolvat la nivel naţional, nu 
local. 
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Deputat 

Dorinel Ursărescu 
 

*** 
 

Proiectul Roşia Montană a devenit în ultimele zile una dintre problemele analizate de clasa politică, experţii şi 
practicienii din planul economic, mass-media, dar şi de populaţia din România. În nenumărate locaţii din ţara noastră, 
au avut loc ample proteste împotriva finalizării procedurilor de avizare în vederea  demarării proiectului de extragere 
a metalelor preţioase aflate în zona Roşia Montană. 

În ultimul timp, compania Roşia Montană Gold Corporation, iniţiatoarea proiectului minier de exploatare a 
zăcămintelor, a reiterat public dorinţa de a obţine toate avizele necesare începerii exploatării, sub rezerva unor 
condiţionări asupra formei acordului de mediu şi unor acţiuni juridice menite a aduce prejudicii financiare majore 
Statului Român prin plata unor despăgubiri în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari. Se pune aşadar problema 
impactului pozitiv sau negativ pe care l-ar putea avea aprobarea acestui proiect prin cadru legislativ. În acest sens, nu 
negăm faptul că un proiect de exploatare de o asemenea anvergură ar aduce avantaje ţării, respectiv o anumită cotă 
din profit, ca urmare a calităţii de acţionar a statului, precum şi dividende obţinute de către Statul Român şi impozitul 
pe dividende aferente potenţialului profit realizat şi repartizat acţionarilor companiei. De asemenea, un alt avantaj 
prezentat este acela al încasării redevenţei stabilite prin cadrul legal, încasării taxelor şi impozitelor locale, precum şi 
crearea de locuri de muncă. 

Dar, în schimb, dezavantajele realizării unui astfel de proiect sunt mult mai multe şi cu un mai amplu impact 
asupra întregii societăţi. În primul rând, în calitate de deputat, sunt în asentimentul colegilor parlamentari care susţin 
ideea că este necesar ca proiectul de lege referitor la exploatarea minieră de la Roşia Montană să facă obiectul unei 
analize serioase la nivelul Parlamentului. Astfel, sunt întru totul de acord cu înfiinţarea unei comisii parlamentare 
speciale care să aibă ca temă de lucru proiectul Roşia Montană, comisie în dezbaterile căreia să fie analizate toate 
discuţiile şi argumentele pro sau contra proiectului în speţă. Astfel, iniţiativa legislativă supusă dezbaterii în 
Parlament trebuie analizată cu obiectivitate prin prisma raportului dintre riscuri şi beneficii, de către specialişti 
competenţi şi dezinteresaţi. De asemenea, trebuie avut în vedere şi faptul că veniturile obţinute de Statul Român pot 
fi, printr-o gestionare neprofesionistă a condiţiilor contractuale, afectate de scutirea de impozite şi taxe vamale a 
firmei, ceea ce ar însemna un profit derizoriu pentru stat. Crearea de aproximativ 2300 de locuri de muncă în prima 
perioadă a proiectului şi apoi de aproximativ 900 de locuri de muncă în perioada de procesare a minereurilor 
reprezintă un număr minor pentru anvergura proiectului, totalul acestora fiind comparabil cu al unei companii private 
cu un nivel al activităţii şi al investiţiilor la un nivel mult mai scăzut decât al companiei investitoare în proiectul 
Roşia Montană. 
Un aspect impetuos necesar pentru o eventuală aprobare a acestui proiect minier este dat de necesitatea unui studiu de 
mediu transparent, în vederea posibilităţii cuantificării unui posibil impact ecologic negativ. Pentru aceasta, 
societatea exploatatoare ar trebui să efectueze o serie de investiţii majore pentru protejarea mediului, conform atât 
normelor europene cât şi normelor interne ale statului în acest domeniu, fapt ce ar duce cu siguranţă la o scădere a 
profitului companiei şi implicit la o scădere a unor eventuale taxe şi impozite care ar trebui să fie încasate de către 
stat. 

Se pune de asemenea problema exproprierilor şi relocării unui număr mare de familii din zona afectată. 
Conform studiilor efectuate, proiectul se întinde şi afectează 38 % din suprafaţa comunei Roşia Montană şi ar fi 
necesară o relocare de aproximativ 1800 de persoane precum şi demolarea unui număr important de clădiri. Această 
stare de fapt a stârnit nemulţumirea şi o reacţie negativă din partea unui număr de localnici, chiar dacă unii dintre 
aceştia au acceptat ofertele aparent atrăgătoare din partea firmei, privind compensarea financiară. 

Nu în ultimul rând, se pune problema compatibilităţii proiectului cu legislaţia europeană. Este necesar a fi 
amintită incompatibilitatea acestuia şi a procedurilor specifice cu Directiva 80/68/EEC din 17 decembrie 1979 
referitoare la protecţia apelor subterane. De asemenea, proiectul mai încalcă şi prevederile Convenţiei de la Berlin din 
10 octombrie 2001, care prevede interzicerea cianurii în exploatările miniere pe teritoriul Uniunii Europene. 

Reiterând, pot afirma că sus amintita comisie parlamentară specială trebuie să aibă în vedere toate aceste 
aspecte, mai ales cele negative, care, nestudiate într-un mod transparent şi profesional, ar putea aduce mult mai multe 
prejudicii decât avantaje Statului Român, mediului, precum şi populaţiei României. 
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Pentru o protejare a bogăţiilor ţării noastre, păstrate şi păzite de milenii de către conaţionalii noştri şi de 
înaintaşii acestora, în multe rânduri chiar cu preţul vieţii, consider că este necesar ca o investiţie de asemenea 
amploare ar trebui demarată cu capital românesc, iar dacă se doreşte atragerea unor investitori străini, acest lucru 
trebuie întreprins cu o cotă de participare a statului în proporţie de 75-80%, nicidecum cu una de aproximativ 20%. 
Printr-o asemenea cotă de participare a statului, în forma actuală în discuţie, nu mai putem vorbi despre interes public 
în beneficiul economic al ţării, ce ar putea justifica unele măsuri de strămutare şi expropriere, o asemenea formă fiind 
neobişnuită în practica internaţională a valorificării bogăţiilor subsolului. Este necesar a fi avute în vedere şi 
proiectele de aceeaşi anvergură ale ţărilor europene dezvoltate, cum sunt Germania, Anglia, Franţa, spre modelul 
cărora trebuie să tindem, precum şi raporturile de concesionare ale acestor ţări în valorificarea acestor bogăţii, un 
exemplu deosebit de elocvent fiind acela din industria petroliferă, unde raportul de concesionare faţă de investitori 
străini este de 85% cota de participare din partea ţării gazdă şi 15% cota de participare din partea investitorilor 
respectivi. 

Bogăţiile ţării noastre trebuie exploatate astfel încât  şi generaţiile viitoare să se bucure de ele, lucru  care nu 
s-ar mai întâmpla dacă acest proiect de exploatare va fi pus în aplicare. 

Sper, în sensul celor precizate anterior, că şi colegii din Uniunea Social – Liberală sunt în asentimentul meu 
şi cer pe această cale întregii populaţii a ţării şi a colegiului pe care îl reprezint să nu fie de acord cu proiectul Roşia 
Montană, deoarece, în ritmul acesta, ajungem să conştientizăm existenţa unei loterii la care se joacă bogăţiile ţării 
noastre. 
 
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 

 
 

Unul dintre obiectivele esenţiale asumate de USL în actul de guvernare este finalizarea procesului de 
regionalizare a României, după tentativele firave şi eşuate de către fosta guvernare PDL. De la începutul anului şi 
până acum, dezbaterea publică pe acest subiect a fost mai mult sau mai puţin intensă, şi pentru că grupul 
interministerial desemnat în acest sens a operat şi încă mai operează cu variante de lucru, urmând ca Parlamentul să 
dezbată şi decidă asupra formei adoptate în Guvern. 
 Touşi, până a cunoaşte forma finală asumată de Guvern, se impun câteva consideraţii pe care doresc să le 
supun atenţiei dumneavoastră, stimaţi colegi, şi a opiniei publice de la această tribună. 
 În primul rând, regionalizarea este şi trebuie să fie un proiect al României, în slujba României şi al 
cetăţenilor, şi nu apanajul clasei politice. Este nevoie de un consens din partea societăţii, a factorilor implicaţi în 
bunul mers al cetăţii – politicieni, societate civilă, cetăţeni. 
 În al doilea rând, România, ca stat membru al Uniunii Europene, are nevoie de regiuni, pentru a fi înglobate 
ca factori activi în îndeplinirea  celui mai important obiectiv de dezvoltare al ţării noastre, mai ales după criza 
economică, absorbţia fondurilor europene. 
 Deja vorbim de exerciţiul bugetar al UE pentru perioada 2014-2020 prin care ne sunt puse la dispoziţie 
fonduri europene consistente, iar implicarea regiunilor devine obligatorie pentru a accelera acest proces şi a depăşi 
modestele rate de absorbţie înregistrate până în 2011. 
 În al treilea rând, procesul de regionalizare trebuie gândit ca parte componentă şi esenţială a unui alt concept 
asumat de USL – modernizarea şi descentralizarea administraţiei publice.  
 Ca deputat de Hunedoara, nu pot să nu amintesc modalitatea în care au fost stabilite sediile direcţiilor 
regionale de finanţe, prin reorganizarea ANAF în contextul descentralizării şi regionalizării, decizie care printre altele 
a nedreptăţit acest judeţ, în urma protestelor la limita legalităţii ale unor funcţionari din Timişoara. La momentul 
respectiv, am luat atitudine împreună cu factorii de decizie locali, mai ales că Hotărârea de Guvern care a stabilit 
această măsură a intrat în şedinţa de Guvern cu sediul direcţiei regionale de finanţe la Deva şi a ieşit cu sediul la 
Timişoara, fapt care a dat o notă de inconsistenţă şi care poate umbri în viitor procesul de regionalizare. 
 În acest sens, cred că regionalizarea trebuie să ţină cont de specificul fiecărei regiuni, de realităţile 
economico-sociale, istorice, culturale ale judeţelor, care vor fi incluse într-o parte sau alta, de greutăţi locale şi de 
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oportunităţi, pentru a putea genera formule echilibrate şi adecvate de dezvoltare pentru toate zonele şi pentru toţi 
cetăţenii.  
Acestea sunt principiile generale pe care aştept să le regăsesc în proiectul de regionalizare şi pe care le voi încerca să 
le impun în dezbaterea parlamentară în numele Hunedoarei, pentru că acest judeţ, municipiul pe care îl reprezint aici, 
hunedorenii merită o soartă mai bună, respect şi atenţia cuvenită. 
 
 

 
Deputat 

Carmen Hărău 
 

*** 
 
 

Concurs naţional versus medie ponderată 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Ni se spune deseori, în ultimul timp, că resursele naturale ale României sunt limitate şi că, pentru binele 
nostru, trebuie exploatate deîndată. Desigur, este vorba de resursele naturale şi de interesul imediat al unora. În aceste 
momente se dezbate intes subiectul resurselor naturale, însă nu se vorbeşte aproape deloc despre cea mai importantă 
resursă a acestei ţări: resursa umană. 

Stimaţi colegi, 
Obişnuim să ne batjocorim ca oameni şi ca popor, iar nu de puţine ori din discursul zilnic al românului face 

parte şi afirmaţia că suntem neputincioşi, inculţi, leneşi, necinstiţi, neserioşi... Necivilizaţi cum s-ar zice, nedemni 
adică de civilizaţia europeană! 

Este vădită neîncrederea în noi înşine, este evident că nu reuşim să conştientizăm potenţialul pe care îl 
avem, nu reuşim să ne apreciem obiectiv, pozitiv. 

Rareori ni se întâmplă (dar ne place când auzim acest lucru!) să afirmăm sau să "acceptăm" afirmaţiile altora 
despre potenţialul nostru uman nativ, "noi, românii, suntem poporul care are una dintre cele mai mari medii ale 
coeficientului de inteligenţă a individului". Aşadar, suntem ba "proştii Europei", ba "cei mai inteligenţi". Cred că 
amândouă abordările sunt greşite! 

Stimaţi colegi, 
Cea mai importantă resursă a unui popor este resursa umană! Acesta este un truism care merită a fi repetat, 

până când nu va fi prea târziu! 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Resursele noastre naturale nu sunt puţine, ba sunt chiar foarte importante în comparaţie cu suratele noastre 

ţări europene şi constituie o bază importantă a devenirii noastre viitoare. Dar consider că nu, repet, nu acum trebuie 
exploatate, în condiţii economice improprii pentru România.  

În schimb, da, trebuie să conştientizăm şi să reevaluăm uriaşa resursă umană pe care o avem şi pe care din 
nefericire nu o"exploatăm" la adevărata sa valoare. Capacităţile noastre individuale trebuie, în mod necesar, 
exploatate acum şi intens! 

Deşi resursa umană este o resursă cu un rezervor ce pare inepuizabil, spre deosebire însă de resursele 
naturale, care, dacă astăzi nu sunt exploatate, mâine vor valora mai mult şi vor putea fi valorificate mai bine, resursa 
umană, însă, dispare în mod inevitabil cu fiecare om care trece în nefiinţă fără să îşi fi dat măsura aptitudinilor, 
capacităţilor sale. Noi, ca popor, şi fiecare dintre noi, ca individ, pierdem ceva în fiecare secundă care trece fără a 
putea să ne manifestăm la adevărata noastră "valoare", fără ca aptitudinile noastre înnăscute să fi fost cizelate, 
antrenate în aşa fel încât să devină calităţi şi mijloace de acţiune, fără să ne manifestăm la potenţialul lăsat nouă de 
Dumnezeu şi, tot cu voia Lui, folosit deplin în interesul nostru al fiecăruia şi al tuturor! 

Stimaţi colegi, 
Este o afirmaţie general acceptată precum că am putea mai mult, că avem oarece "calităţi" moştenite. Dacă 

este adevarată această afirmaţie, rămâne ca acest dat sau aceste calităţi înnăscute să fie transformate în aşa fel încât să 
fie utile, să ne ajute în viaţa de zi cu zi. Dacă acceptăm că suntem inteligenţi, ne rămâne doar să cultivăm această 
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inteligenţă, să devenim cât mai performanţi ca indivizi. Sigur, măsura orăcîrei performanţe trebuie să fie omul şi nu 
alte false şi nocive măsuri. În această privinţă învăţarea este un proces psiho-intelectiv perpetuu, care ţine de 
existenţa şi de natura noastră, prin care acumulăm informaţii şi deprinderi în mod necesar şi natural. Observând 
beneficiile acestui proces, omul, pe parcusul existenţei sale, l-a transformat, l-a instituţionalizat. Procesul nu trebuia 
să mai ţină de întâmplare, de succesiunea în timp a unor evenimente de necontrolat, trebuia învăţat mai repede, mai 
mult şi trebuie învăţat ceea ce era necesar cu adevărat! 

În acest context era şi este foarte important ca învaţarea să ţină cont de aptitudinile obiective ale omului, în 
acord cu „datul” său, fiecare dintre "învăţăcei" trebuie să fie îndrumat spre acea modalitate de învăţare şi să 
primească acele învăţături care să îl facă "util" sieşi şi altora, împlinit ca om (ca individ şi parte a societăţii). 

Stimaţi colegi, 
Aşadar, un rol important îl are justa, corecta, obiectiva selectare a "şcolii" de urmat de către actualii 

"învăţăcei", prin prisma aptitudinilor lor dovedite. Niciuna dintre modalităţile eventuale de selectare nu poate fi 
perfectă, fiecare păcătuieşte pentru că încă noi nu avem înţelepciunea, metoda şi mijloacele de a evalua corect 
aptitudinile intrinseci ale omului în momentul evaluării, aşa cum nu putem şti nici care va fi, cu exactitate, evoluţia 
viitoare a acestor aptitudini. Însă suntem datori a încerca să facem o selecţie, cu mijloacele intelectuale şi materiale 
pe care le avem, iar această selecţie trebuie să fie în mod necesar obiectivă! De vreme ce selecţia noastră oricum este 
una imperfectă "a priori" (aşa cum arătam mai sus), măcar să fie una obiectivă! 

Actualmente, alegerea "şcolii" de urmat ulterior terminării studiilor gimnaziale se face printr-o metodă care 
este departe de a fi obiectivă. Astfel, în esenţă, se face o medie ponderată între media notelor primite în clasele V-
VIII cu media obţinută la un examen naţional numit Evaluare. 

Dacă în ceea ce priveşte Evaluarea, caracterul obiectiv subzistă, fiind vorba de subiecte naţionale, baremuri 
naţionale, în ceea ce priveşte media notelor obţinute în clasele V-VIII lucrurile se schimbă întrutotul!  

Această medie, criteriu de selecţie a "şcolii" de urmat, este în mod vădit un criteriu subiectiv, care 
perverteşte complet procesul de selecţie. Mediile se calculează folosindu-se notele obţinute la clasă de către fiecare 
dintre elevi timp de 4 ani de studiu. Însă, instituţiile în care se acordă aceste note sunt complet diferite, fiecare şcoală 
având propriile "ştachete". Nivelurile de pretenţie, standardele şcolilor diferind foarte mult, notele care se obţin nu 
pot fi comparate în mod obiectiv! Astfel, prin prisma instituţiei de învăţământ urmate, notele capată un caracter 
subiectiv, fiind proprii fiecăreia dintre ele, nu se aplică aceeaşi măsură pentru fiecare dintre subiecţii supuşi evaluării!  

Pe de altă parte, evaluarea periodică, prin notare a elevilor, este influenţată în mod decisiv de persoana, 
personalitatea profesorului care acordă aceea notă. Este vădit că exigenţele, precum şi capacitatea proprie a fiecăruia 
dintre profesori diferă foarte mult. Fără a aduce în discuţie mizeria morală – corupţia - care este, din păcate, prezentă 
peste tot în societatea noastră, afirm doar că zeci de mii de profesori dau milioane de note pe parcursul celor 4 ani, 
note care sunt influenţate de nivelul pregătirii profesionale a fiecăruia dintre profesori, de starea lor emoţională 
prezentă în momentul notării, de flexibilitatea curriculei, de dorinţa de a proteja interesele instituţiei, profesorului şi 
ale elevului (interese care, deseori, sunt în conflict cu interesele sociale de urmat, fără însă a genera). Notarea 
elevului se transformă dintr-un formidabil instrument de evaluare continuă a stării de moment şi a evoluţiei 
procesului de învăţare, într-un scop în sine, astfel încât "copilul trebuie să ia note maxime, că altfel, deşi la evaluarea 
naţională va lua note bune, nu va ajunge la un liceu bun!" 

În mod evident, media notelor obţinute pe parcursul celor 4 ani de studiu nu constituie un criteriu obiectiv, 
obiectivitatea fiind pierdută prin influenţa factorilor  profesor şi instituţie de învăţământ, ambii factori influenţând, 
particularizând notele obţinute, iar notele acestea nu mai pot fi comparate, nu mai reflectă fidel nivelul de pregătire şi 
aptitudinile elevilor supuşi evaluării! 

Stimaţi colegi, 
Ca o concluzie, pentru că evaluarea trebuie să fie obiectivă, media notelor obţinute pe parcursul celor 4 ani 

de studiu gimnazial nu mai poate fi reţinută drept criteriu de selecţie a şcolii de urmat. Pentru că procedura evaluării 
naţionale (fiind vorba de subiecte unice şi baremuri de corectare unice) are un caracter obiectiv, ea trebuie păstrată ca 
şi criteriu de selecţie. Cred că se impune, aşadar, organizarea unui Concurs naţional, care nu necesită alocată nicio 
altă resursă umană sau materială (alta decât cea deja alocată), având subiecte unice, baremuri de corectare unice, 
repartizare naţională. 

Un caz aparte îl reprezintă liceele confesionale, liceele cu predare în limbi străine sau cele vocaţionale, 
acestea urmând, desigur, să îşi poată particulariza selecţia adăugând notei obţinute la Concursul naţional şi criterii 
specifice de selecţie. 
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În încheiere, despre subiectele Concursului şi baremurile de corectare, îi rog, cu respect, pe profesori, 
pedagogi, psihologi, sociologi să se aplece asupra lor cu mare atenţie. Le doresc înţelepciune şi putere pentru a face 
funcţional acest concurs naţional, aşa cum le doresc să aibă înţelepciune şi putere pentru a perfecta şi curricula 
naţională (mai precis curriculele)! 
 
Vă mulţumesc pentru atenţie. 
 

Deputat 
Ioan Cupşa 

 
*** 

 
Stimaţi colegi,  
 

Vreau să salut astăzi progresele făcute de economia românească în coordonarea guvernului condus de 
Uniunea Social Liberală. Toate estimările specialiştilor indică faptul că prognozele acestui an vor fi revizuite pozitiv, 
ceea ce demonstrează că angajamentele luate de guvernul condus de Uniunea Social Democrată au început să dea 
roade la mai putin de un an şi jumătate de la salvarea ţării din mâinile fostei puteri.  

Şi analiştii europeni, conform prognozelor publicate de aceştia, estimează o creştere mai mare decât cea 
prevăzută pentru economia românească în acest an şi pentru anul următor. Timp de patru ani, până în anul 2017, 
creşterea economică va avea, anual, o medie de 3 procente.  Totodată, rata inflaţiei va scădea în România în următorii 
ani, ajungând de la 3,3% în 2012 la 2,9% în 2017. Analiştii estimează că deficitul bugetar nu va depăşi pragul de 3% 
din PIB în următorii trei ani.  În prima jumătate a acestui an, creşterea economică a României a fost de 1,7% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Faţă de acelaşi trimestru din anul 
2012, economia a crescut cu 1,3%. În primul semestru din acest an, economia a fost susţinută de creşterile de circa 
6% înregistrate în primul semestru de exporturi şi de producţia industrială. Ritmul de creştere a fost însă limitat de 
stagnarea consumului intern, dar şi de lipsa lucrărilor de infrastructură şi de scăderea investiţiilor – cele străine, cât şi 
cele realizate de către stat.  
 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

 
 
Începutul de an şcolar de săptămâna viitoare constituie un bun prilej pentru a transmite în calitate de deputat 

un mesaj de felicitare către dascăli care încep un nou drum al iniţierii copiilor noştri în tainele formării şi educării 
profesionale, precum şi un mesaj de bucurie pentru cei mici, mulţi dintre ei păşind pentru prima oară într-o sală de 
clasă, ţinuţi de mână de părinţi emoţionaţi. Fac acest gest conştient de importanţa şi însemnătatea momentului pentru 
că, la rândul nostru, am fost şi suntem cuprinşi de emoţie în această zi, în diferite ipostaze: copii, dascăli, părinţi. 

Mesajul din acest an nu poate trece cu vederea însă greutăţile dascălilor  şi dificultăţile pe care le întâmpină 
şcoala românească după dezastrul provocat în acest domeniu de guvernarea PDL. De aceea, dincolo de momentul 
festiv, începutul de an şcolar trebuie să fie un prilej de analiză din partea celor care conduc acest sistem care are 
menirea de a pregăti generaţiile viitoare ale României. 

Combaterea abandonului şcolar, supravegherea şi siguranţa copiilor în şcoli, reducerea decalajelor şcolare 
dintre mediile urban şi rural, îmbunătăţirea relaţiei dintre instituţia şcolii şi părinţi, o salarizare atractică pentru 
dascăli care să-i aducă în sânul şcolii şi să nu-i îndepărteze, crearea condiţiilor materiale şi suficiente în şcoli care să 
permită copiilor să aibă şanse egale în procesul educaţional sunt câteva dintre temele de actualitate cărora trebuie să 
le găsim rezolvare, la fel de importante ca proiectul Roşia Montană sau subiectul câinilor vagabonzi. 

Suntem conştienţi că este un moment greu pentru tot sistemul de învăţământ din România, dar nu trebuie să 
ne pierdem speranţa! Este motivul pentru care mesajul din acest an către dascăli este de solidaritate, de încredere în 
ziua de mâine şi că împreună putem trece peste toate dificultăţile ridicate de fosta guvernare iresponsabilă.  
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Ca reprezentant în Parlament al unui partid care a investit în şcoala românească şi care în perioada 2005-
2008 a redat demnitatea dascălilor, fac în acelaşi timp şi un apel la conducerea ministerului de resort pentru a găsi 
soluţiile adecvate la problemele şcolii româneşti şi a readuce şcoala cu adevărat printre priorităţile României. 
 
 

Deputat 
Erland Cocei 

 
*** 

 
 

Despre oameni şi câini 
 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 
 

Ca de obicei, este nevoie de o tragedie pentru ca societatea să se mobilizeze în rezolvarea unei probleme a 
comunităţii. Din păcate, este prea târziu pentru cei care au suferit deja traume fizice sau psihice, dar este la timp 
pentru cei care vor fi astfel scutiţi de calvarul unei agresiuni din partea câinilor străzii. 

Este uşor să spui că nu avem legi, sau că avem dar nu le aplicăm.Sunt puţini cei care ştiu că şi acum, după 
tragedia copilului ucis de câini în sectorul 2, părerile încă sunt împărţite referitor la necesitatea sau nu a eutanasierii 
căinilor comunitari. Am constatat această contradicţie eu insumi, cutreierând străzile din cartierul Militari şi 
discutând cu cetăţenii pe care îi reprezint în Parlamentul României. Şi am fost surprins de empatia direcţionată mai 
mult către animalele fără stăpân decât către semenii care au fost agresaţi, unii dintre ei purtând urmele vizibile ale 
muşcăturilor. În Militari este de departe cea mai mare densitate de câini comunitari din Bucureşti. Şi de aici se 
indreaptă către Primăria Capitalei cele mai multe sesizări şi solicitari de a fi ridicaţi, care însă au rămas fără răspuns 
din motive care mie personal îmi scapă. 

Parteneriatul încheiat de Primăria sectorului 6 cu ONG-ul “Vier Pfoten ” a dat rezultate partiale,îin sensul că 
un număr mare de câini au fost sterilizaţi iar cei bolnavi preluatţ în adăposturi, dar din păcate populaţia canină se 
schimbă permanent datorită celor care aduc animale din zonele limitrofe ale Bucureştiului şi le părăsesc pe străzile 
din sectorul 6. 

Trebuie să luam o decizie democratică, ca cetăţeni ai unei capitale europene care are o problemă ce ţine de 
lumea a treia, şi să facem odată pentru totdeauna ordine în acest domeniu. Iar rediscutarea legii animalelor fără stăpân 
în Parlament va da o dimensiune naţională unei soluţii care va putea rezolva problema oriunde în ţară, iar cei care nu 
o vor aplica n-au decât să dea socoteală în faţa cetăţenilor care i-au ales. 
 De aceea,  ca Deputat dar şi locuitor al Capitalei consider că rezolvarea problemei câinilor  fără stăpân, 
precum şi măsurile de prevenţie privind dezvoltarea necontrolată a populaţiei canine trebuie să fie legiferate fără 
întârziere şi fără echivoc de către Parlament, iar autorităţile  locale, cele care trebuie să aplice această lege , să fie 
responsabilizate imediat pentru ca localităţile României să capete un aspect european, lipsite de priveliştea dezolantă 
a câinilor care participă  la paradele militare sau populează locurile de joacă şi parcurile şi de aici toate beneficiile 
care decurg pentru locuitorii ţării dar şi pentru turism, sănătate, etc. 

Soluţia nu va mulţumi pe toată lumea, vom fi acuzaţi de barbarie, lipsă de omenie sau de viziune dar şi cei 
mai înverşunaţi adversari vor recunoaşte în final că s-a ajuns într-un punct fără întoarcere , în care doar soluţiile 
radicale mai au efect. În definitiv, este un exerciţiu democratic, în care voinţa şi interesul majorităţii trebuie să 
prevaleze, şi avem datoria să rezolvăm acum şi definitiv problema animalelor fără stăpân printr-o lege corectă, 
eficientă şi în acelaşi timp de bun simţ. 
 
 

Deputat 
Răzvan Mironescu 

 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Dan Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine 
 

Lipsa semnalizării municipiului Hunedoara pe  
indicatoarele amplasate deja pe tronsonul hunedorean al autostrăzii A1 Deva-Orăştie 

 
  
 Stimate Domnule Ministru, 
 

Am primit la cabinetul meu parlamentar mai multe sesizări privind lipsa semnalizării municipiului 
Hunedoara pe indicatoarele existente pe trosonul hundorean deja funcţional al autostrăzii A1 Deva-Orăştie. Astfel, 
cei care circulă pe acest tronson şi care vor să ajungă în municipiul Hunedoara se încurcă în trafic pentru că pe 
indicatoarele existente pe autostradă nu este semnalizată direcţia de urmat spre acest municipiu. Această deficienţă 
este prezentă dealtfel şi pe drumurile naţionale.  

Dificultatea este întâmpinată atât de localnici, cât mai ales de turiştii care doresc să viziteze Hunedoara, cel 
mai important municipiu al judeţului, cu obiective şi momumente istorice însemnate precum Castelul Corvinilor, 
recunoscut în întreaga Europă. 

Municipiul Hunedoara, localitate cu cca 70.000 de locuitori, are nevoie disperată de vizibilitate geografică 
fiind calamitat din punctul de vedere al locurilor de muncă, situaţie care afectează şi potenţialul de dezvoltare 
turistică.  

Este motivul pentru care, în calitate de deputat de Hunedoara, vă semnalez această problemă, cu rugămintea 
respectuoasă de a vă implica în rezolvarea ei şi de a preciza care sunt demersurile pe care le aveţi în vedere şi care 
trebuie iniţiate, eventual cu implicarea factorilor locali de decizie, astfel încât numele Hunedoarei să apară în scurt 
timp pe indicatoarele existente pentru a semnaliza direcţia de urmat către acest municipiu. 
Doresc răspunsul în scris.  
 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 

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

Modificarea legislaţiei privind pensionarea anticipată 
  
 
 Stimată Doamnă Ministru, 
 

Am primit la cabinetul meu parlamentar un memoriu privind penalităţile prea mari prevăzute de lege în cazul 
persoanelor care se pensionează anticipat. Este vorba despre o doamnă pensionară în vârstă de 57 de ani, cu 36 de ani 
vechime în câmpul muncii, care la momentul pensionării anticipate a fost penalizată cu 45% din cuantumul pensiei, 
motiv pentru care primeşte o pensie de 250 de lei, iar Casa de Pensii judeţeană o completează pentru a ajunge la 
nivelul pensiei minime de 350 de lei.  

Având în vedere această situaţie, vă rog respectuos să precizaţi dacă astfel de cazuri se regăsesc şi în alte 
judeţe ale ţării, care este motivaţia pentru care este menţinut în lege acest procent ridicat de penalizare în cazul 
pensionării anticipate şi care sunt demersurile legislative pe care Ministerul Muncii le are în vedere pentru a rezolva 
problema menţionată. 
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Doresc răspunsul în scris.  
 
 

Deputat 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 
 

Strategie şi soluţii pentru rezolvarea problemelor şcolii româneşti 
  
 Stimate domnule ministru, 
 Fiecare început de an şcolar înseamnă un moment festiv pentru dascăli, pentru părinţi şi în special pentru cei 
mici, care păşesc întâia oară pe acest drum al educaţiei şcolare şi formării profesionale. În acelaşi timp, acest moment 
readuce în dezbarea publică dificultăţile cu care se confruntă sistemul de învăţământ din România şi care nu sunt 
puţine: combaterea abandonului şcolar, siguranţa şi supravegherea copiilor, reabilitarea şcolilor, crearea de condiţii 
sanitare adecvate şi de spaţii suficiente pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale, asigurarea unui nivel de 
salarizare optim pentru dascăli. 
 Având în vedere importanţa acestor teme, vă rog să precizaţi care este strategia ministerului pe care îl 
conduceţi pentru rezolvarea lor şi care sunt demersurile concrete pe care le-aţi făcut şi pe care le veţi iniţia astfel încât 
şcoala românească şă-şi recapete locul fruntaş şi prestigiul în societatea românească. 

Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
Deputat 

Titi Holban 
 

*** 
 

 
 
Adresată domnului Nicolae Havrileţ, preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 
Energiei 
 

 
Clarificări privind noul tarif din factura la energie electrică-  

Componenta de piaţă concurenţială (CPC) 
 
Stimate domnule Preşedinte, 

Începând cu 1 iulie a.c. a început să  fie aplicat calendarul de liberalizare treptată a preţului la energie 
electrică livrată consumatorilor casnici, ca urmare a angajamentelor asumate de România în faţa partenerilor 
europeni. Astfel, în factura la energie electrică plătită de către populaţie  a intervenit un nou tarif,- "Componenta de 
piaţă concurenţială (CPC)" aplicat de furnizorii de ultimă instanţă. Din analiza mai multor facturi la electricitate 
primite de către comsumatorii casnici reiese că valoarea acestui nou tarif se încadrează între 5-6 lei/ factură. 

Practic,  fiecare furnizor îşi calculează acest tarif care ulterior este avizat de către ANRE în calitate de 
autoritate competentă în domeniul energiei. 

Având în vedere că acest calendar de eliminare a preţurilor reglementate a intrat abia în prima sa etapă, 
urmând a se finaliza pentru consumatorii casnici la data de 31.12.2017, vă rog, domnule Preşedinte, să aveţi 
amabilitatea să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care va fi impactul pe viitor asupra facturii la energie plătită de populaţie a acestui nou tarif şi care sunt 
măsurile pe care le veţi lua pentru a preveni o creştere a facturii cu fiecare nouă etapă a liberalizării?  
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2. Potrivit Electrica Furnizare, "Componenta de piaţă concurenţială (CPC) "este un tarif nou de energie electrică 
activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanţă în factura clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate, corelat cu 
calendarul de eliminare a tarifelor reglementate, cu scopul liberalizării complete a pieţei de energie electrică". Vă rog, 
să explicaţi  sintagma -clienţi finali care nu au uzat de eligibilitate-în contextul amintit. Din cele relatate ar reieşi 
faptul că acest nou tarif s-ar aplica numai unei categorii de clenţi finali.  
3. Pentru că se vorbeşte foarte mult de piaţă concurenţială în domeniul energiei şi al gazelor, vă rog să 
enumeraţi paşii concreţi pe care ar trebui să-i urmeze un consumator final casnic în alegerea de pe piaţa liberă a 
furnizorului de energie dorit. 
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit raspunsul în scris. 
 

Deputat 
Daniel Zamfir 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Ion Moraru , secretar General al Guvernului 
 
 

Obiectivul de investiţii Sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi 
 
 
Stimate domnule Secretar General, 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi, a demarat în anul 2008 acţiunea de construire a unui sediu 
propriu în strada Domnească nr. 244 – zona Parc CFR. În anul 2009, au demarat lucrările pentru construirea sediului 
OCPI Galaţi, valoarea contractului fiind de 4.193.780 lei cu TVA. Până în prezent s-au realizat lucrările de structură 
până la etajul doi, cât şi reţeaua exterioară de canalizare. Valoarea lucrărilor executate până în prezent este de 
651.681,53 lei cu TVA.  
Având în vedere lipsa creditelor bugetare necesare continuării investiţiei, lucrările au fost sistate până la anunţarea 
susţinerii financiare a contractului. Cheltuielile rămase de executat pentru realizarea obiectivului „Sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi”, la data de 25.07.2012 sunt: 
- valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) (INV): 8.331,60 mii lei (1.803,92 mii euro); 
- valoarea constructii – montaj (inclusiv TVA) (C+M): 4.314,57 mii lei (934,17 mii euro). 
Spaţiul în care îşi desfăşoară în prezent activitatea Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi este situat în 
Palatul Administrativ al Prefecturii Galaţi. Instituţia deţine în regim de folosinţă gratuită o suprafaţă de 831,31 mp, 
suprafaţă care nu este adecvată necesităţilor actuale. 
Având în vedere faptul că în bugetul aprobat pentru anul 2013 nu sunt prevăzute fonduri la titlul „Cheltuieli de 
capital” / „Construcţii”, vă rog, domnule Secretar General, să precizaţi dacă aveţi în vedere alocarea unei sume pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul „Sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi” în bugetul anului 
2014. 
Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 
 

Deputat 
Paul Victor Dobre 

 
*** 

 
 
Adresată domnului George Băeşu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
 

Stadiul dosarelor constituite în temeiul Legii nr.10/2001 
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Domnule Preşedinte, 
În cadrul audienţelor desfăşurate la cabinetul parlamentar, precum şi în cadrul a numeroase întâlniri cu cetăţenii, am 
fost sesizat în repetate rânduri de către persoane care au formulat notificări în temeiul Legii nr.10/2001 şi care sunt 
nemulţumite de faptul că dosarele lor nu au fost soluţionate nici până în prezent . 
O astfel de sesizare a fost depusă la cabinetul parlamentar de către d-l GANESCU NICOLAE VICTOR, cu referire la 
dosarul de despagubire 39390/CC. 
Vă rog să-mi comunicati care este, la modul general, precum şi punctual cu privire la dosarul menţionat, stadiul 
actual al aplicării cadrului normativ . 
Mentionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat 
Virgil Guran 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Dan-Coman Şova,  ministrul delegat pentru Proiecte de infrastructură de interes naţional 
şi investiţii străine 
 
 

Obiectivele prioritare în vederea eficientizării activităţii  
Ministerului pe care îl conduceţi şi iniţiativele legislative ce pot veni în sprijinul realizarii acestor obiective 

 
 
 
Domnule Ministru, 

Pentru ca Parlamentul să poată adopta legi în măsură să sprijine desfăşurarea activităţii ministerului 
pentru Proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, vă rugăm să ne comunicaţi: 

1. Obiectivele prioritare ale ministerului pentru redresarea şi dezvoltarea României. Vă rugăm să 
precizaţi, pentru fiecare obiectiv în parte, termenul de demarare a îndeplinirii obiectivului, precum şi termenul de 
finalizare. 

2. Iniţiativele legislative ce ar putea veni în sprijinul îndeplinirii acestor obiective şi ar avea drept 
efect eficientizarea activităţii Ministerului pentru Proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine. 

Mentionez că doresc răspuns în scris. 
 
 

Deputat 
Virgil Guran 

 
*** 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 Declaraţii politice 

 
USL a creat o furtună fiscală goneşte investitorii şi face locurile  

de muncă să dispară: legislaţia fiscală a fost modificată de 28 de ori şi legea societăţilor comerciale de 7 ori în 
16 luni de guvernare 

 
 

USL a adus 17 modificări asupra Codului Fiscal, 11 asupra Codului de Procedură Fiscală şi 7 asupra 
Legii societăţilor comerciale în numai 16 luni de guvernare. Lipsa de predictibilitate a legislaţiei fiscale sufocă 
mediul de afaceri din România şi sperie investitorii străini. Solicit guvernării USL rescrierea Codului Fiscal, a 
Codului de Procedură Fiscală şi a Legii Societăţilor Comerciale într-un format final simplu si mai clar, integrat, 
coerent şi neinterpretabil. 

Stabilitatea legislativă este cea mai importantă cerinţă pentru un mediu de afaceri sănătos. România suferă 
serios din acest punct de vedere. Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală au fost modificate de 119 ori, de la 
intrarea lor în vigoare, în anul 2004 până în prezent. Dintre acestea 48 de modificări s-au produs asupra Codului 
Fiscal şi 71 asupra Codului de Procedură fiscală. Legea societăţilor comerciale a suferit şi ea 38 de modificări din 
1990 până astăzi.  

Niciodată România nu a excelat la capitolul predictibilitate fiscală, dar acum USL ne-a readus într-o 
adevărată demenţă fiscală si legislativă. În numai 16 luni de guvernare, executivul condus de Victor Ponta a produs 
28 modificări asupra legislaţiei fiscale, din care 17 modificări asupra Codului Fiscal şi 11 asupra Codului de 
Procedură Fiscală. Adică aproape două modificări făcute în medie pe lună aspura celor două coduri. De asemenea, 
din cele 38 de modificări aduse legii societăţilor comerciale, în cei 23 de ani de când este în vigoare, 7 s-au produs în 
cele 16 luni de guvernare USL.  

Mediul de afaceri nu are cum să respire într-un asemenea corset birocratic şi să ţină pasul cu viteza 
ameţitoare a schimbărilor operate, fără niciun fel de consultare publică. În asemenea condiţii revolta oamenilor 
de bussines este de la sine înţeleasă. De exemplu, din cauza lacunelor de formulare, oamenii de afaceri interpretează 
legislaţia fiscală şi fac impozitarea într-un anumit fel, după care vine un inspector fiscal care are altă părere. Aceste 
echivocuri trebuie să dispară. În prezent, unui client de bună-credinţă de pe piaţa locală îi este foarte greu să se 
descurce fără un specialist în fiscalitate. Dar chiar şi aceşti specialişti sunt nevoiţi să citească in medie cinci ore 
pentru a soluţiona o problemă simplă. 

Lipsa de predictibilitate a speriat investitorii. România are nevoie de un cadru legislativ predictibil. Imposibil 
când produci 28 de modificări asupra legislaţiei fiscale şi 7 asupra Legii societăţilor comerciale în numai 16 luni de 
guvernare, aşa cum a făcut-o guvernul USL. Efectele nu uimesc. Investiţiile şi consumul scad, şomajul, preţurile şi 
falimentele cresc, relansarea economică întârzie. România a fost singura ţară din Europa Centrală şi de Est care a 
ratat intrarea pe un trend pozitiv în atragerea investiţiilor străine directe (ISD) în anul 2012. Scăderea de 11% a ISD-
urilor în 2012 faţă de anul precedent a reprezentat minimul ultimilor 10 ani. Mai mult, în primele şase luni ale acestui 
an ISD-urile şi-au continuat scăderea cu încă 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Consumul românilor a 
scăzut, iar şomajul a atins un nivel record. Veniturile încasate la bugetul public în anul 2013 au fost rectificate 
semnificativ în jos.  

Prin urmare, solicit Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Justiţiei, simplificarea şi asigurarea 
predictibilităţii legislative prin: 

1. Aplicarea măsurilor de relaxare fiscală propuse de PDL în 2014: reducerea cotei unice la 12%, 
reducerea CAS la angajator cu 5 puncte procentuale, creşterea salariului minim la 1.000 de lei şi scutirea de la 
impozit a profitului reinvestit.  
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2. Rescrierea Codului Fiscal, a Codului de Procedură Fiscală şi a Legii Societăţilor Comerciale într-un 
format final integrat, coerent şi neinterpretabil în cel mult 3 luni. Este aproape imposibil pentru un om de afaceri 
să parcurgă aceste legi în formatul actual, cu trimiteri la trimiteri şi cu excepţii la excepţii. Aceste legi trebuie să 
rămână nemodificate cel puţin un an de zile pentru a garanta stabilitatea regulilor de  joc.  

3. Respectarea legilor în vigoare de responsabilitate, transparenţă şi  predictibilitate, deschiderea spre 
dialoguri constructive cu mediul de bussines, opoziţia şi societatea civilă, pentru crearea unui mediu fiscal 
confortabil dezvoltarii, investiţiilor şi crearii de noi locuri de muncă.  

Vă mulţumesc. 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 
 

*** 
 
 

România intră în Iarna Demografică. 2,6 milioane de  
pensionari trăiesc cu o pensie de sub 800 de lei 

 
 

PDL este partidul reformelor vitale, în timp ce USL este partidul care nu-şi respectă nicio promisiune făcuta 
pensionarilor. La Şcoala de Vară a Pensionarilor PDL am prezentat Starea Naţiunii de Vârsta a Treia: România 
intră în Iarna Demografică.    

 
Bătrâneţea este un privilegiu şi o virtute. O naţiune fără bătrâni este o naţiune slabă. Avertizez însă că 

România intră în iarna demografică. Naţiunea îmbătrâneşte. Astăzi 1 din 7 români are peste 65 de ani. În mai puţin 
de 50 de ani, 1 din 3 români va avea peste 65 de ani. Populaţia stabilă scade numeric cu o viteză mare. Doar în 
ultimul deceniu am pierdut 1,5 milioane de români. 

 
În loc de soluţii, guvernul USL ne oferă o economie îngheţată. Ponta e imatur şi iraţional. Nu-i pasă nici 

de copii, nici de bătrâni. E populist şi nu susţine nici interesele copiilor, nici pe cele bătrânilor noştri. Ponta susţine 
exclusiv interesele mafiei PSD. Ponta ştie doar să crească taxele şi productivitatea celor două noi fabrici marca USL: 
fabrica de şomeri şi fabrica de minciuni.  

 
Realitatea unei ţări care îşi pierde populaţia este devastatoare. România are nevoie disperată de a înţelege 

lucrurile. USL e incapabil să înţeleagă prezentul şi să plănuiască viitorul. Noi trebuie să o facem. Economia noastră 
are nevoie de locuri de muncă şi de investiţii în capitalul uman. Cer azi public o comisie parlamentară serioasă care 
să dezbată soluţiile la problemele îmbătrânirii populaţiei în România. 

 
Altfel, în anul 2060, România va fi cea mai în vârstă naţiune din UE. Vom depăşi mult ţările care azi sunt 

cele mai în vârstă: Germania, Italia şi Finlanda. 
 
Speranţa de viaţă a românilor este printre cele mai mici la nivel european 
 
Populaţia României îmbătrâneşte din doua motive: 
• speranţa de viaţă creşte, 
• rata natalităţii scade. 
La fiecare jumătate de oră, speranţa noastră de viaţă creşte cu 9 minute. Chiar şi aşa speranţa de viaţă a 

românilor este printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Speranţa de viaţă la naştere a bărbaţilor din România 
este de 71 de ani, a patra cea mai mică din UE, cu aproape 6 ani şi jumătate sub media europeană. Speranţa de viaţă 
la naştere a româncelor este de 78,2 ani, a doua cea mai mică din UE, cu 5 ani sub media europeană. Lipsa unor 
politici publice eficiente menite să sigure sănătatea naţiunii amplifică aceste decalaje. 

 
România devine tot mai vulnerabilă 
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Îmbătrânirea populaţiei duce la încetinirea creşterii economice ca urmare a scăderii potenţialului productiv şi 

de consum. Pe termen mediu şi lung creşte presiunea asupra bugetului de stat. Dacă corelăm aceste ameninţări cu 
evoluţiile prezente ale unei economii sufocate de fiscalitate, îngheţate de lipsa investiţiilor şi dependentă de starea 
vremii, riscurile devin exponenţiale. 

 
Un salariat susţine din contribuţiile sale pensia a 1,2 pensionari. Soluţia: crearea de locuri de muncă! 
 
De 15 ani numărul pensionarilor este mai mare decât cel al salariaţilor. În timp ce numărul salariaţilor 

aproape s-a înjumătăţit în ultimii 22 de ani, numărul de pensionari aproape s-a dublat. Numărul salariaţilor a scăzut 
de la peste 8 mil. în anul 1990 la 4,8 mil. în anul 2012. În acelaşi timp numărul pensionarilor a crescut de la 3,6 
milioane la 5,5 milioane persoane. 

În primul trimestru din acest an erau înregistraţi 5,4 mil. de pensionari şi doar 4,4 mil. de salariaţi, din care 
puţin peste 3 mil. activează în sectorul privat. Dacă nu ne centrăm tot efortul pentru a relua creşterea locurilor de 
muncă prin relaxare fiscală şi debirocratizare, România rămâne blocată în capcana demografică, în sărăcie şi în 
şomaj. 

  
Pensia medie pe economie a ajuns la 778 lei în anul 2012, mai mare cu aproape o treime faţă de anul 2008. 

2,6 milioane de pensionari trăiesc cu o pensie de sub 800. Dintre aceştia, aproape un milion de pensionari primesc 
lunar o pensie medie cuprinsă între 400 şi 600 de lei; alţi aproape 900.000 de pensionari primesc o pensie între 600 şi 
800 de lei, conform ultimelor date disponibile din luna iulie 2013. Disparitatea pensiilor încasate în judeţele ţării este 
mare. În primul trimestru din anul 2013, pensia medie variază de la 1010 lei în Bucureşti la 653 lei în Botoşani.   

 
 
Capcana îmbătrânirii populaţiei are un impact major social:  
 
A. Economie: taxe mai mari asupra generaţiilor tinere; încetinirea creşterii economice; 
 
B. Venituri: pensii mai mici şi o putere de cumpărare mai mică la bătrâneţe; creşterea sărăciei; 
 
C. Muncă: vârsta de pensionare creşte; persoanele disponibilizate cu o vârstă de peste 45 de ani au dificultăţi 

mari în a se reintegra în muncă; 
 
D. Educaţie: copiii şi tinerii trebuie educaţi pentru o viaţă mai lungă de muncă; copiii ne cresc pentru că 

părinţii merg la muncă în străinătate; 
 
E. Familie: conflictul dintre muncă şi familie; singurătatea; 
 
F. Sănătatea: medicii şi profesioniştii ne pleacă; costuri mari cu sănătatea din lipsa prevenţiei. 
 
PDL vs. USL 
 
Sub guvernarea PDL pensia medie a crescut cu 14%, iar sub guvernarea USL cu 4,4%. Creşterea 

pensiei sub guvernarea USL a fost posibilă pentru că PDL a adoptat legea de indexare a pensiei cu rata 
inflaţiei şi cu jumătate din creşterea salariului mediu brut pe economie.  

 
PDL a făcut reforme vitale pentru România prin adoptarea Legii 263, conform căreia calculul pensiei se 

bazează pe principiul contributivităţii, şi elimină sistemele speciale prin care se ieşea la pensie la vârste fragede sau 
având ca bază de calcul veniturile din ultimul an sau pe ultima lună: 

• Stagiul de cotizare este de minimum 15 ani şi maximum 35 de ani, atât pentru femei cât si pentru 
bărbaţi; 

• Vârsta de pensionare creşte la 63 de ani la femei şi 65 de ani la bărbaţi până în anul 2030; 
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• Cei care împlinesc vârsta de pensionare şi vor să rămână în câmpul muncii primesc o bonificaţie de 
0,5% pentru fiecare lună la punctul de pensie, faţă de vechea lege în care bonificaţia era de 0,3%. Dacă USL creşte 
vârsta de pensionare la femei la 65 de ani aşa cum a anunţat public, atunci elimină automat această bonificaţie pentru 
femeile între 63 şi 65 de ani. 

• Vârsta de pensionare pentru cei din sistemul de siguranţă naţionala şi poliţie este 60 de ani atât 
pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. 

• PDL a introdus pensia minima de 350 lei. 
 
USL a promis că va elimina aplicarea CAS la pensiile între 740 lei şi 1000 lei, dar pensionarii au rămas 

cu promisiunea neonorată. Mai mult, le sunt impozitate cu CAS veniturile suplimentare obţinute din chirii sau din 
agricultură. PDL a reuşit să evite măsurile drastice de îngheţare şi diminuare a pensiilor care s-au luat în alte state 
europene, precum Grecia, Irlanda, Letonia sau Lituania. 

USL nu a făcut nimic pentru majorarea pensiilor, aplicând doar legea redactată şi adoptată de PDL. 
Ba din contră, la sfârşitul lunii iunie 2012, la guvernare, USL a votat împotriva propriei legi de majorare a pensiilor, 
pe care o iniţiase în februarie 2012, fiind în opoziţie. La rectificarea bugetară, guvernul USL taie cei mai mulţi bani 
exact de la Ministerul Muncii: 1,1 miliarde lei şi nu îi investeşte pentru a crea locuri noi de muncă, ci îi direcţionează 
spre SRI, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării sau  SIE. 

Niciuna din promisiunile USL pentru pensionari nu a fost onorată: 
• Compensarea medicamentelor în mod real cu 90% pentru pensionarii cu pensii sub 1000 de lei. 
• Creşterea responsabilităţii individuale privind pensiile: introducerea sistemului conturilor individuale 

de economisire pentru pensia publică (Pilon I). 
• Multiplicarea resurselor de venit pentru bătrâneţe prin introducerea sistemului facultativ de pensii 

ocupaţionale. Susţinerea veniturilor pentru stimularea pe termen lung a profesiilor cu grad mai mare de uzură. 
 
Ponta nu şi-a respectat promisiunile faţă de pensionari. Ponta a îngheţat în schimb ţara. Deja nu-i mai merge 

jocul cu taxele şi telemania sa cronică. Este momentul să cadă şi să se rupă alianţa incompetenţilor. Pentru copiii şi 
bătrânii noştri. 
 

Vă mulţumesc. 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 
 

*** 
 

 Suntem noi, generatia de politicieni, un model pentru tineri? 
Starea Naţiunii Tinere în România 

 
 

Îmi propun să fac o analiză privind starea naţiunii, de fapt, privind  poziţia mea ca om politic faţă de 
realităţile din România.  

 
Starea Naţiunii Tinere în România: 
 
• Populaţia stabilă tânără a scăzut cu un sfert în ultimul deceniu, la 5,3 milioane romani cu vârsta între 

15 şi 34 de ani. 
• jumătate de milion de tineri sunt plecaţi, oficial, pe perioade îndelungate în străinătate. 
• 8 din zece tineri caută afară un salariu mai bun. 2 din 10 tineri pun dezvoltarea personală şi educaţia 

pe primul loc. 
• 6 din 10 tineri s-ar întoarce acasă, iar restul de 4 s-ar stabili afară. 
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• 1 din 5 persoane tinere au studii superioare. Dintre acestia, marea majoritate lucrează în alt domeniu 
decât în cel pentru care s-au pregătit (80%). 15% din tineri sunt „prea educaţi” comparativ cu cererile pieţei, peste 
media celor din Germania sau Marea Britanie. 

• Peste 65 de mii de tineri sunt analfabeţi. 
• 1 din 4 tineri sub 25 de ani sunt şomeri. România are de cheltuit o jumatate de miliard de euro din 

bani europeni în urmatorii doi ani pentru absorbţia şomajului în rândul tinerilor, dar nu are un plan convingător de 
măsuri pentru a-l înainta CE. 

• 8 din 10 români sub 30 de ani au o atitudine pozitivă faţă de munca pe cont propriu (antreprenoriat), 
peste media europeană. 

• Doua treimi din tineri îşi declară intenţia de a participa la alegerile europarlamentare din 2014. 
Întrebare pe care mi-o pun este: suntem noi, generaţia de politicieni,  un model pentru tineri? 
 
Voi privi în arena politică. Un partid, PDL, care a reuşit câteva reforme vitale pentru România. Apoi, o 

coaliţie de partide, USL, care a speculat prin minciună şi oportunism criza pentru a câştiga Puterea. Ce fac cu 
Puterea? Au oprit ţara din mers, pentru a satisface foamea mafiei. Au oprit ţara din drumul ei economic pentru că nu 
se pricep. Afacerile curate în România sunt împovărate. Mai bine nu faci afaceri, decât să fii taxat aberant. Apoi, o 
ţară nu se conduce prin parade televizate? Seducţie şi manipulare. USL este o gogoaşă care se dezumflă. 

Voi privi iarăşi în arena politică. Cine ne sunt politicienii? Parlamentul plin de invizibili, o majoritate 
ineficientă şi nepregătită, selectată pe criterii de partid sau notorietate publică. Alţii, căutaţi de DNA sau puşcăriaşi 
susţinuţi de o cohortă media. Este de râs cât de mult se chinuie USL să dea câte un ministru nepătat. A trecut o lună 
până a găsit un nume necăutat de DNA pentru Transporturi, dara fara nicio bruma de experienta sau profesionalism. 

 
Educaţia la noi este o vânătoare de diplome. Competenţa este invizibilă în majoritatea domeniilor. Din 

păcate, privind în urmă lucrurile în România nu sunt altfel. Avem tradiţie în corupţie, în proasta guvernare. Avem 
tradiţie în suspendarea dezbaterii publice în favoarea vocii autoritare, dictatoriale. De ce-şi caută mereu obsesiv 
românul o voce autoritară în a fi condus? Pentru că succesiv generaţii de politicieni au dat tinerilor drept moştenire 
un viitor amanetat. 

 
Educaţia temeinică, adaptata la nevoile reale, specializată este viitorul. România noastră trebuie să fie 

cea a realizărilor. Din nefericire, continuăm să avem carenţe de funcţionare moştenite din vremuri uitate. Noi n-avem 
drumuri, încă mai vânăm „credite cu buletinul”, încă sperăm că ne aranjăm cu o relaţie viitorul. Poate unii o vor face 
în continuare, altfel nu se poate, veţi spune! 

Eu cred însă că o educaţie adevărată, temeinică ne va face stăpâni pe o realitate pe care o vom cuceri şi 
respinge în acelaşi timp. Vom putea să aratam  Puterea fiindcă societatea are nevoie de specialişti – priviţi spre 
obsesia continuă a societăţilor de stat ineficiente, a licitaţiilor trucate, a nevoii unui management străin – şi putem 
arăta că respingem pilele, corupţia, o societate mâncată de rele mentalităţi şi deprinderi. Putem impune politica „de 
caracter”. 

 
Ce contează astăzi? Imaginea! Dar să fim serioşi, fapta de ce nu are valoare? Neîncrederea, circul ieftin 

mereu fac regulă. Tineri ai dreptei, vă iau parteneri la acest demers. Fapta va fi recunoscută mereu dacă în jur sunt 
oameni de calitate. Noi avem datoria să ne recunoaştem limitele şi să descoperim oameni mai buni ca noi. Specialiştii 
României de mâine au datoria dintotdeauna, să constituie şi o societate civilă, nu doar o imagine publică. Haideţi să 
continuăm drumul meu! 

 
Propun crearea unui corp comun împotriva manipulării ieftine în România. Un corp care să dea soluţii la 

îndemână, invizibile pentru oamenii politici de astăzi, dar cunoscute de tineri, prin specializarea lor şi viziunea 
europeană-globală. 

România se va sufoca în propriile rele, ei vor copia încă un drum pe care va trebui să-l ia de la zero. Ce sens 
are? Să ia comisioane şi să nu-l duceţi la capăt? Nu este cazul. 

Vă mulţumesc. 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
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*** 

         
Universitatea, încotro? 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

Pe tot parcursul verii, presa a semnalat opiniei publice, permanent, măsurile destabilizatoare promovate de 
Ministerul Educaţiei şi susţinute de Guvernul Ponta. Asistăm la cea mai violentă politizare a sistemului de 
învăţământ din ultimii ani, cel mai mare şi mai înflăcărat susţinător al acestui proces fiind fostul ministru al 
învăţământului românesc, doamna Ecaterina Andronescu, ale cărei măsuri, luate în ultimele zile de mandat sau 
dictate din umbră ulterior, rămân ca nişte lovituri trăsnet aplicate sistemului. Din păcate, ele au făcut deja şi 
înconjurul lumii, doamna Ecaterina Andronescu, Preşedinta Comisiei de învăţământ a Senatului, fiind catalogată 
drept autoarea contra-reformei în învăţământ şi în domeniul cercetării.  

Guvernul României a susţinut derapajele grave în educaţie prin ordonanţe de urgenţă, distrugând principiile 
unei reforme coerente şi care strânsese în jurul ei majoritatea dascălilor, părinţilor şi elevilor: anularea 
incompatibilităţii rector-parlamentar, reintroducerea posibilităţii ca profesorii pensionari să fie rectori şi directori, 
introducerea posibilităţii ca profesorii universitari să îndrume la Doctorat câţi studenţi-doctoranzi aprobă senatul 
universitar, anularea obligaţiei ca aplicaţiile pentru grant-uri să fie examinate de către cercetători din afara 
României. 

Aceste măsuri sunt “completate” de o altă serie de modificări aduse de Guvernul Ponta în ultimul an şi care 
nu fac altceva decât să pună sub semnul întrebării calitatea sistemului de învăţământ, să panicheze părinţii, să 
descurajeze elevii şi studenţii, să ducă în derizoriu activitatea universitarilor şi practic să desfiinţeze cercetarea 
românească: nealocarea, aşa cum prevede legea, a 6% din PIB pentru învăţământ şi cercetare, trecerea clasei a IX-a 
de la gimnaziu înapoi la liceu, ceea ce înseamnă acceptarea abandonului şcolar după clasa a VIII-a; bulversarea 
calendarului anual şcolar; sistarea finanţării diferenţiate a universităţilor, pe criterii de performanţă; îngroparea 
activităţii de cercetare prin eliminarea evaluatorilor străini şi prin tăieri drastice de buget. 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 a fost gândită de Guvernul PDL ca un garant pentru stabilitate, pentru 
ridicarea standardelor, pentru încurajarea performanţei, împotriva conflictelor de interese şi împotriva fraudei. 
Ghinionul României este că Guvernul a făcut şi face orice îi stă în putinţă pentru a promova nepotismul, lipsa de 
credibilitate, impredictibilitatea, condamnând o societate întreagă la mediocritate, scăzând standardele la toate 
nivelele. 

 
Rupţi parcă de tot ce înseamnă standarde europene, cei responsabili de destinul sistemului de învăţământ 

ignoră recomandările  Uniunii Europene în ceea ce priveşte învăţământul universitar. Mă refer aici, în mod concret, la 
un raport al Comisiei Europene care arată că numeroase instituţii de învăţământ superior pun accentul prea puţin pe 
calitatea predării. Recomandările Uniunii Europene către autorităţile publice responsabile cu învăţământul superior 
precizează nevoia asigurării unui cadru durabil, bine finanţat, care să sprijine eforturile instituţiilor de învăţământ 
superior în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii predării şi învăţării. De asemenea, acelaşi document al UE atrage 
atenţia cu privire la faptul că deciziile privind intrarea, avansarea şi promovarea personalului didactic ar trebui să ţină 
seama şi de o evaluare a competenţei de predare, pe lângă alţi factori. În timp ce specialişti europeni fac asemenea 
recomandări, în România, Ministerul de resort propunea, pentru a doua oară în 6 luni, o modificare privind 
Standardele minimale pentru ocuparea posturilor de conferentiar sau profesor universitar. Modificarea nefiind 
altceva decât o relaxare a condiţiilor de acces în învăţământul superior, noile condiţii propuse fiind mai puţin stricte, 
viitorii conferenţiari şi lectori nemaifiind nevoiţi să treacă prin filtrul Consiliului Naţional al Cercetării. Ce să 
înţelegem? Că brusc calitatea de profesor universitar împreună cu tot bagajul de cunoştinţe, experienţe, calificări cu 
care funcţia vine, s-a golit de importanţă? 

Stimaţi Guvernanţi, considerăm că învăţământul nostru traversează cea mai neagră perioadă din istoria sa 
post-decembristă şi am simţit nevoia să fac un nou apel, rugându -Vă să salvăm ceea ce se mai poate salva în acest 
moment, solicitându-Vă să Vă respectaţi cuvântul dat. Vă rog să luaţi în considerare o voce care vine din interiorul 
sistemului, fără nici o umbră de populism sau demagogie. Vocea mea este vocea colegilor mei de la catedră, activi 
sau pensionari. 
Vă mulţumesc. 
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Deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
 Învăţământul care (ne) doare 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 

Acum, la început de toamnă, după un an de muncă în şcoală, Vă rog să mă credeţi că aş fi vrut să rostesc doar 
cuvinte frumoase despre noi, dascălii, despre munca şi rezultatele ei, despre nivelul de pregătire al copiilor şi tinerilor 
care învaţă, despre cât de frumoase şi bine îngrijite ne sunt lăcaşele educaţionale, despre cum merge reforma începută 
şi acceptată de noi, despre multe, multe alte aspecte cu care şcoala noastră se mândreşte prin tradiţie. Fiind şi 
reprezentant al colegilor mei în Parlament, discursul meu nu este uşor de construit, de aceea, văzând că nu pot să-mi 
laud şcoala, am preferat să tac pentru un timp, să aştept să se producă minunile promise. 

Stimaţi Colegi Parlamentari, Vă rog să mă credeţi că nu mai pot ieşi pe stradă. Nu există zi în care să nu fiu 
apostrofată (eram obişnuită cu astfel de reacţii când partidul din care fac parte se afla la guvernare !!!) pentru drama 
în care se află învăţământul românesc de toate gradele. Zilele trecute, o doamnă profesoară pensionară m-a acuzat că 
nu fac nimic pentru banii pe care profesorii pensionaţi în 2009 trebuie să-i primească, eşalonat, până în 2016. “Poate 
mor, doamnă deputat, şi nu voi mai vedea niciodată aceşti bani!”. În aceeşi zi, tatăl unui bun profesor definitiv în 
învăţământ, a intrat în cabinetul parlamentar plângând şi acuzând sistemul de politizare, fiul său pierzându-şi locul de 
muncă pe care îl ocupa de 12 ani. Săptămâna trecuta, mama mea, fostă profesoară de matematică, acum o pensionară 
de 82 de ani, a venit revoltată la mine spunându-mi: “Nu te-am rugat niciodată nimic de când eşti deputat. Te rog să 
faci ceva pentru disciplina în şcoală şi în afara ei. Nu se mai poate aşa! Mă cutremur ce văd în jurul marilor licee şi a 
şcolilor considerate de elită. Ce face şcoala cu aceşti tineri? Cum îi pregăteşte pentru muncă? Sau, mai bine zis, 
pentru ce îi pregăteşte şcoala astăzi pe urmaşii noştri?”. 

Degeaba răspund: am susţinut o reformă în educaţie, în care cred şi acum, şi care are şi o lege solidă: Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, dar asist la o contrareformă puternică, condusă de oameni ai şcolii care spun: “După 
noi, potopul!”. Am iniţiat un proiect legislativ de interzicere a comercializării şi consumului de etnobotanice şi 
droguri – s-a ales praful de toate aceste iniţiative legislative în Parlamentul nostru. Am iniţiat un proiect de lege 
pentru introducerea ţinutei şcolare obligatorie – colegii profesori din comisiile de educaţie ale Parlamentului au votat 
împotrivă. Am făcut zeci de declaraţii politice şi intervenţii pe tema învăţământului care (ne) doare sau ar trebui să ne 
doară pe toţi. Rezultatul? 

Asistăm la cea mai violentă politizare a sistemului, urmărim sideraţi comunicatele aiuritoare ale Ministerului 
nostru şi suntem neputincioşi în faţa majorităţii de 70% care votează, rând pe rând, toate iniţiativele unor oameni care 
nu mai au nimic de pierdut şi fac totul doar din orgolii politicianiste. 

Cercetarea este în comă, pierdem milioane de euro din fondurile europene destinate acestui sector vital al 
oricărei societăţi în schimb inventăm măsuri menite să ne destabilizeze şi să distrugă unul dintre domeniile 
performante altădată în România – educaţia. Educaţie nu se mai face, cercetare nici atât şi ajung la întrebarea mamei 
mele: „Pentru ce îi pregăteşte şcoala astăzi pe urmaşii noştri?” 

Acum, în prag de început de nou an şcolar, simt nevoia unor atitudini determinate si foarte puternice care să 
trezească guvernanţii la realitate: avem nevoie de stabilitate şi predictibilitate pentru şcoala românească, avem nevoie 
de disciplină pentru respectarea unei reforme ce are la bază o lege fundamentală, avem nevoie de reducerea 
birocraţiei, de profesori în faţa elevilor şi nu prin birouri, completând sute de formulare inutile, avem nevoie să 
credem în cei care conduc destinele învăţământului nostru. 

P.S.: În timp ce scriu aceste rânduri, Ministrul Educaţiei anunţă o nouă modificare în sistem. Domnule 
Ministru, Vă implorăm să nu ne mai înnebuniţi cu câte o schimbare la fiecare oră! 

 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Sanda-Maria Ardeleanu 
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*** 

 
Haita de câini a înghenunchiat haita primarilor USL ai Bucureştiului 

USL nu garantează dreptul la viaţă. USL nu respectă Constituţia 
 

 
Haita de câini a înghenunchiat haita primarilor USL ai Bucureştiului, în frunte cu Sorin Oprescu, politicienii 

pasivi şi societatea românească în faţa sicriului unui copil de 4 ani. Ne e tuturor teamă pe străzile Bucureştiului. 
Daca viata oamenilor nu are importanţă, atunci ce are? Ce e mai urgent pentru noi? Cum îşi respectă statul 

român legea fundamentală? Cum ne garantează dreptul la viaţă, integritatea fizică şi psihică stipulată încă din primul 
articol al Constituţiei?  

Într-o capitală europeană cu 60.000 de maidanezi şi nicio măsură primează pasivitatea primarilor USL. Sub 
mandatul lui Sorin Oprescu incidentele cu câini au crescut de la 11 mii la 16 mii pe an. Peste 6.000 de persoane, 
dintre care 1.000 de copii, au fost muşcaţi, în primele patru luni ale anului 2013, în Bucureşti. Se pare că totuşi aceste 
date nu au fost suficiente pentru a atrage atenţia autorităţilor. A fost nevoie ca un copil să plătească cu viaţa pentru a 
se trage un semnal de alarmă.  

Nu se ştie cum, câinii nu muşcă în campanie. Ne mor românii, muşcaţi de câini pe spaţii publice sau private. 
Ne mor copiii. E semnul clar al lipsei de civilizaţie. Putem opri aceste nenorociri. În prima săptămână a acestei 
sesiuni parlamentare am sperat că se întelege urgenţa acestui proiect. Nici vorba. USL doarme. Vor trece alte zile şi 
USL speră că interesul public va dispărea. 

Câinii latră, caravana demagogică trece, asa cum au facut-o cei de la USL atunci când au blocat legea 
susţinută de PDL. Totuşi, până când? 

Societatea în sine poate să-şi puna dinţi pentru a impune rezolvarea acestei probleme, dacă politicienii 
eşuează pentru a nu ştiu câta oara. 

Vă mulţumesc. 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Reducerea şomajului în rândul tinerilor –  
problemă pe agenda G20, nu şi a guvernului USL 

 
 

Stimaţi colegi, 
Cu fiecare săptămână care trece guvernarea USL dă tot mai multe dovezi de nepricepere, de inacţiune, de 
somnolenţă. Au trecut 16 luni de la preluarea guvernării, timp în care responsabilii USL din domeniul muncii şi al 
protecţiei sociale nu au făcut altceva decât să şomeze. În puţinele momente în care au promovat câte un proiect de 
lege, au făcut-o cu mare întârziere sau după ce au plagiat proiectele fostei guvernări, inclusiv ale mele. Exemplele 
sunt nenumărate, dar astăzi vreau să revin la o problemă crucială pentru dezvoltarea României şi tratată complet 
neserios de actuala guvernare: problema şomajului în rândul tinerilor. 
În această săptămână am avut prilejul să ascult două declaraţii care se bat cap în cap şi care ilustrează perfect 
inadecvarea responsabililor din guvernul de la Bucureşti. Pe de o parte directorul general al Organizaţiei Mondiale a 
Muncii, domnul Guy Ryder, a tras în cadrul Summit-ului G20 de la Sankt Petersburg semnale serioase de alarmă 
privind şomajul foarte ridicat în rândurile tinerilor în Europa, declarând: "Dacă nu îi aduci pe aceşti tineri în câmpul 
muncii ai de-a face cu o bombă cu ceas din punct de vedere demografic. Şomajul în rândul tinerilor este dublu sau 
triplu faţă de nivelurile normale şi trebuie să găsim rapid locuri de muncă, din foarte multe motive". Asta în 
condiţiile în care şomajul în rândul tinerilor se apropie de 25% la nivelul UE, inclusiv în România, şi trece de 50% în 
statele afectate de criză din sudul zonei euro. 
De cealaltă parte avem declaraţia stupefiantă a ministrului Muncii din guvernul USL care ne anunţă propagandistic că 
rata şomajului a scăzut la 5.03% în luna august faţă de 5.29% înregistrat în luna iulie, când de fapt, conform INS, rata 
şomajului în luna iulie este de 7,5%, 739.000 de persoane fiind fără un loc de muncă. Cifra INS este mai mare decât 
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cea anunţată de ministrul Muncii, ea cuprinzând toţi românii fără serviciu, inclusiv pe aceia care nu primesc 
indemnizaţie de la stat, deci este cifra mai aproape de realitate. 
Doamna ministru nu ne anunţă însă lucruri mai importante, de exemplu ce face guvernul USL pentru a aborda 
problema ridicată de şeful Organizaţiei Mondiale a Muncii la Summit-ul G20. În faţa acestei absenţe 
compromiţătoare de soluţii, eu nu pot pot să nu remarc lipsa de eficienţă şi pricepere a guvernanţilor actuali. Pe de o 
parte se vorbeşte de încercarea de elaborare a unor programe menite să reducă şomajul la persoanele tinere, iar de altă 
parte, Guvernul USL vine cu un Plan naţional de ocupare a tinerilor care nu este altceva decât o strategie de 
consiliere a tinerilor şomeri. Personal, am anunţat în premieră Planul naţional de ocupare a tinerilor în aprilie 2012, la 
vremea aceea fiind ministru al Muncii, un Plan gândit în jurul obiectivului de creare de locuri de muncă. S-a 
schimbat Guvernul, însă, iar o dată cu el s-a schimbat şi planul de scădere a şomajului în rândul tinerilor. Astăzi, 
Guvernul vrea să reducă şomajul în rândul tinerilor în următorii şapte ani doar prin consiliere fără să contribuie 
decisiv la crearea de noi locuri de muncă. 
Mai mult, începând din 2014 România are şansa accesării de fonduri europene pentru combaterea şomajului în rândul 
tinerilor cu vârste între 15 şi 24 de ani prin programul "Garanţia pentru tineri", un program cu un buget iniţial de şase 
miliarde de euro, la nivelul întregii Uniuni Europene. «Garanţia pentru tineri» prevede ca în termen de patru luni, 
după ce un tânăr a absolvit o formă de învăţământ, să i se găsească o formă de ocupare: să îşi continue studiile, să 
participe la cursuri de recalificare, sau să fie angajat. În acest fel se încearcă reducerea posibilităţilor ca tinerii să 
devină şomeri de lungă durată. României îi reveneau 400 de milioane de euro în perioada 2014-2015 din programul 
de 6 miliarde euro stabilit de Consiliul European. Alocarea pentru ţara noastră ar putea urca la aproximativ 470-500 
de milioane de euro în urma redistribuirii la nivel european a altor 2 miliarde de euro, sursele urmând să fie 
identificate de Comisia Europeană în următorii doi ani din programele nefinalizate sau pe care au loc dezangajări de 
fonduri.  
 
Temerea mea apare, însă, într-un context de neîncredere faţă de actuala conducere, în condiţiile în care, pentru 
accesarea fondurilor Guvernul român trebuie să prezinte Comisiei Europene până în ianuarie 2014 “un program 
corespunzător” privind utilizarea acestor bani. Se va pune accentul pe utilizarea fondurilor europene pentru proiecte 
de ucenicie şi formare profesională a tinerilor la locul de muncă, iar România are legislaţia adecvată prin legea 
educaţiei asumată de Guvernul Boc în 2011. 
 
Stimaţi colegi, 
România mai are doar câteva luni la dispoziţie pentru a construi programele necesare accesării acestor fonduri pentru 
reducerea şomajului în rândul tinerilor. Este nevoie să punem presiune pe acest guvern, şi pe responsabilii din 
Ministerul Muncii în special pentru a preveni un nou dezastru legat de absorbţia fondurilor europene. Este tot mai 
evident că avem un guvern care şi-a pierdut raţiunea existenţei sale, nu trebuie însă să avem şi o generaţie întreagă 
pierdută şi sacrificată. 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Guvernul USL respinge orice propunere de mărire a alocaţiilor copiilor 

 
Stimaţi colegi,  
Săptămâna trecută în Senat s-a respins o propunere legislativă de modificare a legii nr. 61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii, republicată, în sensul majorării cuantumului acesteia. Proiectul, care presupunea 
majorarea alocaţiei de stat pentru copii de la 42 de lei la 50 de lei, ar fi avut efecte benefice asupra parcursului şcolar 
al elevilor, care se descurcă greu cu suma de 10 euro ce nu acoperă nici măcar o parte din necesităţile unui tânăr. 

În prezent cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se acordă diferenţiat, astfel: 
a)0,4 ISR (200 lei) pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap); 
b)0,084 ISR (42 lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 
alin. (3); 
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c)0,168 ISR (84 lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform 
prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Ca deputat, iniţiator al unui proiect legislativ asemănător, cred că este necesară modificarea acestei legi. 
Scopul iniţiativei pe care am înaintat-o, alături de alţi colegi Parlamentului, este de a majora nivelul alocaţiei de stat 
pentru copii pentru toţi copiii, astfel încât cuantumul acesteia să fie în acord cu realităţile economice din prezent, 
având în vedere că nu şi-a modificat valoarea în ultimii ani şi, de asemenea, pentru a încuraja natalitatea. 
 Stimaţi colegi, 
 Prin lipsa de reacţie la nevoile semenilor a fost demonstrată, încă o dată, nepăsarea de care dau dovadă 
parlamentarii USL. Comportamentul acestora nu a făcut decât să scoată la iveală minciunile rostite în campanile 
electorale. Spunem asta pentru că, după ce au păcălit electoratul să-i voteze, USL-iştii au devenit nepăsători, uitând 
de toate promisiunile făcute populaţiei. 
 Guvernul USL, care deşi arată că munceşte pentru oameni, că lucrează la o legislaţie mai bună pentru 
salariaţi şi pensionari, referindu-mă aici la cele două proiecte legislative de care vorbesc dar care nu au nicio formă 
publică şi cu privire la care societatea civică nu e consultată, nu găsesc preocupare pentru viitorii contribuabili ai ţării 
să le ofere în prezent un sprijin. Avem speranţa ca aceşti copii să rămână să lucreze în ţară şi să contribuie la sistemul 
public de contribuţii dar în prezent nu putem să le oferim o alocaţie decentă, ba mai mult Guvernul susţine, în punctul 
de vedere transmis Parlamentului cu privire la proiectul respins,  că “ în condiţiile financiare actuale este foarte greu 
de susţinut o majorare a nivelului alocaţiei de stat pentru copii” . 
 Vă mulţumesc 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
 
 
 

Diferenţa dintre a fi şi a nu fi om de stat 
 

De un an de zile, nu trece zi în care să nu asistăm la declaraţii contradictorii oferite de către marii oameni de 
stat care ne conduc, cei drept, mai mult din faţa camerelor de filmat, declaraţii care îşi schimbă culoarea şi sensul în 
funcţie de momentul în care sunt oferite sau de persoana care face declaraţiile. Astfel, aflăm spre exemplu, că domnul 
prim-ministru Victor Viorel Ponta nu este acelaşi cu domnul deputat Victor Viorel Ponta, ori nu au aceeaşi conştiinţă 
despre sine.  
 In fapt, lipsa de respect pe care membrii cabinetului Ponta o afişează neîncetat la adresa instituţiilor statului 
român, implicit a românilor, este fără margini, precum este lista membrilor USL celor care aşteaptă să intre la 
Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a-şi citi dosarele de acuzare sau pentru a da declaraţii. Motivul invocat de 
către guvernanţii USL este acelaşi cu acela pe care-l invocau în perioada în care se aflau în opoziţie: dosare politice. 
Adică, trădare să fie, dar s-o ştim şi noi, pare a striga din gură de şarpe liderii care conduc astăzi destinele ţării, pe 
culmile sărăciei şi a neputinţei. Căci despre cele 1 milion de locuri de muncă create prin “angajamentul” asumat în 
timpul campaniei electorale nici nu poate fi vorba.  
 Ce dovadă mai mare de iresponsabilitate, de respect pentru cetăţenii acestei ţări cărora, în loc să le ofere 
condiţii de muncă pentru un trai decent, prin măsuri de stimulare economică, le oferă doar un circ al afirmaţiilor 
iresponsabile. Astfel, aflăm de la domnul premier Ponta că nu poate fi de acord cu domnul deputat Ponta în Proiectul 
Roşia Montană, aflăm de la doamna ministru al Muncii că-i îndeamnă pe tineri să nu mai alerge după diplome, că 
oricum nu-i ajută la nimic, adică degeaba îşi doresc să înveţe că nu vor avea niciun avantaj in plus faţă de cei care 
preferă să stea acasă sau, mai mult, să fure. 

Tristeţea este nemăsurată atunci când 70% din populaţia acestei ţări a avut încredere în promisiunile deşarte 
ale acelora care, când au ajuns mari oameni de stat şi au preluat frâiele puterii, nu au ştiut cum să gestioneze 
problemele ţări. In fapt, nimic nu poate fi mai trist decât afirmaţia unui premier al unei ţări care se confruntă cu mari 
probleme economice şi sociale care, odată întors din concediu, cu o indiferenţă fără margini, declară că a avut 
telefonul închis în perioada concediului şi că nu a citit presa. Cum este posibil ca un şef de stat să-şi închidă telefonul 
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zile întregi pentru că este plecat în concediu? Asta pentru a nu mai aduce în discuţie faptul că, domnul Boc nu a fost 
plecat nici macăr o zi în concediu. Dar, nepăsarea si lipsa de respect sunt nemăsurate…În fapt, însăşi prezenţa 
dumneavoastră în guvern, ca prim-ministru, este un atac la siguranţa naţională Lipsa de responsabilitate pe care 
domnul Ponta o afişează, cu o nepăsare chinuitoare pentru bunul simţ şi greutăţile românilor, este greu de tolerat, cel 
puţin la fel de tolerat precum este această întreaga uniune social-liberlă construită probabil pentru bunul mers al 
propriilor afaceri, şi nicidecum pentru bunul mers al societăţii româneşti. In fapt, de un an de zile minciuna, 
neasumarea propriilor acţiuni sau declaraţii, infatuarea, nepăsarea şi iresponsabilitatea reprezintă peisajul vitreg al 
unei aspre guvernări social-liberale. Nu este de mirare că numai în anul 2012, investiţiile străine directe au scăzut cu 
11%, atingând cel mai înalt nivel de 20 de ani, iar în 2012, procentul acestora a crescut cu alte 9%. Oare lipsa de 
predictibilitate a mediului de afaceri şi lipsa de încredere a investitorilor străini faţă de politica de dâmboviţa uselistă 
să reprezinte o problemă? 
  În fapt, eşecul de a nu fi om de stat nu vă afectează pe dumneavastră, dar afectează bunul mers al societăţii, 
implicit  viaţa fiecărui cetăţean român, atât prin lipsa de măsuri de natură socio-economică cât şi prin neseriozitatea 
de care daţi dovadă zi de zi. 
 Din nefericre pentru poporul român, acţiunile dumneavoastră, ca să nu mai vorbim despre declaraţiile 
halucinante oferite zi de zi la diverse televiziuni, pot fi cu siguranţă clasificate la categoria “d-ale penibilului” şi 
incompetenţei de a fi om de stat, a unui politician care şi-a dorit o funcţie care depăşeste cu mult capacitatea acestuia 
de a acţiona în acord cu interesul naţional. 
 Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Iulian Vladu 
 

*** 
 
 

NECULAI ONTANU- O DEMISIE DE ONOARE CE SE LASA ASTEPTATA 
 

  
Doamnelor si domnilor deputati, 
 
Cred ca saptamâna trecuta ar fi trebuit sa aflam de o demisie de onoare:  cea a domnului general în rezerva, 

Neculai Ontanu, primarul Sectorului 2 din Bucuresti.  
Motivul este stiut de toata lumea: în Sectorul 2, datorita dezinteresului Primariei de sector în rezolvarea 

problemei câinilor vagabonzi, a avut loc o tragedie care a impresionat întreaga Românie: un copil de doar 4 ani a fost 
sfâsiat de câini.  

Aceasta tragedie s-a întâmplat într-un parc din sectorul 2, parcul Tei. Acum câtiva ani, primarul Ontanu a 
reamenajat acest parc, dedicând chiar o alee si un monument, unui, sa îi zicem „pitoresc” dictator asiatic.  

Dar domnul Neculai Ontanu nu a avut aceeasi grija pentru cetatenii sectorului 2. Dovada chiar tragedia de 
acum câteva zile... 

Doamnelor si domnilor deputati, 
Nu sunt patru luni de când domnul primar Ontanu se lauda în revista primariei, „Foisorul de Foc”, (nr.62 din 

mai 2013) ca se ocupa personal de problema câinilor vagabonzi- vizând sterilizarea acestora si trimiterea lor în 
centrele de la Butimanu si Tanganu.  Aceasta dupa ce era stiut faptul ca  Sectorul 2 era un sector fruntas în a nu face 
nimic în privinta câinilor comunitari.  

Dupa tragica moarte a lui Ionut, domnul primar Ontanu a descoperit însa brusc ca nu se mai ocupa personal 
de problema câinilor fara stapân.  Vinovatii au devenit brusc cu totul altii. Cine? Oricine, numai domnia sa nu!  

Au fost demisi director A.D.P. Sector 2, seful Politiei locale din Sectorul 2 si directoarea  Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, acuzati  de ”lipsa de reactie”.  Nu ca domnul Neculai Ontanu s-ar fi 
remarcat prin alta reactie decât cea a pasarii responsabilitatii în curtea Primariei Generale a Capitalei. 

De altfel, aflu de curând ca domnul Neculai Ontanu nici nu a binevoit sa onoreze invitatia facuta recent de 
primarul general, Sorin Oprescu, pentru a discuta,cu toti primarii din Bucuresti, metode de rezolvare cât mai eficienta 
a problemeicâinilor comunitari.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 22 - 2013 săptămâna 9 –13 septembrie 
2013  

 

93

Genul acesta de atitudine, care alterneaza între minciuna pre-electorala si refuzul de a îti asuma 
responsabilitatea pentru propriile gesturi politice si declaratii,trebuie sa înceteze!    

Si toti, mai ales în momente grave, ca acesta, trebuie sa ne asumam consecinta propriilor fapte pâna la capat. 
Eu, alaturi de numerosi alti cetateni ai Sectorului 2, astept demisia de onoare a domnului Neculai Ontanu. 
 
 
 

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

 
*** 

 
 „Tristul clinchet al clopoţelului” 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 Mai sunt doar câteva zile până când sute de mii de copii vor răspunde la sunetul primului clopoţel care va 
anunţa începutul noului an şcolar. Puternica emoţie a primei zile de şcoală a rămas şi va rămâne în memoria noastră 
şi a copiilor noştri pentru totdeauna, graţie bucuriei şi veselie cu care se umplu şcolile din toată ţara. 
 Din păcate, clinchetul clopoţelului de anul acesta nu va fi la fel de vesel în toate şcolile din România. La mai 
bine de un an şi jumătate de când a preluat puterea, starurile de televiziune ale Guvernului Ponta şi mai marii 
judeţului USL au ascuns în beznă tot ce înseamnă investiţii în infrastructura şcolară.  

Este lesne de înţeles tot acest dezinteres al lui Victor Viorel Ponta, atâta vreme cât el şi majoritatea social-
democraţilor îşi trimit copii în instituţii de învăţământ private, din ţară şi străinătate, pe bani grei.  

Este la fel de uşor să împrumuţi din demagogia lui Ion Iliescu şi, sub pretextul că eşti „sărac şi cinstit”, să 
plângi de mila celor mulţi. Unde sunt râurile de lapte şi miere pe care îi promiteau la căpătâiul falsei învăţătoare 
greviste! Din fericire, pentru că minciunile USL ies la suprafaţă una câte una, românii au înţeles că tot programul de 
guvernare al USL este o minciună. 
 Stimaţi colegi.  

De parcă nu ar fi îndeajuns faptul că, la nivel naţional, sporul demografic negativ ne aduce în şcoală tot mai 
puţini copii, USL se străduieşte să îi îndepărteze de şcoală şi pe cei care trebuie să ajungă la şcoală. 
 În Vrancea, ca şi în alte judeţe, prin grija Guvernului USL copiii vor avea şi anul acesta toalete la fel de 
igienice ca în urmă cu 20 de ani, încălzire centralizată cu mănuşi şi căciulă groasă şi cadre didactice recrutate din 
rândul suplinitorilor care nu au promovat examenul de titularizare. Sunt realităţi crunte, care nu mişcă însă nici un rid 
pe feţele guvernanţilor USL, care ne spovedesc din zori şi până-n ziuă câtă grijă au ei de români.  

Unde este Ministrul Educaţiei Naţionale? Cum îl cheamă pe acesta!? Ştie cineva? Eu cred că este tot doamna 
Ecaterina Andronescu!  
 Îmi permit, stimaţi colegi, să-i solicit lui Victor Viorel Ponta ca, dacă până la sosirea anotimpului rece 
actualul ministru al educaţiei nu întreprinde măsurile necesare pentru ca toţi elevii de vârstă şcolară să poată avea în 
acest an condiţiile minime pentru a învăţa tainele cărţilor, să îl demită. Cred că poate găsi în USL o persoană căreia 
să-i pese de copii, de părinţi şi de cadrele didactice din România, mai mult de ratingul de la TV.  
  

  
Vă mulţumesc, 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 

 
 „Despre primarii fără stăpân... când vorbim?” 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
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 O ţară întreagă a fost puternic marcată de tragedia care s-a produs săptămâna trecută în Bucureşti, în urma 
căreia un copil de 4 ani a căzut pradă nu exclusiv câinilor fără stăpân, ci şi incompetenţei şi nepăsării edilului şef al 
Sectorului 2 din Bucureşti şi a Primarului General.  

Din nefericire, problema nerezolvată a câinilor fără stăpân nu este o problemă pe care o întâlnim exclusiv în 
capitala ţării sau doar în zonele adiacente Parcului Tei, ci ea afectează cea mai mare parte a localităţilor slab 
administrate din România. Chiar şi în zona în care locuiesc eu, în Municipiul Suceava, în ciuda promisiunilor făcute 
de actualul primar, mai ales în campania electorală, nu-i stradă sau loc în oraşul meu în care să nu existe încă 
numeroşi câini fără stăpân. Mulţi primari, printre care şi actualul primar al Sucevei s-au tot plâns de absenţa cadrului 
legal care le-ar permite să gestioneze eficient o astfel de problemă.  
 Nu cred că vreun membru al USL poate vorbi astăzi de absenţa unei legi care să le permită administraţiilor 
locale să gestioneze problema câinilor fără stăpâni. USL a boicotat legea adoptată în Parlament în primăvara anului 
trecut şi tot USL ţine la sertat legea respinsă parţial ca neconstituţională de Curtea Constituţională. Dacă le-ar fi păsat 
de miile de oameni muşcaţi zilnic de câinii fără stăpân, nu ar fi blocat demersul Partidului Democrat Liberal de anul 
trecut. 
 Stimaţi colegi. 
 Există administraţii publice în România care, chiar în absenţa unui cadru legal specific, au reuşit să 
administreze eficient problema câinilor fără stăpân. Asta pentru că sunt în România primari care au renunţat la 
chermezele publice, la spectacole, la sarmale şi fasole în pieţele publice şi au construit adăposturi, au sterilizat câinii 
şi au oferit cetăţenilor condiţii de siguranţă şi de trai superioare. Primarii din România, inclusiv domnul Ion Lungu, 
primarul Municipiului Suceava, ar trebui să îl întrebe pe domnul Ponta, pe domnul Zgonea şi pe toţi ceilalţi 
parlamentari ai USL de ce în anul 2012 au respins legea care ar fi sprijinit administraţiile publice locale şi mai apoi 
au contestat-o la Curtea Constituţională.  

Dacă la nivel central USL a demonstrat că nu ştie să guverneze, nici la nivel local primarii alianţei nu au 
demonstrat că ar vrea şi ar şti să administreze. 
 Am toată convingerea că evenimentul nefericit produs săptămâna trecută în Bucureşti va convinge atât 
Guvernul, cât şi administraţiile locale să nu mai trateze cu nepăsare această problemă. Nu cred că nici problemele de 
ordin financiar şi nici cele de ordin legal nu mai pot fi invocate de nimeni, dacă se declară un primar responsabil.  

 Vă mulţumesc, 
Deputat 

Ioan Bălan 
 

*** 
 

 „Preţul corect!” 
 

Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 Am ajuns la paradoxul nefericit ca fermierii din România să se roage ca producţia legumicolă sau cerealieră 
să fie slabă şi de proastă calitate, doar doar, numai aşa vor obţine un preţ mai bun pentru munca lor.  
 Anul acesta condiţiile meteorologice au sprijinit fermierii să umple hambarele, însă, din pricina lipsei 
reformelor reale, preţul recoltelor s-a înjumătăţit. Vedeam zilele trecute că, de mai mult timp, Consiliul Concurenţei 
analizează situaţiile de concurenţă neloială pe piaţa comerţului cu cereale. Este o iniţiativă lăudabilă care nu va 
rezolva însă problema de fond. 
 Fermierii au nevoie de Programul Primul Siloz, pe care PDL îl declanşase, însă USL l-a dat imediat uitării. 
 Fermierii au nevoie de sprijin pentru a-şi valorifica recolta atât la nivel naţional, cât şi la export, în condiţii 
avantajoase. 
 Fermierii au nevoie de sprijin ca să prelucreze recoltele în mediul rural şi să introducă pe piaţă făină şi nu 
grâu, conserve şi nu legume neprelucrate, compoturi şi nu fructe perisabile. Altfel spus, valoarea adăugată brută 
trebuie să coboare în mediul rural. 
 Fermierii au nevoie de un sistem de irigaţii modern, ca să nu mai depindă de „mila lui Dumnezeu” şi să nu-şi 
mai expună culturile riscurilor de secetă. 
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 Dar toate aceste lucruri nu sunt posibile decât cu investiţii puternice, susţinute şi calibrate către cei care 
produc în condiţii concurenţiale. USL a demonstrat că urăşte investiţiile, detestă agricultorii harnici care muncesc 
pentru recolte mai mari şi mai bune calitativ şi nu este preocupată de nici un sector care contribuie la creşterea PIB. 
 Susţin orice măsură care ar sprijini o reformă reală a sectorului agricol din România, care să aibă impact nu 
numai la nivel declarativ asupra fermierilor din România. 

 
Vă mulţumesc, 

Deputat  
Vasile Iliuţă 

 
*** 

 
 

„La muncă nu la şcoală ! Dar unde!!!” 
 

Problema lipsei locurilor de muncă în România se accentuează, mai mult ca nicioadată, aşa zisele proiecte 
economice ale Guvernului Ponta pentru crearea de noi locuri de muncă nu prea există, iar creşterea economică 
estimată de acesta nu se vede în traiul de zi cu zi al populaţiei. 

Principala prioritatea a  dumneavoastră, stimaţi colegi de la putere, ar trebui să fie crearea de locuri de muncă 
pentru tineri, pe lăngă investiţii şi agricultură. Dar care investiţii? Acestea au scăzut în anul 2013 , pentru că acest 
guvern nu încurajează investiţiile iar tendinţa de creştere a şomajului se va păstra. 

Ati promis în campania electorală că veţi crea în 4 ani peste 1 milion de locuri de muncă. Fals. Adevărul a 
ieşit la suprafaţă! Ati distrus Oltchimul şi Arpechimul, aţi închis portile combinatului de la Mechel, iar multe IMM-
uri au dat faliment.Nu sunteţi capabili nici să menţineţi locurile de muncă existente iar disponibilizările în sistemul 
de stat şi cel privat continuă. 

Stimata doamnă ministru Mariana Câmpeanu, a cerut tinerilor să meargă la muncă nu la şcoală. Un sfat 
incredibil, care m-a uluit. Oare şcoala românească strică educaţia copiilor noştri? Aşa îi încurajaţi dumneavoastră pe 
tineri ? Să înţeleg că învăţământul nu pregateşte tinerii pentru viaţă ci numai munca ? Sistemul educaţional trebuie să 
fie cel care trebuie să-i doteze pe tineri cu competenţe, cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini, adică o bună pregătire pentru 
piaţa muncii, dar şi pentru societate şi viaţă. 

Oricine poate constata că există serioase probleme de adecvare ale şcolii româneşti la noile realităţi ale pieţei 
muncii. Din nefericire, şcoala românească nu  a avut capacitatea de a  răspunde prompt noilor cerinţe ale pieţei 
muncii din România, fiind nevoiţi să constatăm că tinerii absolvenţi îşi găsesc din ce în ce mai greu un loc de muncă, 
iar pregătirea lor profesională nu satisface nici măcar în mică măsură exigenţele angajatorilor. Dar ce aţi făcut în 
acest sens. NIMIC! 

Guvernul şi ministerul pe care îi conduceţi, Ministerul Invaţământului precum şi alte instituţii ale statului 
trebuie să găsească urgent soluţii concrete pentru aceşti tineri, printr-o corelare a pieţei muncii cu oferta educaţională 
pentru că există mari dezechilibre. 

Dacă le cereţi tinerilor să renunţe la şcoală creaţi şi locuri de muncă,  pentru că proiectul prin care bunicii şi 
bunicuţele  vor sta la muncă până la 65 de ani nu va  rezolva problema locurilor de muncă pentrtu tineri.  Si vă  întreb 
doamna ministru dacă  prin noua Strategie Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pusă în dezbatere publică, 
prin care vărsta de pensionare să crească din nou ,din 2015 este o soluţie viabilă ? 
 

Deputat 
Mircea Man 

 
*** 

 
Încă un cadou de la stat: sisteme de irigaţii cedate gratuit 

 
 Ministerul Agriculturii vrea să ofere gratuit dreptul de folosinţă asupra sistemelor de irigaţii unor firme 
controlate de oamenii de afaceri Ioan Niculae şi Culiţă Tărâţă, cunoscuţi pentru facilităţile primite de la stat. 
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Incapabil să gestioneze eficient sistemul de irigaţii, Ministerul Agriculturii a găsit cea mai "bună" soluţie 
pentru a rezolva problemele din sector. Astfel, instituţia vrea să cedeze cu titlu gratuit, pentru 30 de ani, dreptul de 
folosinţă asupra instalaţiilor de irigare unor firme din domeniul agricol, printre care şi cele ale oamenilor de afaceri 
Ioan Niculae şi Culiţă Tărâţă. Cei doi sunt cunoscuţi pentru facilităţile consistente pe care le-au primit de-a lungul 
timpului de la stat, într-o formă sau alta.  
 Beneficiarii măsurii spun că oricum sistemul de irigaţii este distrus, poziţie comunicată şi de oficialii 
ministerului. "Sistemele nu sunt în stare bună şi trebuie să investească în ele", a declarat Achim Irimescu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii. Conform proiectelor de hotărâre de Guvern, ar urma să se constituie dreptul de 
folosinţă gratuită în favoarea a cinci organizaţii, printre care Organizaţia de Desecare şi Drenaj InterAgro nr. 13 
Seaca, judeţul Teleorman, dar şi Organizaţia de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei. Aceste organizaţii sunt 
înfiinţate de firmele care exploatează terenurile deservite de sistemele de irigaţii, desecare şi drenaj.  

Potrivit proiectelor, iniţial sistemele de desecare şi drenaj vor putea fi folosite pe o perioadă de cinci ani, cu 
obligaţii de modernizare şi exploatare. În cazul respectării obligaţiilor, la finalul celor cinci ani perioada poate fi 
extinsă cu până la 25 de ani.  

Deşi neagă că ar mai avea vreo legătură cu Insula Mare a Brăilei, pe care a avut-o în concesiune din 2001 
prin firma TCE 3 Brazi, spune că susţine cauza actualilor proprietar. Insula Mare a Brăilei rămâne cel mai râvnit 
teren agricol din România.  

Din august 2012, întregul teren a fost concesionat firmei Agricost, deţinută de Constantin Duluţe, care este 
un apropiat al lui Culiţă Tărâţă. În plus, administratorul Agricost, Gheorghe Buzdugan, este în acelaşi timp şi 
directorul general de la TCE 3 Brazi. Grupul InterAgro este deţinut de omul de afaceri Ioan Niculae, care a beneficiat 
ani la rând de gaze ieftine de la stat, afacere verificată de DIICOT, prejudiciul fiind estimat la 126 milioane euro.  

 În primăvara acestui an, s-a încercat obţinerea uunor sume de  bani de la Guvern pentru irigaţii. Este vorba 
despre modernizarea unei staţii de pompare din comuna Stăncuţa, lângă Insula Mare a Brăilei, staţie care, potrivit 
presei locale, este una dintre cele mai mari din Europa şi ar putea deservi 320.000 hectare.  

În timp ce oferă instalaţiile pentru uz gratuit, Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, afirmă că statul vrea 
să modernizeze sistemul de irigaţii, cu bani europeni. Astfel, vrea ca un miliard de euro din fondurile structurale 
alocate României să fie alocate pentru modernizarea sistemelor de irigaţii, însă abia din 2014. În condiţiile secetei din 
ultimii ani, accesul la irigaţii face diferenţa între profit şi pierdere pentru agricultori. Agricultorii se plâng de preţul 
prea mare al electrităţii. Dacă ar folosi irigaţiile, producţia ar creşte cu 30- 50%. 

 Din cele 2,9 milioane de hectare amenajate pentru irigaţii până în 1989, doar pe 500.000 de hectare încă mai 
sunt sisteme viabile economic. Restul a fost distrus aproape total, în condiţiile în care Ministerul Agriculturii susţine  
că în 2013 au fost încheiate contracte pentru 400.000 hectare în vederea irigării. Realitatea este însă alta. Total 
diferită de cea prezentată de Ministerul Agriculturii şi de reprezentanţii ei. 

 
 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
PAVILIONUL ROMÂNESC, O AFACERE MARCA USL 

 
Băieţii destepţi din energie, au fost copiaţi de băieţii  destepţi din transporturi. Aceştia au lăsat, pentru o 

perioadă, România, făra pavilionul maritim naţional. Acesta a fost vandut unei firme înregistrată în Cipru, ţară atât de 
iubită de afaceristul Mazăre, chiar Radu Mazăre, nimeni altul decat soarele şi luna PSD-ului constăţean. 

Toată această afacere de mlioane de euro, paguba pentru statul român şi profit pentru băieţii  destepţi, a fost 
posibilă cu girul premierului Victor Ponta si al ministrului transporturilor, deja penalul şi condamnatul Relu 
Fenechiu. Nu înţeleg, cum o firma cipriota, înfiinţata de doar o lună de zile, poate cumpăra pavilionul maritim 
românesc pe o perioadă de 30 de ani, printr-un contract semnat de un amărât de director de autoritate, numit în 
această funcţie cu câteva zile înainte de semnarea contractului şi demisionar după alte cateva zile de la semnarea lui. 
Să înţeleg că respectivul director şi-a îndeplinit misiunea şi poate sta liniştit la soare pe plajele însorite ale unei insule 
exotice? 
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După ce unele instituţii ale statului au intrat pe firul acestei poveşti, şi după ce unele publicaţii au prezentat 
pe larg această problemă, contractul a fost reziliat. Însă, firma cipriotă a reclamat România la curtea de arbitraj de la 
Londra, cerând statului român daune de 22,5 milioane euro.  
 Probabil că acesta era şi scopul iniţial. Nu vânzarea pavilionului, ci posibilitatea câştigării unor daune 
materiale rapid şi sigur, datorită unui contract păgubos pentru România.  

Un lucru este sigur. Vânzarea pavilionului maritim românesc vine în contradicţie cu interesul naţional. 
Vă mulţumesc.  
 

Deputat 
Florin Gheorghe 

 
*** 

   
   

Politicienii USL- între infatuare şi inutilitate 
 

 Deşi anunţată de către liderii ei soluţia salvatoare pentru România, Uniunea Social-Liberală şi-a demonstrat 
inutilitatea în rezolvarea problemelor de zi cu zi ale cetăţenilor. De la declaraţii halucinante la acţiuni lipsite de sens 
şi de utilitate, linia de demarcaţie pare că lipseşte cu desăvârşire din raţionamentul politicienilor USL, mânaţi de o 
dorinţă acerbă de a câştiga, din orice acţiune întreprinsă, lacrimi şi puncte electorale. Astfel, aşa cum precizam şi 
săptămâna trecută, de la lipsa de coerenţă şi responsabilitate a domnului Ponta până la lacrimile “la comandă” ale 
domnului Oprescu nu este decât un pas, adică neputinţa de a gestiona treburile publice. Astfel, susţinut de această 
mare uniune social-liberală care are menirea temporară de a gestiona treburile publice, domnul primar Oprescu nu se 
abate de la politica promovată de către liderii USL, aceea a indiferenţei şi a dezinteresului manifestat pentru binele 
public. Nepăsarea politicienilor USL se manifestă chiar şi în condiţiile în care un cetătean şi-a pierdut viaţa, de data 
aceasta fiind vorba despre un copil de 4 anişori, muşcat de câinii aducători de profit pentru unii politicieni şi 
aducători de nenoroc pentru nefericiţii care se încumetă să circule pe străzile capitalei europene, Bucureşti. 

Domnul primar general Oprescu are timp să organizeze conferinţă de presă la maximă audienţă, cei drept la 
mult timp după producerea nefericitului eveniment, dar nu are timp să ajungă la căpătâiul acelui îngeraş care şi-a 
pierdut viaţa. Este primarul care vorbeşte de master-planuri pentru Bucureşti, pasează responsabilitatea Guvernului 
sau Parlamentului sau, de ce nu, cetăţenilor care, în cazul în care nu se vor prezenta peste 50%+1 la referendum, ei 
înşişi vor fi vinovaţi pentru lipsa de acţiune a primarului. Cinismul fără margini este o caracteristică a unui 
conducător care nu se sfieşte să declare public că va fi “viitorul preşedinte al României pentru că simte că poate”, dar 
nu are timp să meargă să prezinte condoleanţe familiei victimei. Oare, aşa cum au dezvăluit diversele articole de 
presă, să fie o coincidenţă între afacerile pe care prietenii fiului domnului primar le au în ceea ce priveşte câinii fără 
stăpân, şi care au realizat în Giurgiu un adapost mamut care stă însă mai mult gol, şi domnul primar Oprescu? Dar, 
aşa cum declara un alt viitor preşedinte (în opinia dumnealui), domnul Antonescu, decizia domnul primar Oprescu de 
a organiza un referendum este o altă dovadă a cheltuirii ineficiente a banului public, chiar jenant, în lipsa unor măsuri 
prompte care să vizeze siguranţa cetăţenilor unei capitale europene. 
 Care este soluţia oferită de politicienii USL pentru ca aceste nefericite evenimente să nu se mai producă?! 
Foarte simplă: niciuna sau pasarea responsabilităţilor dintr-o tabără în cealaltă. Este politica promovată de către 
liderii USL încă de la preluarea guvernării. Astfel, nimic din ceea ce era de criticat cât timp erau în opoziţie nu mai 
este de criticat ci, din contra, este de apreciat ca fiind bine făcut, şi nimic din promisiunile din timpul campaniei 
electorale nu pot fi onorate deoarece nu există suport legislativ sau financiar. Adică, “să se modifice primesc, dar 
atunci să nu se schimbe nimic”. Lipsa de respect faţă de noi toţi, cetăţenii acestei ţări, a atins cote alarmante în 
politica promovată de această uniune a neputinţei. Mai mult, se pare că înşişi politicienii din arcul guvernamental 
tânjesc după politicienii sau politica promovată de guvernul Boc. Aşadar, aroganţa politicienilor USL şi modul 
nepotrivit în care se prezintă în faţa parlamentarilor reprezentanţii Guvernului sunt la un stadiu incalificabil. “Punctul 
de vedere al Guvernului e sacrosanct iar ordonanţele sunt bătute în cuie. Poate la dumneavoastră la Senat e o 
atmosferă mai vivace dar la noi, la Cameră, să fim sinceri…PSD-ul decide iar domnul Zgonea este mai important 
decât un preşedinte”. Prin urmare, politica promovată de către dumneavoastră, domnilor politicieni ai Uniunii Social-
Liberale este calificată drept una a neputinţei, a ignoranţei şi a infatuării de înşişi parlamentarii Uniunii Social-
Liberale. Restul, e poezie… 
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  Imoralitatea şi lipsa de respect pe care le manifestă liderii USL sunt fără margini. Cum altfel ne 
putem explica declaraţiile ilogice pe care le exprimă polticienii care astăzi deţin puterea în România. Vă întreb, 
domnilor guvernanţi, în condiţiile în care domnul Antonescu se proclamă liderul opoziţiei, deşi partidul pe care-l 
reprezintă deţine toate pârghiile puterii, iar domnul prim-ministru Ponta votează împotriva proiectelor guvernului pe 
care-l reprezintă, cine guvernează această ţară?  
 

 
Deputat 

Iulian Vladu 
 

*** 
 

 “Sărbătoarea Castanilor” 
 

Duminică, 8 septembrie 2013, in comuna Măneşti, judetul Prahova a avut loc “Sărbătoarea Castanilor”, 
eveniment care marchează “Ziua Comunei Măneşti”. 

Sărbătoarea se desfăşoară întotdeauna pe 8 septembrie, când se celebrează Naşterea Maicii Domnului, fiind 
un eveniment de tradiţie pentru locuitorii comunei, un prilej de bucurie şi de reîntoarcere la valorile autentice ale 
satului românesc.  

De ce “Sărbătoarea Castanilor” la Măneşti? “Pentru că şi aici, la noi în comună, avem castani la fel de 
frumoşi precum cei de pe Bulevardul Independenţei, din Ploieşti”, a declarat primarul comunei Măneşti, Constantin 
Niţoi.  

Castanii seculari aliniaţi pe ambele margini ale şoselei care duce către satul Coada Izvorului au fost plantaţi 
aproximativ în aceeaşi perioadă în care a fost amenajat şi bulevardul ploieştean. Primăvara, când înfloresc castanii, 
zona este locul preferat pentru plimbări. Şi ce poate fi mai răcoritor vara decât o alee umbroasă cu castani? 

Concursurile, muzica populară şi uşoară, dar şi dansurile populare susţinute de ansambluri folclorice au 
încântat participanţii la manifestarea cultural-artistică aflată la cea de a VIII-a ediţie. 

Mă alătur şi eu tuturor locuitorilor comunei Măneşti cu urări de sănătate şi fericire cu ocazia “Zilei 
Comunei”. 
 

Deputat  
George Ionescu 

 
*** 

1.  
10 croşee  de stânga aplicate de USL economiei româneşti 

 
În 16 luni de zile, domnul premier Victor Ponta ne-a arătat ce înseamnă guvernul condus de el: incompetenţă 

în formă agravată, performanţă zero, clientelă politică recompensată cu locuri de muncă în organismele 
guvernamentale, lipsă de transparenţă a instituţiilor publice, economie sugrumată. USL persistă în a se juca 
inconştient cu economia românească. Vă este chiar atât de indiferentă soarta românilor?    

USL a dat 10 croşee de stânga economiei româneşti şi bunăstării românilor: 
1. USL a promis „un milion de locuri de muncă”, dar în realitate şomajul a crescut. Numărul 

şomerilor a crescut cu 38.000 persoane în luna iulie a acestui an comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, 
ajungând la 739.000 persoane, calculat conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii (BIM). Rata şomajului a 
ajuns la 7,5%, identică cu cel mai ridicat nivel al şomajului din timpul celei mai dure crize economice (din martie 
2010). 

Numărul şomerilor înregistraţi a crescut şi el cu 8,8%, adică cu aproximativ 38.000 persoane, în luna iulie 
2013, comparativ cu aceeaşi lună a anului 2012 şi se ridică la 466.932 persoane, conform anchetelor realizate de 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă (ANOFM). 

2. Inflaţia este o luptă pierdută de USL, care îi costă usturător pe români. Rata anuală a inflaţiei a fost 
de 4,4% în luna iulie, a doua cea mai mare din UE. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 3,9%, cele nealimentare cu 
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5,5%, iar serviciile cu 3% în luna iulie 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Vă reamintesc că în luna aprilie 
2012 (ultima luna de guvernare a PDL) inflaţia anuală era de două ori şi jumătate mai mică, de 1,8%.  

Preţul carburanţilor a crescut în România sub guvernarea USL, în timp ce în UE a scăzut. Benzina s-a 
scumpit cu peste 6% şi motorina cu aproape 1% de când este USL la guvernare, iar în UE preţurile au scăzut cu 3-
4%. 

3. Creşterea economică nu se resimte în puterea de cumpărare a românilor. Degeaba au fost reîntregite 
salariile bugetarilor şi au fost crescute salariul minim şi pensia, dacă preţurile s-au majorat şi ele foarte mult. Degeaba 
se anunţă creştere economică de 1,8% în primul semestru al acestui an dacă consumul românilor şi investiţiie scad. În 
luna iulie a acestui an, doar anul agricol extrem de bun a dus la o diminuare a ratei inflaţiei. Aşa se face că, pe fondul 
acestei ieftiniri temporare a alimentelor, puterea de cumpărare a românilor a crescut uşor, cu 0,7% (creşterea cu 5,1% 
a salariului mediu net a depăşit rata inflaţiei de 4,4% în luna iulie a acestui an). În schimb, creşterea pensiei cu 4,4% a 
fost complet anulată de scumpirea preţurilor de consum cu acelaşi procent. Vă reamintesc că luna precedentă, când 
încă nu se vedeau roadele anului agricol bun, puterea de cumparare a unui salariat scăzuse cu 1,8%, iar cea a unui 
pensionar cu 1%. 

4. Consumul românilor s-a diminuat. România a înregistrat a opta cea mai slabă evoluţie anuală a cifrei de 
afaceri din comerţul cu amănuntul din UE în luna iulie a acestui an faţă de aceeaşi lună a anului precedent, cu o 
scădere de 0,2%. În plus, resursele de energie primară au scăzut cu 12,4%, iar cele de energie electrică cu 7,2% 
în primele şapte luni ale acestui an faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012. 

Ceva de mirat? Era şi normal după ce USL a introdus sau majorat nu mai puţin de 28 de taxe şi impozite în 
doar 16 luni de guvernare. Nu a scăpat nimeni neimpozitat, nici micul fermier, nici micul antreprenor, nici românul 
de rând. Reamintesc USL că taxarea este cea mai perversă formă de tăiere a salariilor şi pensiilor tuturor românilor. 

5. 1 din 5 români îndatoraţi la bancă au întârzieri mari la plata ratelor. Creditele neperformante, adică 
întârzierile mai mari de 90 de zile la plata creditelor, au ajuns la o pondere de 20,9% în total credite şi dobânzi în luna 
iulie 2013, în creştere cu 4,6 puncte procentuale faţă de luna aprilie 2012. 

6. Românii construiesc mai puţin. Lucrările de construcţii au scăzut cu 2,2% în primele şapte luni al acestui 
an faţă de aceeaşi perioadă din 2012, ca urmare a diminuării cu aproape 12% a volumului lucrărilor de construcţii 
noi. În luna aprilie 2012 (ultima luna de guvernare a PDL) construcţiile erau în plin avânt, înregistrând o creştere de 
27% faţă de luna precedentă şi de 23% faţă de luna aprilie 2011. 

7. Deficit înregistrat de administraţiile locale în anul 2012 pentru prima dată în ultimii ani. În anul 
2012, administraţiile locale au înregistrat pentru prima dată în ultimii ani deficit bugetar, de peste 200 milioane de 
euro, adică în jur de 1 miliard de lei. Deficitul înregistrat în anul 2012 se datorează în principal creşterii cheltuielilor 
cu bunuri şi servicii cu 1,15 miliarde lei, a cheltuielilor de personal cu 650 milioane de lei şi a cheltuielilor cu 
asistenţa socială cu 70 milioane lei. 

8. Execuţia bugetară este un permanent semnal de alarmă al ineficienţei cu care USL gestionează 
bugetul statului. Cheltuielile cu investiţiile au scăzut cu 14,4% şi cheltuielile de personal au crescut cu 16,4% în 
primele şapte luni ale acestui an faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Un buget care pune accent pe cheltuielile 
aparatului birocratic în detrimentul investiţiilor nu duce la creştere economică sustenabilă pe termen lung. 

Sumele primite de la UE au scăzut şi ele cu 0,6%, în condiţiile în care USL anunţase că se bazează pe o 
creştere considerabilă a acestor venituri bugetare în anul 2013 pentru a putea face faţă cheltuielilor şi a putea menţine 
sub control deficitul bugetar. 

9. Companiile de stat sunt puse pe butuci. Promisiunea salvării a adus pierderi şi disperare în patru mari 
companii de stat: Oltchim, Hidroelectrica, CFR Marfă şi CFR Călători. La Oltchim şi CFR Marfă s-au înregistrat 
pierderi duble, respectiv cvadruple în anul 2012 faţă de anul precedent. La Hidroelectrica şi CFR Călători profiturile 
înregistrate în anul 2011 s-au transformat în pierderi. Această situaţie dezastruasă a celor patru mari companii de stat 
a dus la disponibilizarea a câte aproximativ 1.000 de oameni de la Oltchim şi Hidroelectrica. La CFR Călători şi CFR 
Marfă s-au anunţat alte 4.500 de disponibilizari noi. 

10. Investitorii străini ne evită. Investiţiile străine directe (ISD) au scăzut cu aproape 20% şi au ajuns la 666 
mil. euro în primul semestru al acestui an. Diferenţa faţă de cele 10 miliarde euro promise de Ponta e uriaşă. Acest 
guvern este total decuplat de la realitatea economică. 

Cel mai mare regres este însă cel de-al XI-lea. Nu este încurajată munca şi dezvoltarea, ci mâna întinsă, 
arbitrariul, consumul iraţional al resurselor naţionale şi taxele cu care sacţionează proprietatea şi iniţiativa. 

Vă mulţumesc. 
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Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 

“PUNEM BIHORUL PE PRIMUL LOC” 
 
 
      În urmă cu un an şi câteva luni, mai précis în iunie 2012, USL în judeţul BIHOR a câştigat alegerile cu sloganul  
“PUNEM BIHORUL PE PRIMUL LOC”, dar constat că judeţul Bihor a fost părăsite de liderii USL din conducerea 
judeţului şi de cei de la Bucureşti. 
Nu numai că nu au fost finanţate investiţii noi dar au fost oprite şi cele în curs de derulare  şi aş aminti aici D.N. 76 
ORADEA-DEVA a cărui modernizare a început în anul 2011 şi a fostoprită de guvernul USL în 2012 din lipsă de 
fonduri. Pentru locuitorii din zonă BEIUŞ-ŞTEI nu există altă investiţie de amploare mai mare decât modernizarea 
DN76  pentru că este principal lor legătură cu ţara şi cu lumea, dacă nu se modernizează acest drum în zonă nu are 
cum să se dezvolte turismul şi investiţiile, pentru că toate depend de modernizarea acestui drum. 
Guvernul USL nu are fonduri pentru modernizarea DN76 dar are fonduri pentru achiziţie de veste reflectorizante, 
pantaloni matlasaţi, mănuşi, cizme din cauciuc şi alte materiale necesare pentru a putea hiberna liniştită conducerea 
CNADNR  şi la căldură. 
Locuitorii judeţului Bihor care au votat USL au votat împotriva investiţiilor, au votat pentru sărăcie şi creşterea 
şomajului, pentru noi taxe şi impozite. 
În concluzie judeţul Bihor a fost pus pe ultimul loc de conducerea judeţului, la ora actuală nu se derulează nici o 
investiţie în judeţ, toate investiţiile au fost oprite din lipsă de fonduri, nu se lucrează la nici un obiectiv de investiţii. 
 
 

Deputat  
Laza-Matiuţă Liviu 

 
*** 

 
Adoptarea legii pentru eutanasierea maidanezilor –  

o victorie tristă pentru PDL, o palmă pe obrazul USL, o şansă pentru siguranţa românilor 
 

Stimaţi colegi, 
Votăm în această săptămână, cu o inârziere de cel puţin 2 ani, o lege care ar putea salva vieţi. Legea care 

permite eutanasierea câinilor maidanezi după 14 zile în care nu au fost revendicaţi sau adoptaţi este un pansament 
pentru o boală acută a României. Această lege nu acoperă însă rănile adânci aduse de dezineteresul, politicianismul şi 
cinismul unor parlamentari care în legislatura trecută au preferat să câştige voturi decât să salveze vieţi. 

Tragedia din Bucureşti ne-a arătat încă o dată ce înseamnă iresponsabilitatea şi populismul unor 
politicieni. Cei care spun acum că noi cei din opoziţie suntem cinici atacând administraţiile useliste pe acest subiect 
uită că aceste tragedii puteau fi evitate tocmai prin decizii politice. Să ieşim din fariseism şi să recunoaştem că e de 
datoria oamenilor politici să fie responsabili şi să ia deciziile necesare pentru a preîntâmpina asemenea tragedii, 
pentru asta sunt votaţi şi învestiţi cu încredere de către cetăţeni. Iată de ce este absolut normal să cerem cu toată 
fermitatea demisia primarului Oprescu pentru modul în care a sfidat atâta vreme dorinţa oamenilor de a fi în 
siguranţă pe străzi. Lacrimile mai mult sau mai puţin teatrale nu pot şterge cu buretele populismul acestui primar 
care de 5 ani de zile cheltuieşte bani pe recorduri şi alte extravaganţe, dar nu alocă fonduri pentru rezolvarea 
problemelor de maximă necesitate.  

Referendumul din 6 octombrie este un alt tertip propagandistic, o perdea de fum care să mai acopere din 
ruşinea acestui primar. Pe lângă că este inutil (fiind consultativ, iar decizia se va lua în cele din urmă în Parlament 
după ce Ponta a fugit din nou de răspundere şi nu a dat ordonanţă de urgenţă), acest referendum mai costă şi 5-6 
milioane de lei, bani care ar fi putut fi dirijiaţi spre cauze mult mai importante. 

Stimaţi colegi, 
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Ceea ce s-a întâmplat în această tragedie din Bucureşti ne arată încă o dată unde poate duce un populism 
exacerbat al politicienilor, unde poată duce goana permanentă după imagine şi puncte electorale. Imaginaţi-vă 
că noi în guvernarea PDL nu ne-am fi asumat răspunderea pentru reformele dureroase. Nu am mai fi fost atât de 
blamaţi pe moment, dar ţara ar fi alunecat în prăpastie, în faliment. Un om politic responsabil şi cu dragoste de 
ţară trebuie să îşi asume răspunderea, altfel e doar un bibelou într-o vitrină.  

În concluzie, salut adoptarea, chiar şi tardivă, a acestei legi care va proteja populaţia şi va preveni tragedii 
similiare ca cea din Bucureşti. Este însă  şi un moment bun pentru noi, toţi parlamentarii, să ne uităm în oglindă. Să 
avem puterea să admitem că este regretabil şi condamnabil modul în care USL a tergiversat un an şi jumătate această 
propunere legislativă,  trezindu-se abia după ce s-a întâmplat o tragedie. Este o victorie tristă pentru PDL, pentru că 
ea vine prea târziu şi după apariţia unor tragedii. Este în acelaşi timp o palmă pe obrazul USL. Dacă această lege nu 
ar fi fost blocată de USL în 2011 probabil nu am mai fi avut aceste tragedii. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Filiala Iaşi a Institutului Cantacuzino trebuie redeschisă urgent! 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

Aproape o sută de ani de istorie, excelenţă şi performanţă sunt astăzi egali cu zero. Institutul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, filiala Iaşi, se află în moarte clinică.  

Producţia este oprită încă din 2010, iar cercetătorii care au inventat vaccinuri unice în lume sunt în şomaj 
tehnic şi nimeni nu îi mai angajează pentru că sunt supracalificaţi. Un astfel de exemplu, de excelenţă, este al 
regretatului cercetător al Institutului Cantacuzino din Iaşi, medicul Nicolae Lascu, care a făcut ani de cercetări prin 
care a demonstrat că Polidinul, împreună cu vitamina B6, poate fi folosit cu succes împotriva oricărui tip de cancer în 
faza incipientă. Astăzi, cercetările sunt abandonate. 

Cel mai grav, stimaţi colegi, este faptul că actualul Guvern nu pare să ştie dacă acest institut îşi va mai 
redeschide porţile sau dacă va fi închis. În 2010, Agenţia Naţională a Medicamentului a retras Institutului 
Cantacuzino licenţa de producţie pentru toate ariile, inclusiv pentru subunitatea din Iaşi, deoarece acestea nu 
îndeplineau standardele europene. Mai apoi, angajaţii Institutului Cantacuzino din Iaşi, singura filială care producea 
vaccinuri, au fost trimişi în şomaj tehnic fără prea multe explicaţii şi fără precizarea unei date de reîntoarcere la 
munca lor de cercetare. În laboratorul din Iaşi se produceau vaccinuri imunomodulatoare şi imunostimulatoare vitale 
pentru sănătatea celor care suferă din cauza alergiilor  

Chiar dacă proprii noştri colegi de la Guvernare fie nu înţeleg importanţa acestui institut, fie au alte interese 
contrare siguranţei naţionale, Organizaţia Mondială de Sănătate a recunoscut rolul Institutului Cantacuzino, explicând 
faptul că acesta are o importanţă strategică. În caz de epidemie sau, mai grav, de pandemie, aşa cum s-a întâmplat în 
cazul gripei porcine, Cantacuzino Iaşi poate asigura producţia urgentă de vaccinuri necesare unei intervenţii rapide şi 
eficiente.  

Nu sunt multe ţările în Europa care se pot lăuda cu astfel de institute de cercetare, însă, la noi acest lucru 
înseamnă prea puţin. Faptul că institutul român ar putea produce mai rapid şi mai ieftin produse în comparaţie cu 
producătorii mondiali de medicamente ar trebuie să fie cel mai puternic argument pentru ca  Institutul Cantacuzino să 
existe şi să fie repus în funcţiune pentru a putea asigura o unitate de producţie eficientă şi funcţională. 

Polidinul, un produs cunoscut de toţi românii, care a adus renumele institutului din Iaşi şi care mai este căutat 
şi acum, a fost inventat de cercetătorii de aici.  
Astăzi, nici Polidinul şi nici alte produse fabricate în laboratoarele de la Iaşi nu mai pot fi găsite în farmacii de mai 
bine de doi ani. Singura alternativă pentru pacienţi sunt vaccinurile din import care sunt mult mai scumpe. 
Broncodinul era un vaccin care putea fi achiziţionat, în medie, cu 10 lei. Un vaccin asemănător de la companiile 
farmaceutice din afară are un preţ ce variază între 80 şi 120 de lei. 
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Deşi este cât se poate de limpede că  lucrurile nu funcţionează deloc, mai ales la Iaşi, nu s-a făcut nimic 
concret pentru reorganizarea şi repunerea în funcţiune a institutului. Principala cerinţă sunt banii necesari unei 
investiţii serioase, de aproape 10 milioane de lei, cu care să se poată îndeplini standardele de producţie europene.  
Guvernul Ponta a promis că va reporni activitatea institutului însă toate au fost promisiuni goale şi încercări care au 
mascat interese imobiliare. Institutul Cantacuzino, cu strictă referire la situaţia de la Iaşi, suferă de câteva boli, care 
poartă, simplu, numele de incompetenţă şi ineficienţă.  

Stimaţi colegi din USL, nu lăsaţi una din cele mai importante unităţi strategice să fie închisă din cauza 
nepăsării şi a lipsei de interes. Indiferenţa costa. 

Aveţi şansa să continuaţi ceea ce s-a început în 1921 şi care nu a însemnat nimic altceva decât recunoaştere 
internaţională, excelentă şi profesionalism la cele mai ridicate cote. 
 Vă mulţumesc. 

Deputat  
Petru Movilă 

 
*** 

 
 

Priorităţi pentru programele de transplant din Iaşi 
 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
 În urmă cu puţin timp, am făcut parte din echipa de prelevare de organe şi ţesuturi din cadrul Centrului 
Regional de Transplant Iaşi, care a efectuat cu succes intervenţia desfăşurată în cadrul Spitalului Judeţean Bacău. 
Astfel, au fost prelevate de la un pacient aflat în moarte cerebrală corneea, rinichii, ficatul, dar şi grefe de piele şi os. 
În urma acestei prelevări multiple, doi nemţeni au primit şansa la o vedere mai bună. Un rinichi şi ambele cornee au 
mers la Iaşi, în timp ce ficatul, cel de-al doilea rinichi şi grefa de piele şi os, au ajuns la Bucureşti. 

Această  intervenţie reprezintă cea de a şaptea prelevare din acest an, efectuată în cadrul Centrului Regional 
de Transplant Iaşi, situaţie ce ne demonstrează, pe de o parte, că a crescut gradul de receptivitate şi deschidere faţă de 
donarea de organe, dar şi capacitatea echipei de medici din cadrul Centrului Regional de Transplant Iaşi de a realiza 
cu succes atât intervenţiile de prelevare cât şi pe cele transplant.  

Readuc în atenţia Guvernului USL necesitatea înfiinţării unei bănci de cornee în România. Se simte nevoia 
înfiinţării unei asemenea bănci, cu atât mai mult cu cât, aşa cum spuneam, prelevările de cornee au crescut simţitor în 
ultima perioadă, iar numărul pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare este, de asemenea, foarte mare. La Iaşi, peste 100 
de pacienţi aşteaptă şansa unui transplant de cornee numai la Clinica de Oftalmologie a Spitalului “Sf. Spiridon”, 
unde îmi desfăşor activitatea didactică şi medicală, deci demersul referitor la înfiinţarea unei bănci de cornee devine 
extrem de necesar şi urgent pentru efectuarea în condiţii bune a intervenţiilor de prelevare şi transplant de cornee. 

Pe de altă parte, fac apel la Ministerul Sănătăţii să ia urgent măsurile ce se impun în privinţa acreditării 
transplantului de ficat la Iaşi. Echipa de medici de la Iaşi a pregătit toate documentele necesare în vederea acreditării 
transplantului hepatic. Iaşiul are potenţial pentru a efectua cu succes operaţii de transplant hepatic, având în vedere că 
dispune de o echipă medicală foarte bine pregătită. În acest moment, neavând acreditare, prelevarea şi transplantul se 
desfăşoară sub supravegherea unei echipe de medici de la Bucureşti, iar organele prelevate se împart între Iaşi şi 
Bucureşti.  

Iaşiul merită şi poate să aibă un centru de prelevare şi transplant hepatic de sine stătător, pe lângă cele de 
transplant renal şi de cornee, care deja dispun de o funcţionare autonomă. 

Închei prin a-mi exprima speranţa că Ministerul Sănătăţii va acorda mai multă atenţie programului de 
transplant şi va aloca fondurile necesare desfăşurării acestuia în condiţii cât mai normale. Transplantul nu trebuie şi 
nu poate fi vitregit de strategiile politice efemere ale unui Guvern. Programul de transplant are nevoie de coerenţă şi 
de fonduri pentru a putea funcţiona normal!  

Vă mulţumesc. 
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Deputat  
Camelia-Margareta Bogdănici 

 
*** 

 
 Interpelări 

 
 
Adresată domnului Dan Coman Şova, ministru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes 
Naţional şi Investiţii Străine  
Obiectul interpelării: Finanţarea modernizării rutei Bucureşti – Buzău – Brăila – Galaţi şi a construcţiei 
podului rutier peste Dunăre la Brăila – Galaţi din fonduri europene nerambursabile 

 
Stimate domnule Ministru, 

 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere reprezintă o componentă esenţială a îmbunătăţirii 

accesibilităţii şi creează premisele pentru promovarea unei dezvoltări omogene şi echilibrate la nivel teritorial. De 
aceea, sunt necesare conexiuni între oraşe, precum şi între acestea şi zonele înconjurătoare, pentru scoaterea din 
izolare a regiunilor defavorizate şi introducerea acestora în circuitul economic. 

Din acest considerent, cu ocazia negocierilor ce au avut loc între Uniunea Europeană şi statele membre 
privind revizuirea Reţelei Trans-Europene de Transport (TEN - T), rutele Bucureşti - Buzău – Brăila – Galaţi  
Constanţa – Tulcea – Brăila – Galaţi au fost incluse în componenta globală a Reţelei rutiere TEN-T. 

Astfel, se creează premisa finanţării din fonduri comunitare a unei rute care realizează conexiunea zonei 
Brăila – Galaţi, ce are un ridicat potenţial industrial şi agricol, cu capitala ţării şi coridorul IV Constanţa - Nădlac, dar 
şi a soluţionării problemelor ridicate de lipsa unui pod peste Dunăre prin care ar urma să se realizeze conexiunea 
Munteniei şi a Dobrogei prin judeţul Brăila.  

Mai mult decât atât, în programul de guvernare al actualului executiv a fost inclusă lansarea în regim de 
concesiune a proiectului Pod rutier peste Dunăre la Brăila–Galaţi, însă până acum nu au fost realizate demersuri 
concrete în acest sens. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Aveţi în vedere includerea rutei Bucureşti – Buzău – Brăila – Galaţi şi a podului rutier peste Dunăre 

la Brăila – Galaţi în Programul Operaţional Sectorial – Transport 2014 – 2020, în vederea finanţării lor din fonduri 
europene nerambursabile? 

- Există un calendar estimat pentru lansarea în concesiune a lucrărilor la podul peste Dunăre, în 
condiţiile în care studiul de fezabilitate a fost deja actualizat în anul 2012? Aţi purtat discuţii în acest sens şi cu 
autorităţile locale? 

- Pentru ruta Buzău – Brăila – Galaţi aveţi în vedere posibilitatea reabilitării în cadrul etapei a VII-A 
de reabilitare a drumurilor naţionale prin co-finanţare de la Banca Europeană de Investiţii? 

 
 

Deputat  
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Dan Coman Şova, ministru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes 
Naţional şi Investiţii Străine  
Obiectul interpelării: Stadiul şi etapele viitoare privind construcţia autostrăzii Sibiu – Piteşti 
 

 
Stimate domnule Ministru, 
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La începutul anului 2012, Comisia Europeană a transmis acceptul privind revizuirea studiului de fezabilitate 

pentru construcţia autotrăzii Sibiu – Piteşti, parte a Coridorului IV Pan-European, în vederea asigurării finanţării 
acestui proiect din fonduri europene nerambursabile din perspectiva financiară 2014-2020. În acest context, în aprilie 
2012, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a lansat licitaţia pentru 
atribuirea contractului de revizuire a studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Piteşti. Contractul, cu o durată 
de 10 luni, avea ca scop revizuirea studiului de fezabilitate, elaborarea sau actualizarea proiectelor de relocare sau 
protejare a utilităţilor, precum şi acordarea de asistenţă beneficiarului pentru întocmirea aplicaţiei de finanţare şi a 
elaborării documentaţiei de atribuire pentru contractul de proiectare/execuţie.  

Ulterior, în noiembrie 2012, licitaţia a fost anulată de către CNADNR fără nicio explicaţie, Guvernul 
înaintând propunerea construirii acestui tronson în parteneriat public-privat, idee ce a fost, la rândul ei, abandonată. 
În prezent, oficiali din cadrul CNADNR au afirmat că instituţia are în vedere revizuirea studiului de fezabilitate 
pentru Sibiu-Piteşti.  

Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Care este explicaţia pentru tergiversarea procedurii privind construcţia autostrăzii Sibiu – Piteşti? 

Menţionez că, în condiţiile în care s-ar fi continuat procesul demarat în aprilie 2012, revizuirea studiului de 
fezabilitate ar fi fost finalizată în 2013 şi se putea declanşa procedura de licitaţie pentru lucrări, astfel încât în 2014, 
când va începe noua perioadă de programare, s-ar fi putut începe şi lucrările şi decontările. 

- Care va fi modalitatea de finanţare a construcţiei tronsonului Sibiu – Piteşti, parte a Coridorului IV 
Pan European? 

- Care este stadiul procedurii de pregătire a documentaţiei de licitaţie pentru lansarea procedurii de 
achiziţie publică în vederea revizuirii studiului de fezabilitate pentru Sibiu - Piteşti? 

- Când va fi scos la licitaţie proiectul de construcţie a autostrăzii Sibiu-Piteşti şi când estimaţi că va fi 
aceasta finalizată? 
 
Solicit răspuns scris şi oral.                    
               

Deputat  
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
Obiectul interpelării: Stadiul negocierii documentelor programatice pentru absorbţia fondurilor europene în 
perioada 2014-2020 

 
Stimate domnule Ministru, 

 
La începutul lunii iulie a acestui an, Comisia Europeană a transmis o serie de critici dure la adresa proiectului de 
Acordul de Parteneriat transmis de autorităţile române, ce pun în evidenţă calitatea slabă a documentelor 
programatice pentru planificarea utilizării fondurilor europene nerambursabile pentru perioada 2014 – 2020. 
Aşadar, în momentul de faţă, la mai puţin de 4 luni până la intrarea în noul exerciţiu financiar, România încă nu are 
un document coerent agreat de Comisia Europeană, prin care să fie stabilite în mod clar priorităţile investiţionale spre 
care vor fi direcţionate cele aproximativ 40 de miliarde de euro în următorii 7 ani.  
Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 

- Care este stadiul negocierilor în ceea ce priveşte aprobarea de către Comisia Europeană a Acordului de Parteneriat 
până la sfârşitul anului 2013? 

- Cand estimaţi că vor fi transmise spre aprobarea instituţiilor comunitare Programele Operaţionale pentru perioada 
2014 – 2020? 

- Când estimaţi că vor fi lansate primele apeluri de proiecte finanţate din anvelopa financiară 2014 – 2020? 
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Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat  
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
 
Adresată domnuluiVictor-Viorel Ponta, Prim – ministru 
Liviu Nicolae Dragnea, Viceprim – ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Obiectul interpelării: Numirea domnului Gheorghi Obreja în funcţia de prefect al judeţului Brăila 
 

Stimate domnule Prim - ministru, 
Stimate domnule Viceprim – ministru, 

 
Doresc să vă atrag atenţia cu privire la o situaţie ce ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea reprezentării 
Guvernului în judeţul Brăila. 
Astfel, la 10 mai 2012 a fost numită în funcţia de prefect al Brăilei doamna Mihaela Marcu, un bun profesionist fără 
culoare politică, apreciat atât de locuitorii judeţului, cât şi de reprezentanţii în teritoriu ai formaţiunilor politice. La 3 
octombrie 2012, fără nicio justificare, doamna Mihaela Marcu a fost demisă din funcţia de prefect. Timp de o lună de 
zile nu a fost numit un alt prefect, interimatul funcţiei fiind asigurat de subprefect. Ulterior, la 6 noiembrie 2012, a 
fost publicat ordinul cu privire la „exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice 
de prefect al judeţului Brăila de către doamna Marcu Mihaela”. 
În acest an, în Monitorul Oficial din 24 iulie a fost publicată HG nr. 405 „privind încetarea exercitării, cu caracter 
temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Marcu Mihaela” şi HG nr. 406 „privind 
exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul 
Obreja Gheorghi”.  
Această din urmă numire ridică numeroase semne de întrebare care pun la îndoială legalitatea exercitării funcţiei de 
prefect. Fost preşedinte al Organizaţiei Judeţene Brăila a Partidului Conservator, domnul Obreja nu îndeplineşte 
condiţia privind vechimea de 5 ani în specialitatea studiilor, conform statutului funcţionarilor publici. Singura 
legătură cu administraţia publică a domnului prefect este funcţia de poliţist local clasa I (funcţionar public debutant) 
în comuna Tărlungeni din judeţul Braşov, funcţie exercitată pe o perioadă determinată de 3 luni, din aprilie până în 
luna iulie a acestui an, când a fost numit în funcţia de înalt funcţionar public. 
Date fiind cele menţionate mai sus, vă rog a-mi preciza: 

- Care sunt motivele ce au dus la destituirea doamnei Marcu din funcţia de prefect al judeţului Brăila? 
- Care sunt calificările ce îl recomandă pe domnul Obreja să ocupe funcţia de prefect şi care dovedesc legalitatea 

numirii domniei sale în această funcţie? 
 
Solicit răspuns scris şi oral. 

 
Deputat  

Alexandru Nazare 
 

*** 
 

 
Adresată doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor 
 

Utilizarea limbii franceze de către personalul  
companiei Tarom pe cursele între ţările francofone şi România 

 
 

Stimată Doamnă Ministru Ramona Mănescu, 
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Vă aduc în atenţie o realitate constată atât de mine, în timpul deplasării Delegaţiei Parlamentului României la 

Adunarea Parlamentară a Francofoniei de la Abidjan, în luna iulie a.c., cât şi de colaboratorii mei din ţările 
francofone, şi anume faptul că personalul companiei Tarom de pe rutele ce leagă România de ţările francofone, 
incluzând bineînţeles şi Franţa, nu este vorbitor de limbă franceză sau nu foloseşte şi limba franceză în comunicarea 
pe durata transportului aerian de pasageri.  

Vademecum-ul privind folosirea limbii franceze în organizaţiile internaţionale a fost adoptat la Bucureşti, în 
2006, de către Statele membre, asociate şi observatorii Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, constituind un 
angajament politic de folosire a limbii franceze în organizaţiile şi instituţiile internaţionale.  

Având în vedere că Tarom este principala companie aeriană din România, sub controlul Ministerului pe care 
cu onoare îl conduceţi, fiind convinsă că sunteţi una dintre persoanele care înţeleg şi militează pentru plurilingvism şi 
pentru şansele de afirmare a tuturor limbilor Europei (inclusiv limba română), Vă rog să dispuneţi urgent respectarea 
prevederilor Vademecum-ului privind folosirea limbii franceze, aflat în vigoare. 

 
Rog primirea unui răspuns în scris şi oral. 
Vă mulţumesc. 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Măsuri de încurajare a ataşamentului tinerilor din 
Republica Moldova faţă de educaţia, cultura, spiritualitatea şi valorile româneşti 

 
 

Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, 
 
Vă aduc în atenţie două dintre propunerile cu care organizaţii ale tinerilor din Republica Moldova au venit 

către mine în această perioadă, propuneri pe care m-am angajat să le susţin, considerându-le două măsuri concrete în 
vederea stimulării ataşamentului tinerilor moldoveni faţă de educaţia, cultura, spiritualitatea şi valorile româneşti. 

Prima dintre acestea vizează crearea în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale a unui birou special 
responsabil cu integrarea culturală şi socială a studenţilor şi elevilor basarabeni aflaţi la studii în România. Printre 
priorităţile acestui birou s-ar afla şi regândirea sistemului de selecţie pentru bursele acordate tinerilor din Republica 
Moldova.  

Ce-a de-a doua propunere constă în posibilitatea ca tinerii români care învaţă în afara graniţelor ţării, în 
special cei din Republica Moldova, să poată participa la olimpiadele şcolare organizate în România.  

Stimate Domnule Ministru Remus Pricopie, Vă rog să îmi comunicaţi care este opinia Ministerului pe care îl 
conduceţi cu privire la cele două propuneri prezentate precum şi termenele concrete, în cazul în care Ministerul 
Educaţiei Naţionale le agrează. 

 
Rog primirea unui răspuns în scris şi oral. 
Vă mulţumesc. 
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Deputat  

Sanda-Maria Ardeleanu 
 

*** 
 
 

Adresată domnului Ministru Dan-Coman Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes 
Naţional şi Investiţii Străine 
Obiectul interpelării: DN 76 ORADEA-DEVA 
 

V-am adresat interpelarea nr.342B din 21.05.2012 şi am primit răspuns care nu mă satisfice, deoarece d-
voastră  prezentaţi tronsoanele drumului şi firmele care au încheiat contracte. 

   Vă rog să-mi prezentaţi măsurile pe care aveţi de gând să le întreprindeţi pentru modernizare sau în cel mai 
rău caz repararea acestui drum pentru că nu se mai poate circula pe DN 76. 

Vă rog să faceţi o plimbare de la Oradea la Deva sau trimiteţi un delegat, pe drum se găsesc cratere cu 
adâncime de 50 cm.(Ex. Com. Lunca jud. Bihor şi com. Vârfurile jud. Arad). 

Solicit răspuns scris. 
            

Deputat  
Laza-Matiuţă Liviu 

 
*** 

 
 
 
 
 
Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
Obiectul interpelării: Urgentarea finanţării programului de transplant renal la Spitalul „C. I. Parhon” Iaşi 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

 Permiteţi-mi să vă supun atenţiei o problemă importantă cu care se confruntă Spitalul „C. I. Parhon” Iaşi.  
 Spitalul “C. I. Parhon” Iaşi este singurul spital din Moldova care efectuează transplant renal. Anul acesta s-
au efectuat 7 transplanturi renale doar cu fondurile spitalului, fără a primi alte fonduri de la Ministerul Sănătăţii.  
 Este de notoritetate succesul echipei medicale ieşene care efectuează prelevări şi transplanturi de rinichi 
încă din anul 2000. De asemenea, este cunoscut faptul că pe lista de aşteptare pentru un transplant de rinichi se află 
foarte mulţi pacienţi din regiunea Moldovei, care actualmente sunt dializaţi.  
 Ţinând seama de costurile ridicate pe care le implică dializarea unui pacient, dar şi de potenţialul Centrului 
de prelevare şi transplant din cadrul Spitalului „C. I. Parhon” Iaşi, în care activează o echipă excepţională, capabilă să 
realizeze cu succes operaţiile de transplant renal, dar şi de numărul mare al pacienţilor dializaţi din această zonă, vă 
rog să îmi comunicaţi măsurile pe care le va întreprinde Ministerul Sănătăţii în vederea alocării fondurilor 
necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a intervenţiilor de transplant.  
 De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că transplantul înseamnă viaţă, iar uneori, pentru pacienţii 
dializaţi, înseamnă un pas spre o viaţă normală, la care orice român are dreptul. 
Solicit răspuns în scris şi oral. 
 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Camelia – Margareta Bogdănici 
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*** 
 

 
Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
Obiectul interpelării: Redeschiderea Institutului „Cantacuzino”, filiala Iaşi 

 
Stimate Domnule Ministru, 

 
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” datează din 

anul 1921 când, prin decret regal, a fost creat „Institutul de Seruri şi Vaccinuri Dr. I. Cantacuzino”, bucurându-se de 
o prestigioasă activitate cu rezultate remarcabile atât în plan intern, dar şi internaţional.  

De-a lungul celor peste 88 de ani de existenţă, specialiştii Institutului au fost implicaţi în activităţi de 
supraveghere a bolilor transmisibile, asigurând supravegherea microbiologică şi pregătirea specialiştilor în domeniile 
microbiologiei şi imunologiei. 

Sfera activităţilor desfăşurate de acest institut este foarte largă şi fără competitor intern care să poată suplini 
cercetarea, dezvoltarea şi inovarea acestor ramuri esenţiale ale medicinei, cum sunt: infecţiile bacteriene, virale şi 
parazitare, biologia celulară şi moleculară, imunologia, biotehnologia şi genetica microbiană. 
 De asemenea, nu poate fi neglijată dimensiunea instituţiei şi complexitatea/complementaritatea activităţilor 
desfaşurate: cercetare-dezvoltare, servicii de sănătate publică, producţie şi învăţământ.  

Pentru aceste considerente, situaţia Institutului “Cantacuzino” nu mai poate rămâne incertă, aşa cum este în 
prezent. Este cunoscut faptul că în acest moment, filiala Iaşi a Institutului “Cantacuzino” este încă închisă, în ciuda 
numeroaselor cerinţe de redeschidere.  
 Având în vedere importanţa strategică a domeniului de activitate a institutului, vizibilitatea acestuia pe plan 
naţional, gradul înalt de specializare a personalului, dar şi apartenenţa la reţelele europene şi internaţionale de 
cercetare şi supraveghere microbiologică, vă solicit redeschiderea Institutului “Cantacuzino”, filiala Iaşi.  

Solicit răspuns în scris şi oral. 
 
Vă mulţumesc. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat  
Camelia – Margareta Bogdănici 

 
*** 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Victor Ponta, Primul - ministru 
 

Exploatarea minieră Roşia Montană 
 

Domnule Prim Ministru Victor Ponta, 
Proiectul de exploatare minieră de la Roşia Montană a generat o dezbatere naţională privind costurile şi 

beneficiile rezultate în urma valorificării zăcămintelor de aur din Munţii Apuseni, dezbatere care riscă să devină 
sterilă fără răspunsurile punctuale la cele 10 întrebări de mai jos. 
Ieri, în Bucureşti, în marşul celei de-a opta zi, peste 10.000 de oameni sunt împotriva Exploatării Roşiei Montane. 
Aici nu mai încap minciuna şi duplicitatea premierului Ponta. Sunt 10.000 de tineri. O nouă generaţie care nu are 
încredere în forţa statului de a stăpâni problema Roşiei Montane. Pe de altă parte, ies minerii şi primarii din Alba în 
stradă şi cer susţinerea proiectului Rosia Montană. Avem un stat slăbit de populismul şi de spectacole politice 
ineficiente. Cât de "neprofesionişti" sau "cumpăraţi" suntem, noi, clasa politică, mă întreb, dacă în ani de zile nu am 
reuşit să realizăm o reală dezbatere şi să găsim soluţii concrete şi benefice. TRANSPARENT şi ASUMAT! Noi 
suntem generaţia care are puterea de a mobiliza şi reacţiona civic. Aseară, a fost un marş cât o revoluţie politică. 
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Având în vedere negocierile de 15 ani dintre statul român şi compania privată RMGC, evenimentele din ultimele zile 
generate de protestele sociale masive şi reacţiile contradictorii ale Guvernului României pe care îl conduceţi, vă rog 
să răspundeţi scurt şi la obiect la următoarele întrebări: 
1.    Care este viziunea Guvernului pentru crearea de locuri de muncă în Roşia Montană şi în regiunea Munţilor 
Apuseni? 
2.    Care este motivul pentru care premierul Victor Ponta semnează pentru susţinerea proiectului Roşia Montană, iar 
deputatul Victor Ponta este împotrivă? Ce a determinat schimbarea de poziţie a Primului Ministru Ponta pentru 
susţinerea proiectului, faţă de perioada în care se afla în opoziţie şi critica vehement proiectul Roşia Montană? 
3.    De ce este nevoie de o lege dedicată unei singure companii private? De ce Legea este înaintată în Parlament  fără 
o informare şi o dezbatere publică prealabilă?   
4.    Care sunt raţiunile pentru care i se atribuie unei companii private calitatea de expropriator în regim de putere 
publică? În ce manieră vor fi despăgubiţi proprietarii terenurilor şi imobilelor din zona exploatării? 
5.    Este proiectul Roşia Montană un nou Rompetrol, unde derogările şi condiţiile speciale fac ca interese înguste 
private, dar cu multe zerouri la coadă, să primeze în faţa interesului public şi a generaţiilor următoare? 
6.    Care sunt garanţiile Guvernului pentru respectarea normelor de poluare şi de reabilitare integrală a mediului, 
asumate de RMGC? 
7.    Care este modalitatea concretă de prezervare şi valorificare a patrimoniului cultural, de integrare a lor în 
circuitele turistice? 
8.    Cum va fi compensată sistarea activităţii celorlalte industrii şi prestări de servicii din zonă? 
9.    Cum se va asigura menţinerea locurilor de muncă pe termen lung, având în vedere termenul limitat al 
exploatării? 
10.Care sunt criteriile de selecţie a proiectelor de infrastructură pe care aţi anunţat că le veţi susţine din redevenţele 
încasate la bugetul de stat  în urma exploatării aurului şi a celorlalte metale rare de la Roşia Montană? 
Solicităm răspuns scris pentru problemele ridicate.  
Vă mulţumesc.    

         
Deputat  

Andreea Maria  Paul 
 

*** 
 

Adresată domnului daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
    domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 

 
Erori grave la Registrul Agricol din Negreşti-Oaş, Jud. Satu Mare 

Domnilor Ministri, 
           La cabinetul meu parlamentar din Negreşti-Oaş s-au prezentat mai multe persoane care ne sesizează numărul 
mare de erori care se fac la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Negreşti-Oaş.  

De aceea, domnilor Ministri, vă rog să demaraţi o investigaţie serioasă şi să trimiteţi Corpul de Control la 
Registrul Agricol din Negreşti Oaş. 
Vă prezint mai jos numele persoanelor care au sesizat la cabinetul meu parlamentar din Negreşti Oaş probleme ale 
activităţii Registrului Agricol: 
• Cicio Maria, tel. 0753.938.347;  
• SabauViorica, tel. 0749.949.575;  
• Berinde Gheorghe, tel. 0740.532.660;  
• Silaghi Gheorghe, tel. 0754.518.098;  
• Poptile Irina, tel. 0745.434.654;  
• Man Ileana, tel. 0745.245.618. 
Solicit răspuns scris pentru problema ridicată. 
Vă mulţumesc. 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

*** 
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Adresată domnului Varujan VOSGANIAN, ministrul Economiei 
 
 

Asociaţia de Acreditare din România - RENAR 
 
Domnule Ministru, 
Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ şi care 
functionează în coordonarea Ministerului Economiei, este recunoscută oficial ca singurul organism naţional de 
acreditare.  
 
Din ce în ce mai multe companii şi firme care au nevoie de această acreditare trag însă un semnal de alarmă, 
atenţionând că există semne că RENAR se comportă ca o instituţie de monopol. Acestea reclamă costuri foarte mari 
şi cerinţe dificile pentru acordarea acreditărilor, fără de care companiile şi firmele nu îşi pot continua activitatea. Deşi 
România este membră UE, instituţiile din România nu pot cere acreditarea la un alt organism european în domeniu, 
care de altfel cere tarife mai mici ca în România, deoarece statul român nu recunoaşte decât certificatele acordate de 
RENAR. Amintesc însă că acest organism este la rândul lui parte din Organizaţii Europeane de Acreditare, precum 
EA-MLA, IAF-MLA şi ILAC-MRA.  
  
Companiile şi firmele au atras atenţia asupra următoarelor: 
• la încheierea contractelor cu Casele de Asigurări de Sănătate, certificarea RENAR este cerută în mod 
discriminatoriu doar firmelor private; 
 
• personalul RENAR îşi arogă dreptul de suspendare a activităţilor; 
 
• se obligă încheierea unui contract cu RENAR, care impune clauze exagerate precum asigurarea meselor de 
prânz şi a transportului şi cazării, personalului RENAR care se prezintă la audit; 
 
• taxele de audit sunt nejustificat de mari şi constrâng firmele private să renunţe şi implicit să închidă 
activitatea; 
 
• în timpul auditului se sugerează încheierea de contracte de mentenanţă sau etalonare cu firme "agreate" de 
RENAR. 
 
Domnule Ministru, având în vedere că RENAR se află în coordonarea Ministerului Economiei, vă rog să dispuneţi un 
audit care să evalueze activitatea instituţiei pentru a vedea în ce măsură aceasta se comportă în regim de monopol. De 
asemenea, vă informez că sesizarea va fi trimisă şi la Consiliul Concurenţei, unde voi cere verificarea activităţii şi 
practicilor desfăşurate de RENAR. 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris, 
Vă mulţumesc. 

Deputat  
Gheorghe Udrişte 

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu DRAGNEA, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 
 
Stimate Domnule Ministru, 
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 În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 8 Braşov, supun atenţiei dumneavoastră situaţia 
obiectivului de investiţii realizarea sistemului de canalizare în cartierul Stupini, municipiul Braşov, jud. Braşov. 
 Chiar dacă locuitorii acestui cartier plătesc taxe şi impozite locale, absenţa minimelor utilităţi, cum este 
canalizarea, se răsfrânge asupra nivelului de trai şi poate genera grave probleme de sănătate publică. 
 Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiţii face parte din Programul naţional de dezvoltare locală, 
vă solicităm să ne comunicaţi care este cuantumul sumei alocate pentru realizarea acestuia la nivelul anului în curs şi 
care este suma prevăzută pentru anul 2014. 
 Vă mulţumesc. 
 
Solicit răspuns scris. 
 
Cu deosebită consideraţie, 

Deputat 
Gheorghe Ialomiţeanu 

 
*** 

      
 

Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Braşov - capitala regiunii Centru 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
 În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 8 Braşov şi în numele celor 30.000 de cetăţeni ai 
acestui judeţ care susţin prin semnăturile lor ca Braşovul să devină capitala regiunii Centru, doresc să precizaţi 
poziţia ministerului pe care îl conduceţi cu privire la stabilirea acestui oraş ca fiind capitală de regiune în contextul 
reorganizării administrativ-teritoriale. 

Argumentele geografice, culturale, economice şi sociale susţin voinţa braşovenilor care au înţeles că 
Braşovul îndeplineşte  criteriile şi standardele Uniunii Europene şi poate fi centrul unei unităţi teritorial-
administrative de tip regiune europeană. 

Vă rog, domnule ministru, să ne comunicaţi, nouă, celor 30.000 de susţinători, ale căror semnături vi le pot 
pune la dispoziţie în măsura în care doriţi acest lucru, dacă aveţi toate informaţiile şi documentele necesare  pentru 
luarea deciziei în acest sens. 
 Vă mulţumesc. 
 
Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Gheorghe Ialomiţeanu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, mMinistrul Finanţelor Publice 
 

Necesitatea implementării plăţilor electronice 
 
 
Stimate domnule ministru, 

 Reducerea economiei subterane, creşterea gradului de colectare a veniturilor la produsul intern brut şi 
economisirea unei sume însemnate în distribuţia beneficiilor sociale sunt motivele principale pentru care state ca 
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Polonia, Italia, Spania, Grecia şi Portugalia au luat măsura implementării plăţilor cu electronice. Rezultatele se văd în 
statistici, iar efectele pozitive sunt numeroase. 
 În vederea implementării acestei modalităţi de plată este nevoie de parcurgerea unor etape, cum ar fi 
identificarea măsurilor prioritare,  luarea şi aplicarea acestor măsuri, precum şi de eforturile comune ale autorităţilor 
şi instituţiilor implicate. 
 Problematica supusă atenţiei dumneavoastră apare în contextul lansării de către Visa Europe, la nivelul lunii 
mai a acestui an, a Strategiei naţionale de încurajare şi promovare a plăţilor cu cardul în sectorul public. 

Având în vedere conţinutul documentului la care am făcut referire, vă rog, domnule ministru să ne 
comunicaţi: 

- A intrat în discuţia ministerului pe care îl conduceţi documentul lansat de Visa Europe? 
- Are în vedere Ministerul Finanţelor Publice introducerea plăţilor electronice?  Ce sectoare aveţi în 

vedere? 
- Care este viziunea ministerului referitor la implementarea plăţilor electronice? 
- Există vreo analiză în acest sens la nivelul ministerului din punct de vedere al costurilor şi al efectelor 

economice? 
 
Solicit răspuns scris. 

 
Cu stimă, 

deputat 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 

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

Obiectivul de investiţie „Alimentare cu apă potabilă 
 a comunei Moţăieni, sat Cucuteni, judeţul Dâmboviţa” 

 
 

Domnule Ministru, 
Revin cu o interpelare referitoare la obiectivul de infrastructură  ”Alimentare cu apă potabilă a comunei 

Moţăieni, sat Cucuteni, judeţul Dâmboviţa”, demarat de Guvernul României în anul 2008, în baza HG 577/1997. Aşa 
cum am arătat şi în intervenţia anterioară, investiţia se află într-un stadiu avansat de execuţie, dar a fost abandonată în 
acest an, din cauza nealocării de tranşe bugetare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
în baza OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Devoltare Locală. Proiectul a primit, până în anul 
2012, finanţare în valoare totală de aproximativ 1,2 milioane lei. Potrivit datelor puse la dispoziţie de către 
administraţia locală a comunei Moţăieni, reţeaua de aducţiune este realizată în procent de 100%, iar reţeaua de 
distribuţie – 90%. Proiectul prevede, în continuare, realizarea unei staţii de clorinare în sistem compact şi a două 
rezervoare gospodărie apă. 

 Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări: 
1. Când va primi finanţare obiectivul „Alimentare cu apă potabilă a comunei Moţăieni, sat Cucuteni”? 
2. Care este termenul de finalizare a acestei investiţii demarate şi aflate într-un stadiu avansat de execuţie? 

 
Cu stimă, 

Deputat 
Iulian Vladu 

 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 22 - 2013 săptămâna 9 –13 septembrie 
2013  

 

113

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

Obiectivul de investiţie „Modernizare drumuri locale 
în comuna Finta, judeţul Dâmboviţa” 

Domnule Ministru, 
Investiţiile în infrastructură au fost ţi rămân o prioritate pentru devoltarea comunităţilor din mediul rural. 

Realităţile economice actuale au arătat însă că bugetele locale sunt incapabile să susţină proiecte de infrastructură de 
amploare, proiecte care ar duce, în final, la atragerea investitorilor ţi la crearea de locuri de muncă. 

În luna iunie a anului 2012, Primăria Finta din judeţul Dâmboviţa a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale ţi 
Administraţiei Publice studiul de fezabilitate pentru obiectivul ”Modernizare drumuri locale în comuna Finta, judeţul 
Dâmboviţa”, investiţie care se ridică la valoarea de 7.671.166 lei fără TVA, în vederea aprobării finanţării în cadrul 
programelor derulate de minister. 

 Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarea întrebare: 
3. Când va primi finanţare obiectivul de investiţie ”Modernizare drumuri locale în comuna Finta, judeţul 

Dâmboviţa”? 
 
Cu stimă, 

Deputat 
Iulian Vladu 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
 

Situaţia decontării abonamentelor pentru elevii navetişti 
 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
 

Conform OG nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
550 din 30 august 2013. aprobată de Guvernul României, decontarea abonamentelor de transport pentru elevii care 
fac naveta pentru a merge la şcoala va fi realizată de unitatile de învătământ, în limita unei anumite sume: 
•  nu mai mult de 26 lei/abonament/luna pentru distanta de 3 km; 
• pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la limita de 50 de km, suma de 26 de lei/abonament/lună se 
suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru, dar nu mai mult decât valoarea abonamentului lunar. 

Decontarea abonamentelor sau biletelor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de 
domiciliu se va face de către unităţile de învătământ către elevii beneficiari, pe baza abonamentelor de transport 
eliberate de operatorii de transport.  

Mentionez faptul ca Ministerul Educatiei Nationale datoreaza elevilor din judetul Timis suma de aproximativ 
2.700.000 lei, reprezentand cheltuieli cu decontarea abonamentelor de transport pentru  5765  elevii care fac naveta. 
Aceste cheltuieli ale elevilor nu au mai fost decontate din luna ianuarie 2013 in judetul Timis. 

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont şi de faptul că se apropie începerea noului an şcolar, vă rog, 
domnule Ministru, să-mi precizaţi care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru decontarea abonamentelor  
elevilor navetişti  din judeţul Timiş. 

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
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*** 
 
 

Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 
 

Situaţia decontării abonamentelor pentru elevii navetişti 
 
 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
 
Conform OG nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 550 din 30 august 2013. aprobată de Guvernul României, decontarea abonamentelor de transport pentru elevii 
care fac naveta pentru a merge la şcoala va fi realizată de unitatile de învătământ, în limita unei anumite sume: 
 nu mai mult de 26 lei/abonament/luna pentru distanta de 3 km; 
pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la limita de 50 de km, suma de 26 de lei/abonament/lună se 
suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru, dar nu mai mult decât valoarea abonamentului lunar. 

Decontarea abonamentelor sau biletelor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de 
domiciliu se va face de către unităţile de învătământ către elevii beneficiari, pe baza abonamentelor de transport 
eliberate de operatorii de transport. 

În ceea ce priveşte judeţul Tulcea, vă informez că două treimi din sumele necesare decontării abonamentelor 
de transport până în prezent sunt neachitate.  

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont şi de faptul că se apropie începerea noului an şcolar, vă rog, 
domnule Ministru, să-mi precizaţi care sunt motivele pentru care elevilor din judeţul Tulcea nu li s-au decontat 
abonamentele şi care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru remedierea acestei situaţii. 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Vasile Gudu 
 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 
 

 Declaraţie politică 
 

 
Curentul public de opinie decide: România spune 

nu exploatării miniere de la Roşia Montană 
 
 

În urmă cu o săptămână, de la această tribună, mi-am exprimat public punctul de vedere în legătură cu 
proiectul de lege pe tema deschiderii exploatării de la Roşia Montană. În acest context, am afirmat că nu voi susţine 
această iniţiativă şi mi-am bazat argumentaţia pe considerente ce tin de protejarea mediului şi de conservarea 
patrimoniului natural şi cultural pe care îl reprezintă această zonă pentru România şi pentru Europa. 

Vin astăzi şi declar că rămân consecvent poziţiei deja exprimate săptămâna trecută, adăugând motivelor de 
ordin cultural şi de mediu unele argumente de ordin social. Acestea s-au cristalizat vineri, în urma participării la 
evenimentele dedicate Zilei Minerului, organizate la Roşia Montană. Am decis să ajung la Roşia Montană pentru a 
lua act în mod direct, prin discuţii cu locuitorii din zonă şi cu reprezentanţii autorităţilor locale, de ceea ce ar însemna 
deschiderea exploatării miniere. De asemenea, am ţinut să îmi formez un punct de vedere cât mai complet şi obiectiv 
în legătură cu problematica Roşiei Montane, prin dialoguri purtate cu specialiştii prezenţi la manifestări, pentru a 
putea să exprim în Parlament un vot fără dubii. 

Sunt mulţumit să constat că nu m-am înşelat atunci când m-am exprimat împotriva proiectului de lege. Îmi 
reiterez astăzi poziţia, bazându-mă, aşa cum am afirmat, şi pe argumente de ordin social. Vocea Roşiei Montane nu 
este unanim în favoarea deschiderii exploatării miniere, aşa cum încearcă să ne convingă de ani buni spoturile TV şi 
emisiunile pe această temă. Oamenii din zonă vor să trăiască mai bine, dar nu cu orice risc. Îşi doresc un loc de 
muncă, dar l-ar refuza fără să clipească dacă, în schimbul lui, ar trebui să-şi ducă viaţa în vecinătatea unui peisaj 
selenar şi a unui lac de cianuri întins pe sute de hectare. Locuitorii nu vor să le fie dărâmate casele şi bisericile şi să le 
fie strămutate cimitirele. 

Roşia Montană e alta decât cea prezentată în reclame. Roşia Montană înseamnă mai mult decât sutele de tone 
de aur şi mia de tone de argint din zăcăminte. Ea reprezintă chiar mult mai mult decât preţiozitatea celorlalte metale 
despre care niciun oficial pro-exploatare nu vorbeşte. Este un sistem socio – cultural şi istoric ce nu trebuie otrăvit. 
Aceasta este opinia din ce în ce mai puternic exprimată la Roşia Montană de cei ce nu se văd la televizor şi înclin să 
cred că este punctul de vedere corect pe care îl aşteaptă de la noi o întreagă ţară. 

Închei cu o concluzie desprinsă tot după vizita la Roşia Montană: şi aici, ca şi la Bucureşti, specialiştii şi 
oficialii care susţin deschiderea exploatării miniere au un subiect tabu. Cel al problematicii de mediu. Aceasta 
reprezintă un detaliu tehnic foarte important şi, în fapt, nişte garanţii pe care, aşa cum o demonstrează ultimele 
declaraţii ale liderilor politici, statul nu poate sau nu are de gând să le dea în cazul Roşia Montană. 

 
 

Deputat 
Aurelian Ionescu 

 
*** 
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Câinii fără adăpost – o problemă ce trebuie rezolvată 
 
Tragedia petrecută de curând într-un parc din Bucureşti, când un copil de 4 ani a fost sfâşiat de un câine fără 

stăpân, a ridicat, încă o dată, numeroase controverse cu privire la identificarea soluţiei optime ce trebuie adoptată 
pentru ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc. 

 Moartea lui Ionuţ a declanşat o indignare publică uriaşă dar şi critici cu privire la eşecul autorităţilor locale 
de a rezolva această problemă.  

Consider că siguranţa cetăţenilor trebuie să fie pusă pe primul plan, însă aceasta nu trebuie să fie condiţionată 
de luarea unor decizii rapide, radicale, cum este cea a eutanasierii în masă a câinilor fără adapost.  

Soluţia pe care o susţin este cea care vizează construirea unor adăposturi provizorii speciale, cu o capacitate 
mare, unde câinii fără stăpân să fie castraţi, trataţi de paraziţi şi vaccinaţi împotriva rabiei, susţinute atât de 
comunitate, ONG-uri, cât şi de primării.  

Constrângerile financiare ce împiedică autorităţile locale să construiască astfel de adăposturi pot fi acoperite 
prin gestionarea unui spor la impozitul local de aproximativ 50 bani pentru fiecare locuitor dar şi printr-o mai bună 
gestionare a fondurilor, urmărite prin organele de control ale statului.  

Diminuarea sau chiar eradicarea evenimentelor neplăcute cauzate de câinii comunitari trebuie să fie o 
prioritate pe agenda autorităţilor locale. Însă, trebuie ţinut cont de faptul că şi câinii au, asemenea oamenilor, dreptul 
de a trăi.  

 
 

Deputat 
Andrei Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
România, un sat cu mulţi câini şi mai puţini oameni! 

 
 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 

Că România a ajuns un „sat” populat mai mult de câini, decât de oameni, nu cred că mai este o noutate 
pentru nimeni din vieţuitorii acestei ţări. Cred că nici pentru politicieni, mai exact pentru o parte din ei, responsabili 
prin funcţiile deţinute de viaţa noastră, a tuturor. Drama băieţelului care a plătit cu viaţa ignoranţa autorităţilor din 
Bucureşti, incapabile să rezolve de 23 de ani problema câinilor fără stăpân, a depăşit prin dimensiuni orice închipuire. 
În consecinţă, toată lumea s-a pus pe comentat şi pe analizat, de la preşedinte la ultimul sătean dintr-o comunitate 
îndepărtată, dar nimeni nu îşi asumă un verdict concret...  

Ceea ce văd că scapă din vederea şi luările de poziţie ale celor îndreptăţiţi să rezolve situaţia jenantă în care 
am ajuns ca ţară, ca naţiune, ca popor democratic, european şi civilizat, este chiar...soluţia. Domnilor, haideţi să nu 
mai vorbim vorbe, bla-bla-uri fără noimă, să nu mai lăcrimăm şi să plângem ca nişte babe slabe în faţa televizoarelor, 
doar-doar ne va mai crede şi ne va mai vota cineva! Haideţi să luăm „taurul” de coare, respectiv câinii de pe străzi, să 
rezolvăm odată pentru totdeauna problema, până nu ne vom trezi cu o altă tragedie, cu un nou copil mâncat de câinii 
flămânzi, cu un nou caz Ionuţ...  

Cu tot respectul pentru toţi primarii din această ţară, subliniez că nu pot fi de acord cu cheltuirea unor sume 
colosale de bani pentru un referendum care conţine o întrebare cu un răspuns arhi-cunoscut, cel puţin bucureştenilor. 
Majoritatea covârşitoare a oamenilor se pronunţă categoric pentru identificarea unei soluţii în măsură să scape 
Capitala de câinii de pe străzi. Şase milioane de euro ar fi de folos pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân nu 
numai din Capitală, ci chiar din toată ţara. Am asistat la ani buni de batjocură din acest punct de vedere, astfel încât 
devenim şi mai penibili, mă refer la întreaga clasa politică, continuând să amânăm la nesfârşit soluţionarea 
problemei.   

Cu câteva luni în urmă, parcă anticipând catastrofa declanşată de moartea lui Ionuţ, am abordat acest subiect 
delicat într-o interpelare adresată viceprim-ministrului Liviu-Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. Afirmam atunci că autorităţile locale din oraşele României nu reuşesc să colaboreze activ cu 
ONG-urile care se ocupă de adopţiile câinilor comunitari, astfel încât numărul românilor care ajung la spital, muşcaţi 
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de maidanezi, este în continuă creştere. De asemenea, spuneam că autorităţile locale trebuie determinate să se implice 
mai mult în rezolvarea problemei, eventual prin găsirea unor spaţii pentru câinii comunitari, dar situaţia a rămas în 
suspensie.  
 Vice-premierul Dragnea mi-a răspuns clar şi fără echivoc: „Stimate domnule deputat, Referitor la 
întrebarea dumneavoastră privind implicarea autorităţilor locale în diminuarea fenomenului câinilor 
comunitari, vă aducem la cunoştinţă următoarele: Amenajarea adăposturilor pentru câinii fără stăpân 
reprezintă o obligaţie legală a consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
modificările şi completările ulterioare, este actul normativ care prevede obligaţiile autorităţilor 
administraţiei publice locale privind gestionarea câinilor fără stăpân. Astfel, potrivit art. 2 alin.(l) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare, «Consiliile 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a amenaja din fonduri proprii, în funcţie de 
necesităţi, (...) adăposturi pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără 
însoţitor, în locuri publice.»” 
 Cred că este clar pentru toată lumea. Primarii şi consiliile locale trebuie să gestioneze 
corespunzător această problemă. Strict pentru Bucureşti, soluţiile adoptate de primarul Oprescu după 
moartea lui Ionuţ mi se par cel puţin neavenite. „Iubiţi şi câinii vagabonzi” s-a transformat dintr-un hit 
într-o oroare! Sunt cu totul de acord cu iubitorii de câini, dar aceştia trebuie ţinuţi în casă, în curte, sau în 
locurile special amenajate. Niciunde în lume nu găsim câini liberi pe străzi, doar la noi, este o situaţie 
scăpată de sub control. Cred că a sosit timpul să tăiem în carne vie, să rezolvăm repede această problemă, 
deoarece amânarea la nesfârşit a unor soluţii radicale nu va face decât să determine adoptarea altor soluţii 
de compromis, doar pe moment, dar care nu vor fi în măsură nici să mulţumească populaţia, nici să aducă 
liniştea mult dorită.   
 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 

Dezechilibrul Puterilor în Stat – Pericol de destabilizare a 
Instituţiilor Statului Român 

 
 
  Constituția României se bazează pe modelul Constituției celei de a cincea Republici Franceze, fiind ratificată 
prin referendum național la data de 8 decembrie 1991. În anul 2003 a avut loc un plebiscit, prin care Constituției i-au 
fost aduse 79 de amendamente, devenind astfel conformă cu legislația Uniunii Europene. Conform Constituției, 
statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor — legislativă, executivă și judecătorească 
— în cadrul unei democrații constituționale. Președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber 
exprimat. Parlamentul României este bicameral, având un rol legislativ, analizând și votând legile ordinare și 
organice, atât în comisiile de specialitate cât și în plen. Guvernul României este autoritatea publică a puterii 
executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură realizarea politicii 
interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Numirea Guvernului se face de 
Președintele României, pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament. 

Potrivit principiului separării puterilor în stat, sistemul judiciar din România este independent de celelalte 
ramuri ale guvernului și este compus dintr-o structură de instanțe organizate ierarhic. În România, justiția se 
înfăptuiește numai de către Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești, respectiv curțile de 
apel, tribunalele, tribunalele specializate și judecătoriile. 

Cea mai normală separare a acestor puteri este cea tripartită, care se întâlnește la majoritatea națiunilor 
moderne, puterile legislativă, judiciară și executivă neavând voie să se afle în aceeași mână. Prin transmiterea 
funcțiilor către parlament, guvern, administraţie, precum şi către judecători independenţi, puterea statală este ţinută în 
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echilibru prin intermediul unor controale reciproce (echilibrul puterilor), apărând astfel pe cetăţeni de eventualele 
abuzuri, sau acţiuni despotice ale statului. 

 Propovăduitorii separării puterilor în stat afirmă că această limitare a responsabilităţilor protejează 
democraţia blochează apariţia dictaturii, în timp ce criticii ideii susţin că, indiferent de realizări, separarea puterilor 
încetineşte procesul de guvernare, promovează dictatura executivului, respectiv consfinţeşte imposibilitatea tragerii 
acestuia la răspundere, tinzând totodată să marginalizeze legislativul. 

 În realitate, nu există nici un sistem democratic care are o absolută separare a puterilor, sau, la celălalt capăt 
al spectrului, nu există nici un sistem politic având aceste puteri „total integrate”. Numai unele dintre sistemele 
politice actuale sunt fondate declarat pe acest principiu al separării, în timp ce altele sunt clar bazate pe 
interconectarea şi întrepătrunderea lor. În acelaşi timp, în zilele noastre federalismul reprezintă deseori o formă de 
separare a puterilor,dar nu garantează echilibrul puterilor statale. Nu putem în acest moment să apreciem, în ce 
măsură procesul de regionalizare anunţat păstrează separarea puterilor statului, ca să nu mai vorbim de echilibrul atât 
de necesar dintre acestea! 
  Cu toate acestea, în practică, separaţia puterilor nu a fost niciodată (şi nici nu ar trebui să fie) una perfectă, 
absolută deoarece ar fi condus la un blocaj instituţional. Rigiditatea înţelegerii şi aplicării acestui principiu în cadrul 
raporturilor instituţionale ar produce dezordine şi dezechilibre, lăsând frâu liber tendinţelor naturale de tip 
autoritarist. De aceea, în funcţionarea sistemului politic, principiul separaţiei puterilor în stat ia forma delimitării unor 
autorităţi publice independente (una faţă de cealaltă), cu prerogative diferite (prin care se realizează activităţi 
specifice), dar şi a colaborării dintre puteri dublat de controlul reciproc. În faţa tendinţelor de autonomizare şi 
autoritarism ale unei puteri s-a contrapus practica colaborării şi echilibrului puterilor. Din nefericire, asistăm de vreo 
şapte-opt ani, la încercări repetate de decredibilizare reciprocă a puterilor statului, de tendinţe de substituire, chiar de 
subordonare a acestora. 

 În România, principiul separării puterilor în stat a fost, din păcate, grav încălcat în ultimii ani, tocmai de cel 
care trebuia să fie garantul acestui element fundamental constituţional: preşedintele Republicii. Acesta a promovat în 
ultimii nouă ani o politică destabilizatoare greu de înţeles pentru orice mare specialist în politică, şi cu atât mai greu 
de digerat de către omul de rând. Preşedintele României, nu a reuşit să dea funcţiei prezidenţiale o dimensiune 
istorică. Decredibilizând permanent Parlamentul, Guvernul (când a fost interesat) şi sistemul judiciar, a reuşit în 
aceşti aproape nouă ani să alăture funcţiei prezidenţiale o dimensiune exclusiv politică. 

 
                         

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
 

NU exploatării cu cianură la Roşia Montană 
 

 
 Roşia Montană, efortul constant al societăţii civile de a salva această valoare a Apusenilor şi datele ştiinţifice 

furnizate de Academia Română, de cercetători români, mă aduc astăzi în faţa dvs. pentru a-mi face publică opinia 
vizavi de acest subiect fierbinte. 

Înainte de toate, în Parlamentul României sunt un fiu al Ardealului, fapt pentru care nu pot rămâne pasiv la 
intervenţiile propuse de proiectul RMGC. Este vorba despre cel mai mare proiect de exploatare auriferă la nivel 
mondial. 

 Se doreşte escavarea a 500 milioane de tone de steril, ceea ce înseamnă că 4 masive muntoase: Cârnic, 
Cetate, Orlea şi Jig vor fi rase de pe faţa pământului cu ajutorul a 10 tone de dinamită/zi ! Rezultatul va fi un crater 
cu diametrul de cca. 8 km, utilizarea a 13.000 tone de cianuri de sodiu/an pentru prelucrarea şi extragerea aurului, 
adică ne vom pricopsi cu un iaz de decantare cu o suprafaţă de cca. 600 ha, conţinând peste 200 milioane de m3 de 
cianuri şi metale grele. Intervenţiile proiectului şi inversiunea antropică de mediu pe care am putea să o autorizăm în 
zonă va duce la modificarea tuturor proceselor morfogenetice locale. Mai concret, se va crea acolo un fond propice 
pentru inundaţii, eroziune, alunecări masive de teren etc., fenomene incontrolabile care reprezintă un pericol real 
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pentru zonele învecinate şi pentru siguranţa barajului de la lacul de decantare propus. Cine şi ce ne legitimează să 
autorizăm o astfel de intervenţie mutilatoare atât pentru mediu, cât şi pentru viaţa celor ce trăiesc în zonă? 
 Cianura stagnantă în iazul de decantare este re-emisă în aer sub formă de acid cianhidric, care se ataşează de 
particulele de praf şi rămâne în atmosferă între 1 şi 3 ani, în timp ce lacul de cianura va reprezenta un pericol 
permanent pentru secole de acum încolo. În cazul în care barajul va ceda sau lacul se va deversa din orice motiv, cei 
6200 de locuitori ai Abrudului  sunt condamnaţi la moarte sigură, având o soartă asemănătoare cu cei din Pompei, 
iar oraşul Câmpeni ar deveni de nelocuit, deci alţi aprox. 7000 oameni ar trebui relocaţi. În contextul fenomenelor 
climatice extreme din ultimii ani şi ţinând cont de faptul că Munţii Apuseni nu sunt o regiune tectonică stabilă, 
nimeni nu poate da asigurări că accidente nu se vor produce; nu mai vorbesc despre faptul că,  într-un relief profund 
modificat de om, alunecările de teren sunt aproape sigure.  
 Aceste riscuri ar fi eliminate prin exploatarea în subteran, fără cianură, însă aşa exploatarea ar dura mai mult, 
iar RMGC nu pare dispusă la o astfel de abordare. 
 Trebuie să fac cunoscute şi alte costurile de patrimoniu în cazul autorizării acestui proiect, şi anume: 
- 2064 de proprietăţi anulate 
- 975 case distruse, dintre care 41 de patrimoniu 
- 2000 de persoane relocate 
- 7 biserici demolate, dinamitate sau acoperite de lacul de cianură  
- 11 cimitire strămutate 
- galeriile trapezoidale romane, unicat în lume 
- 2 monumente ale naturii distruse: Piatra Despicată şi Piatra Corbului 
- o rază de 25-30 km pe care vor fi destructurate habitatele, în 27 de arii naturale 
- 235 ha de pădure şi fauna aferentă şterse de pe faţa pământului, la fel 12 ha de râuri şi lacuri şi 740 ha de fânaţe, 
 Toate acestea pentru un număr de locuri de muncă, că sunt 600 sau 1000 sau 2000!, dar doar pentru 
16 ani, cât este perioada de exploatare estimată. Ori, cu voia lui Dumnezeu, viaţa nu se va sfârşi pentru cei din zonă 
peste 16 ani. Ce se va întâmpla cu acei angajaţi după cei 16 ani, ce se va întâmpla cu copiii şi nepoţii lor, ce va fi 
Roşia Montană peste 16 ani ?  

Cu siguranţă nu aceasta este viziunea mea în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a zonei Roşia Montană. 
Este foarte adevărat că locurile de muncă sunt cele care permit dezvoltarea unei zone, creşterea nivelului de trai al 
populaţiei, creşterea stimei de sine (şi enumerarea poate continua). Dar cred că soluţiile pentru Roşia Montană sunt 
altele. Roşia Montană are un peisaj natural, antropic şi cultural unic, fiind una dintre locaţiile cu cele mai multe 
situri istorice din Transilvania. Are 51 de monumente istorice, dintre care 7 de valoare naţională şi universală, în 
cadrul judeţului Alba fiind depăşită doar de Alba Iulia. Sunt susţinătorul fervent al faptului că Roşia Montană 
îndeplineşte toate criteriile pentru a fi declarată sit UNESCO, iar includerea pe lista UNESCO este susţinută de 
ICOMOS (Consiliul Internaţional al Monumentelor şi  Siturilor), Academia Română şi cele mai mari universităţi din 
ţară, dar blocată, se pare, chiar de către autorităţile locale şi Ministerul Culturii. 
Preţul ce trebuie plătit pentru locurile de muncă create temporar de RMGC este prea mare ! Va trebui să plătim cu o 
comunitate îmbătrânită, cu tendinţa de a părăsi zona la încheierea exploatării, cu un număr crescut de probleme de 
sănătate în zonă şi în ariile de influenţă naturală, cu depopularea zonei, datorată în primul rând exproprierilor 
presupuse de proiect, cu costuri generate de încetarea altor activităţi economice în zonă precum şi cheltuieli enorme 
pentru mediu şi mentenanţa la baraj, pentru că lacul de cianură va trebui securizat ad infinitum et ultra. 

Pentru Roşia Montană există alternative, dacă ar fi să amintesc doar: 
- dezvoltarea turismului (aici reamintesc că introducerea Roşiei Montane pe lista UNESCO ar putea duce la creşterea 
impresionantă a numărului de turişti, iar însuşi eşecul proiectului poate genera o publicitate masivă, Roşia Montană 
putându-se transforma într-un simbol al activismului civic, unde să se organizeze workshop-uri, seminarii sau 
festivaluri), 
- exploatarea raţională a lemnului (ca ramură complementară), ori  
- creşterea animalelor în ferme moderne,  
aşa cum nu exclud nici mineritul prin exploatarea în subteran, fără cianuri.  
 Intervenţia post factum a Parlamentului ori Guvernului României, după ce răul va fi fost autorizat 
ori chiar făcut, va fi sterilă şi lamentabilă. De aceea, sunt determinat să susţin deciziile preventive în ceea ce priveşte 
Roşia Montană şi, în consecinţă, nu voi susţine proiectul de exploatare minieră pe bază de cianuri propus de Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC). 
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Deputat   
Mircea Vicenţiu Irimie 

 
*** 

 
Independenţa totală a procurorilor, 

necesară pentru o justiţie fără subordonare de orice fel 
 

  
Stimaţi colegi, 
De ani buni de zile, una dintre principalele probleme structurale ale României este funcţionarea justiţiei. 

Modul în care se produce actul de justiţie, precum şi modul în cale sunt abordaţi infractorii, lasă în continuare de 
dorit, deşi, indubitabil, s-au înregistrat progrese notabile în acest domeniu. Însă, de foarte multe ori şi chiar nu cu 
mult timp în urmă, organismele internaţionale partenere ale ţării noastre, lideri politici marcanţi ai Europei sau alte 
entităţi relevante din societatea civilă au tras multe semnale de alarmă la adresa ţării noastre din perspectiva 
funcţionării Justiţiei. 

Aşa cum am mai spus, progrese s-au făcut, însă există în continuare, în regulile interne de funcţionare a 
justiţiei, o pârghie importantă prin care actul de justiţie poate fi direcţionat, obstrucţionat şi, în cele din urmă, complet 
anulat. Mă refer la modalitatea în care sunt distribuite dosarele în interiorul parchetelor. Fie că vorbim de parchetele 
de pe lângă judecătorii, tribunale sau chiar Parchetul General, DNA sau DIICOT. 

Astfel, dragi colegi, conform reglementărilor actuale, prim-procurorul unui parchet decide modul în care sunt 
distribuite dosarele, spre cercetare, procurorilor. Mai mult decât atât, tot şeful parchetului îi poate lua unui procuror 
dosarul de care s-a ocupat poate chiar luni de zile, pentru a îl da altui procuror. Teoretic, această reglementare a fost 
elaborată pentru a preveni monopolizarea dosarelor de urmărire penală de către un procuror, însă fiindcă 
reglementarea nu este suficient de precisă, s-a transferat, practic, monopolul asupra dosarelor de la procurorul de caz 
la procurorul care conduce parchetul. 

Aşadar, dragi colegi, putem avea următoarea situaţie: un procuror începe, pe bună dreptate, urmărirea penală 
împotriva unei anume persoane, iar fiindcă s-a luat de cine nu trebuie, şeful parchetului poate dispune ca acest dosar 
să fie mutat la alt procuror, care să dea o soluţie cât mai favorabilă, eventual o scoatere de sub urmărire penală sau 
uitarea printr-un sertar. Astfel, un tandem format dintr-un prim-procuror aservit altor interese decât cele pentru care a 
depus jurământul şi un procuror obedient, eventual uşor influenţabil, poate dirija cauzele sensibile dintr-un parchet 
protejându-i pe infractori şi lăsându-i în libertate. 

Sunt convins că nu avem în ţara noastră astfel de cazuri, însă este de datoria noastră, ca reprezentanţi aleşi ai 
Parlamentului României să prevenim asemenea situaţii catastrofale pentru justiţie, care ar putea vicia în mod profund 
şi irecuperabil actul de justiţie.  

În aceste condiţii, dragi colegi, vă adresez un apel de susţinere a unei viitoare iniţiative legislative a grupului 
parlamentar al Partidului Conservator, de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, prin care să 
stipulăm în mod clar că procurorul care s-a autosesizat pe o speţă poate duce cercetarea şi urmărirea penală până la 
trimiterea dosarului în judecată sau soluţionarea de alt tip. Evident că, în cazul unei neglijenţe flagrante a 
procurorului,  adică tergiversarea urmăririi penale sau incapacitatea acestuia de a soluţiona speţa (concediu, lipsă de 
competenţă, transfer, delegare) şeful parchetului va putea dispune mutarea dosarului la un alt procuror. 

Însă, situaţia pe care o ţintim noi şi vrem să o prevenim prin această nouă reglementare este cea în care un şef 
de parchet ar dori să îşi protejeze apropiaţii prin dirijarea dosarelor de la procurorii serioşi, competenţi şi incoruptibili 
către alţii obedienţi. Prin această modificare legislativă, le dăm putere procurorilor curajoşi din sistem, care sesizează 
situaţii de o infracţionalitate flagrantă. Le oferim garanţia că, indiferent de afinităţile politice sau prietenii prim-
procurorului, nimeni nu îi poate lua dosarul de care s-a apucat. Nimeni nu va mai putea obstrucţiona înfăptuirea 
actului de justiţie, prin intermediul şefilor de parchete. 

Practic, dragi colegi, prin această propunere legislativă mergem mai departe cu promisiunile USL de 
independenţă totală a justiţiei aşa cum a spus chiar premierul Victor Ponta de nenumărate ori, mai ales ca fost 
procuror, că nu este oportună pentru o justiţie independentă această subordonarea ierarhică a procurorilor faţă de şefii 
parchetelor.  
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Deputat   

Mircea Vicenţiu Irimie 
 

*** 
 
 
 
 

 Întrebare 
 
Adresată domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen, ministrul Sănătăţii 
 

Problema câinilor fără stăpân 
 
 

Stimate domnule ministru,   
Tragedia petrecută în urmă cu câteva zile într-un parc din Bucureşti, când un copil în vârstă de 4 ani a fost 

muşcat mortal de un câine fără stăpân, a readus în discuţie o problemă pe cât de sensibila, pe atât de greu de rezolvat 
la modul concret.  

Pentru a putea face o analiză echilibrată privitoare la soluţiile optime ce trebuie luate în vederea rezolvării 
acestei probleme, vă rog să-mi precizaţi următoarele: 

1. Care este numărul cetăţenilor care au beneficiat de îngrijiri medicale de specialitate în municipiul 
Bucureşti, în cursul anului 2012, ca urmare a muşcăturilor de câini cu şi fără stăpân? 

2. Care este costul mediu al ingrijirilor medicale per persoană?  
 

Solicit răspuns scris. 
       Cu stimă,  

 
Deputat 

Andrei-Claudiu Tănăsescu 
 

*** 
 
 
 
Adresată, domnului Robert Marius Cazanciuc,  ministrul Justiţiei 
 
 

Stocul de dosare mai vechi de 1 an, aflat pe rolul Parchetelor 
Naţionale şi măsurile luate în vederea soluţionării acestora 

 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

În ultima perioadă apar tot mai multe informaţii în presă cu privire la faptul că demnitarii sau foştii demnitari 
ai statului român sunt cercetaţi în diferite dosare penale, în principal pentru fapte grave de corupţie, fapte săvârşite cu 
ani în urmă, aproape de împlinirea termenului de prescripţie al răspunderii penale. 

De asemnea, tot în ultima perioadă, s-a creat în rândul opiniei publice, senzaţia că parchetele naţionale 
(Parchetul General, DNA, DIICOT) instrumentează dosarele penale cu care au fost investite, în funcţie de interesul 
politic pe care îl generează persoana cercetată penal, practică actuală utilizată demonstrând că orice persoană expusă 
politic poate fi subiectul unui dosar penal.  
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Ţinând cont de cele arătate mai sus, domnule ministru, vă rugăm respectuos să ne oferiţi răspunsul la 
următoarele întrebări : 

1. Care este stocul de dosare mai vechi de 1 an de la data începerii urmăririi penale, dosare aflate pe rolul 
Parchetelor Naţionale (Parchetul General, DNA, DIICOT), având ca subiecţi  persoane expuse politic? 

2. Care este stocul de dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării, dosare aflate pe rolul Parchetelor 
Naţionale (Parchetul General, DNA, DIICOT) având ca subiecţi, persoane expuse politic? 

3. Care sunt măsurile luate de şefii parchetelor şi de procurori în vederea soluţionării cât mai rapid a 
dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăriri penale având subiecţi 
persoane expuse politic.  

 
 
Solicităm  răspuns verbal şi scris 

 
 
         

Deputaţi 
Aurelian Ionescu, Catalin Dragusanu, Mircea Irimie,  

Ioan Moldovan, Avram Constantin, Ion Dinita,  
Andrei Tanasescu, Coman Gheorghe, Maria Grapini 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen, ministrul Sănătăţii 
 
 

Eficienţa campaniilor de donare de sânge. 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Campania de promovare a donării benevole de sânge „O şansă pentru viaţă” a înregistrat un eşec greu de 
explicat, după ce în primul oraş din seria celor vizate nu s-a înregistrat niciun donator. Consider că este o dovadă a 
nepăsării sociale în care au ajuns românii, pe fondul problemelor din ultima perioadă, a crizei economice şi 
escaladării sărăciei. 

Campania derulată de un ONG şi o firmă privată se adresează în special persoanelor care doresc să doneze 
sânge benevol, dispuse să salveze vieţi omeneşti fără a primi recompense şi nici tichetele de masă oferite de statul 
român.  

Vă întreb cu respect: 
1. Care este deficitul de sânge existent în prezent în România, şi îndeosebi în unităţile spitaliceşti din Braşov? 
2. Ce măsuri intenţionează să ia Ministerul pe care îl conduceţi pentru a stimula potenţialii donatori de sânge? 
 
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Dan-Coman Şova, ministrul pentru Proiectele de Infrastructură 
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Standardele de cost imense pentru realizarea autostrăzilor din România. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Autostrăzile construite în România în zonele de şes sunt de trei ori mai scumpe decât cele similare din 
Bulgaria, iar diferenţa între costurile minime şi cele maxime pentru aceeaşi formă de relief este cea mai ridicată din 
Europa. Potrivit unui recent studiu pe această temă, în România, variaţia preţului mediu pentru un kilometru de 
autostradă construit în aceeaşi formă de relief este de 45,8%, mai mare faţă Polonia (36,4%) şi Bulgaria (14,2%). 
Informaţiile furnizate de către compania pe care o conduceţi, CNADR, indică faptul că în România preţul mediu al 
unui kilometru de autostradă construit în zona de şes este de 23,3 milioane lei/km, iar cel al unui kilometru de 
autostradă construit în zona de deal este de 20,8 milioane lei/km, ambele peste nivelul standardelor de cost. 

Vă întreb respectuos: 
1. Cum s-a ajuns la situaţia în care preţul mediu/kilometru de autostradă construit în zona de şes să fie de aproape trei 
ori mai mare în România, faţă de Bulgaria? 
2. Ce strategie are compania de stat pe care o administraţi pentru a evita pe viitor încheierea de acte adiţionale la 
contractele iniţiale? 
3. Ce sume a pierdut România în ultimii ani din cauza întârzierilor contractelor, a blocării unor licitaţii şi a 
renunţărilor la subcontractări? 
4. Cum aţi soluţionat litigiile legate de împărţirea pieţei între unele companii active pe piaţa lucrărilor de construcţii 
de drumuri aflate în administrarea DRDP Braşov? 
 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministrul delegat Ape, Păduri, Piscicultură, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice 
 

Strategia privind salvarea industriei lemnului de la colaps. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Reprezentanţii societăţilor comerciale din domeniu au dezbătut recent la Braşov strategia privind dezvoltarea 
industriei lemnului în judeţul Braşov pentru perioada 2014-2020. Discuţiile s-au axat pe posibilitatea exploatării 
potenţialul lemnos al judeţului Braşov, subliniindu-se necesitatea dezvoltării continue a investiţiilor în domeniul 
prelucrării lemnului. Având în vedere că Regiunea Centru, care cuprinde şi Braşovul, exploatează anual un volum de 
4,5 milioane de metri cubi de masă lemnoasă, producătorii doresc ca statul să-i ajute în atragerea de investitori străini 
care să investească în exploatări forestiere, pentru a se asigura materia primă firmelor prelucratoare. 

Vă întreb respectuos doamnă ministru: 
1. Ce măsuri are în vedere Guvernul şi ministerul pe care îl conduceţi pentru a limita exporturile brute şi a menţine în 
România o cantitate mai mare de masă lemnoasă? 
2. Câte societăţi din industria lemnului s-au închis în ultimul an în România, şi câte dintre acestea sunt din judeţul 
Braşov? 
3. Cum intenţionaţi să sprijiniţi investitorii autohtoni pentru a-şi asigura tehnologii moderne care să-i facă competitivi 
pe piaţa forestieră? 
 
Solicit răspuns scris. 
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Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 

 
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 

 
 

 Declaraţii politice: 
 
 

 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
 
Declaraţia mea politică de astăzi vrea să sublinieze sentimentul de unitate, solidaritate şi colaborare dintre 

poporul român şi popoarele slovac şi ceh din trecut, prezent şi viitor. 
Sentimentul de unitate, solidaritate sau colaborare trebuie să definească relaţia dintre statul român şi statele 

slovac şi cel ceh, dintre popoarele noastre şi dintre minoritatea etnică slovacă şi cehă din România şi comunitatea 
românească. Istoria certifică această relaţie de unitate, pe care eu o consider una specială şi pe care vreau să o invoc 
ori de câte ori am ocazia. 

În perioada decembrie 1944 şi mai 1945 armata română a avut o contribuţie decisivă în ceea ce priveşte 
eliberarea Slovaciei şi Cehiei de sub ocupaţie nazistă. Omagiem soldaţii români care au contribuit la acest fapt zi de 
zi, ne aducem de ei aminte zilnic când vedem troiţele, monumentele, obeliscurile sau cimitirile militare ce există în 
peste 50 de localităţi din Slovacia. Aceste însemne omagiale au creat o legătură adâncă, durabilă între cele două state, 
legătură pe care o simt şi azi şi vreau să continuăm în acelaşi mod. 

Parcurgând documente istorice şi mărturii ale celor ce au participat la eliberarea Slovaciei imi aduc aminte cu 
emoţie câteva pasaje: cum generalul român Gheorghe Avramescu îi atenţiona pe soldaţii români de faptul că intră 
„într-o ţară prietenă, care ne-a arătat întotdeauna cea mai mare şi sinceră prietenie şi fiecare ostaş trebuie să caute a fi 
cât mai blând şi corect cu populaţia, tratând-o ca şi când ar fi românească” sau cum o învăţătoare din localitatea 
Palanka spunea că „a aşteptat de multă vreme ziua de astăzi ca să vă primim aici, în ţara noastră slovacă, unde fraţii 
din munţii Tatra vă aşteaptă cu nerăbdare. V-am aşteptat fiindcă ştiam că ne aduceţi eliberarea de sub jugul 
ocupanţilor germani... Sfântă şi frumoasă este misiunea dumneavoastră de a reda poporului nostru libertatea şi 
posibilitatea de a-şi croi un destin propriu”. 

Un alt moment semnificativ al istoriei noastre comune, pe care nu am cum să nu îl menţionez prin prisma 
importanţei gestului făcut de statul român la momentul respectiv, care a consolidat şi sporit colaborarea şi unitatea 
dintre slovaci şi români este refuzul categoric al României de a participa la invadarea Cehoslovaciei din 21 august 
1968. 
. Această poziţie a statului român a fost apreciată şi atunci dar vreau să mai subliniez încă odată gestul statului 
român prin care şi-a demonstrat solidaritatea cu statele şi popoarele slovac şi ceh. 

Aceste momente semnificative ale istoriei coroborate cu alte numeroase legături diplomatice, economice sau 
culturale au contribuit la o relaţie foarte strânsă, la o unitate între cele două popoare şi la stabilirea unor deziderate 
comune. 

Am ratificat în martie 1994 Tratatul de prietenie şi colaborare dintre România şi Slovacia. Acest Tratat este 
actul care a consfinţit oficial relaţiile de prietenie şi colaborare în domeniul securităţii, dezvoltarea şi consolidarea 
democraţiei în cele două state şi la nivel european, strânse relaţii economice pe toate segmentele, proiecte comune în 
domeniul cultural, ştiinţific şi al învăţământului. Ne-am propus împreună aderarea la NATO, aderarea la Uniunea 
Europeană şi am reuşit. Slovacia a fost primul stat membru al Uniunii Europene care a ratificat Tratatul de Aderare a 
României şi Bulgariei la Uniunea Europeană şi statul cu care România a avut consultări permanente în procesul de 
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integrare al statului român în Uniunea Europeană. 
Suntem membri în aceeaşi familie europeană, avem deziderate comune, credem cu tărie în acelea şi valori 

democratice, avem proiecte comune în foarte multe domenii strategice de activitate şi colaborări strânse şi foarte 
productive pentru ambele state, pentru ambele popoare şi nu în ultimul rând pentru minoritatea slovacă şi cehă din 
România şi respectiv minoritatea română din Slovacia. 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Adrian-Miroslav Merka, 
Preşedinte al Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 

             
*** 

 
Ziua Independenţei Ucrainei 

 
Stimaţi colegi, 

 
În fiecare an, pe 24 august poporul ucrainean celebrează cea mai importantă sărbătoare naţională – Ziua 

Independenţei Ucrainei. În această zi, în 1991, Statul ucrainean si-a proclamat independenta fata de Uniunea 
Sovietica, devenind un stat liber si suveran, asa cum se specifica si in art. 1 al Constitutiei. 

Declaraţia de Independenţă a încoronat lupta de secole a poporului ucrainean pentru dreptul de a avea propriul 
lor stat, libertatea de a dezvolta cultura naţională, de a fi un membru cu drepturi depline al comunităţii internaţionale. 

Independenţa statală a oferit oamenilor simultan drepturi şi libertăţi individuale, punând capăt sistemului 
totalitar sovietic. Formarea Ucrainei ca nou stat suveran a avut loc în paralel cu consolidarea democraţiei şi crearea 
economiei de piaţă cu orientare socială. 

Pe scena internaţională Ucraina de la bun început s-a prezentat ca o ţară iubitoare de pace, care declară valorile 
civilizaţiei democratice, respectă principiile şi normele dreptului internaţional şi tinde spre cooperarea reciproc 
avantajoasă cu toţi membrii comunităţii internaţionale. 

Ucraina încearcă să consolideze în continuare legăturile cu milioanele de ucraineni din întreaga lume, care 
întotdeauna au contribuit în mod activ la cooperarea între Patria lor istorică şi ţara de reşedinţă. 

Pe teritoriul Romaniei, dupa ultimul recensamant din 2011, traiesc 52000 de persoane de nationalitate 
ucraineana avand un singur reprezentant legitim -Uniunea Ucraineana din Romania. 

Scopul fundamental al UUR constã în apãrarea drepturilor privind pãstrarea, exprimarea si promovarea 
identitãtii etnice, lingvistice, culturale si religioase a cetãtenilor de nationalitat ucraineanã 

La ceas de sarbatoare urãm poporului ucrainean prosperitate, viatã lungã si înbelsugatã, si grabnicã intalnire in 
structurile europene. 

 
Deputat 

Ion Marocico, 
Uniunea Ucrainenilor din România 

 
*** 

 
Stimate colege, stimaţi colegi, 

 
 
  

În zilele de 5-7 septembrie 2013, Uniunea Polonezilor din România a organizat a XV-a ediţie a Zilelor 
Culturii Polone, a căror început a fost iniţiat în septembrie 1999 la împlinirea a 60 de ani de la izbucnirea celui de-al 
doilea război mondial şi de la refugiul polonezilor în România ( înalte oficialităţi, militari şi civili aproximaţi la 
100.000). 
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De la an la an, Zilele Culturii Polone au căpătat amploare, ele cuprinzând un simpozion ştiinţific pe tema 
relaţiilor româno-polone desfăşurat sub deviza „Mai aproape unii de alţii" care ilustrează scopul acestor manifestări 
– apropierea celor două popoare polon şi român legate printr-o istorie comună iar uneori asemănătoare. 
 

De câţiva ani simpozionul este completat cu Sărbătoarea Roadelor -manifestare tradiţională de mulţumire 
pentru roadele obţinute printr-o muncă nu uşoară. 

 
Deschiderea Zilelor Culturii Polone a avut loc la Muzeul de Istorie în prezenţa oamenilor de ştiinţă şi 

profesorilor din Polonia, Moldova şi România. Ne-au onorat cu prezenţa: delegaţia voievodatului Podkarpacie cu 
Tadeusz Pióro – voievodat înfrăţit cu Judeţul Suceava, delegaţia voievodatului Małopolska, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Suceava Cătălin Nechifor, Prefectul Judeţului Suceava Florin Sinescu şi primarul Municipiului Suceava Ion 
Lungu. 

 
După deschiderea oficială a avut loc vernisarea expoziţiei „Patru oraşe: Chişinău-Liov-Bucureşti-

Cracovia" – expoziţie de fotografii care ilustrează viaţa şi refugiul în România al lui Tadeusz Gaydamowicz, care a 
fost prezent la manifestările noastre. 
  

Manifestarea a continuat cu simpozionul „Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-
române" desfăşurat pe trei secţiuni: istorie, filologie şi cultură, problematica minorităţilor naţionale. 
 

În după amiaza zilei de 6 septembrie a avut loc lansarea de cărţi în prezenţa ministrului pentru problemele 
combatanţilor şi persoanelor represionate – Jan Stanisław Ciechanowski, care a prezentat volumul „Iar pământul 
vostru a devenit casa noastră" (refugiaţii polonezi în România în anii 1939 – 1945), volum editat de Centrul Karta 
din Varşovia. 

Cu acest prilej au fost inmânate 12 medalii PRO PATRIA. Din partea autorităţilor locale a fost prezent dl. 
Primar Ion Lungu. 

 
Ziua de 6 septembrie s-a încheiat cu spectacolul ansamblului „Resovia Saltans" şi al ansamblului „Ciprian 

Porumbescu" din Suceava. 
 

De mai mulţi ani, ultima zi a manifestărilor din cadrul Zilelor Culturii Polone s-a desfăşurat în localitatea 
Soloneţu Nou – majoritar poloneză. Aici a avut loc Sărbătoarea Roadelor, care a început cu o Sfântă Liturghie 
oficiată de episcopul auxiliar al Diecezei de Iaşi – Aurel Percă, iar concelebranţi au fost 18 preoţi. După Sfânta 
Liturghie, participanţii s-au îndreptat către noua Casa Polonă unde a avut loc partea oficială la care a fost prezent şi 
ambasadorul R.P. Marek Szczygieł. 

 
A urmat programul artistic prezentat de ansamblurile artistice din Polonia şi România. Fiecare comunitate 

poloneză a expus produse culinare tradiţionale având standul său propriu. Ca în fiecare an Voievodatul Podkarpacie a 
avut şi el standul său. 

Considerăm că cea de-a XV ediţie jubiliară a Zilelor Culturii Polone a promovat România, Bucovina şi 
comunitatea poloneză de aici pentru o mai bună cunoaştere a celor două popoare polon şi român. 

 
Deputat 

Longher Ghervazen 
Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski” 

     
*** 

 

 
 




