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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 11 noiembrie  2013 
 
 

 
Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 11 noiembrie, următoarele acte legislative: 
 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

(PH CD27/2013) 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi 
reasigurările în România (PL-x 378/2013) - lege organică 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparenţa şi 
schimbul de informaţii în scopuri fiscale (PL-x 384/2013) - lege ordinară 

4. Proiectul de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (PL-x 319/2013) - 
lege organică 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 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 pentru Programul operaţional sectorial 
Mediu 2007-2013 (PL-x 323/2013) - lege ordinară 

 
Prin aceeaşi procedură au fost adoptate alte 15 proiecte legislative pentru care au fost întocmite rapoarte de 

respingere din partea comisiilor sesizate în fond, după cum urmează: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 46/2003 privind drepturile pacientului (PL-x 

723/2011) - lege ordinară 
2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole (Pl-

x 752/2010) - lege ordinară 
3. Proiectul de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinaţie curţi-

construcţii, aferente activelor (construcţii) din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării 
lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor (PL-x 
142/2012) - lege ordinară 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2š) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 92/2011) - lege organică 

5. Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom" - S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la 
achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom" - S.A. nr.5/2004, încheiat de Ministerul 
Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător şi 
OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător (PL-x 895/2007) - lege ordinară 

6. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Naţionale a Petrolului „PETROM"-S.A. Bucureşti (Pl-x 220/2008) - lege ordinară 

7. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (Pl-x 404/2012) - lege ordinară 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (Pl-x 405/2012) - lege ordinară 
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9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.238 din 7 iunie 2004 a petrolului (Pl-x 278/2013) - lege 
organică 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată (PL-x 
431/2010) - lege ordinară 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 
protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 340/2010) 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată (PL-x 363/2010) - lege ordinară 

13. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, 
precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România (Pl-x 
715/2010) - lege organică 

14. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 1 din Ordonanţa Guvernului nr.25/2006 privind  întărirea 
capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (PL-x 170/2012) - lege ordinară 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.51/2006 privind serviciile de utilităţi publice (Pl-x 
133/2008) - lege organică 
 

La solicitarea iniţiatorilor, propunerea legislativă privind instituirea educaţiei la domiciliu (Pl-x 369/2013) şi 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului (Pl-x 370/2013), au fost retrase. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale (Pl-x 

302/2013) - lege organică, a fost adoptată tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final. 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr.101/2006 (PL-x 253/2010) - lege organică a fost retrimis Comisiei pentru industrii, respectiv Comisiei pentru 
administraţie publică, în vederea întocmirii unui raport suplimentar, în termen de o săptămână. 

 
In lipsa raportului final, proiectul de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei ”Proiect Ferentari” (PL-x 238/2013) - 

lege ordinară, a fost amânat de la dezbatere. 
 
 

 
 

*** 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 12 noiembrie 2013 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 12 noiembrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea limitelor maxime ale componenţei numerice a unor comisii permanente, 

prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 26/2013) – 300 voturi pentru, 1 impotrivă, 1 abţinere. 

2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor (PH 
CD27/2013) – 272 voturi pentru, 34 împotrivă, 2 abţineri 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală şi pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL-x 334/2013) - lege ordinară – 242 voturi pentru, 34 împotrivă, 37 abţineri. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2013 pentru stabilirea unor măsuri 
privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie �Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013 (PL-x 397/2013) - lege ordinară – 
310 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) 
din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice (PL-x 
316/2013) - lege ordinară – 318 voturi pentru. 
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar 
în vederea funcţionării Centrului Sud - Est European de Aplicare a Legii (PL-x 408/2013) - lege ordinară – 319 voturi pentru, 2 
abţineri. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare 
derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PL-x 344/2013) - lege ordinară – 
318 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere. 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al cap.II din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.26 / 
1990 privind registrul comerţului (PL-x 91/2013) - lege ordinară – 239 voturi pentru, 75 împotrivă, 2 abţineri. 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind 
dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti, la 
15 iulie 2013 (PL-x 420/2013) – lege ordinară – 321 voturi pentru, 1 împotrivă. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparenţa şi schimbul de 
informaţii în scopuri fiscale (PL-x 384/2013) - lege ordinară – 324 voturi pentru. 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 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 pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 (PL-x 
323/2013) - lege ordinară – 271 vorturi pentru, 51 împotrivă, 3 abţineri. 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă (PL-x 350/2013) - lege organică – 309 voturi 
pentru, 2 abţineri. 

13. Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale (PL-x 216/2013) - lege organică – 306 voturi pentru, 4 abţineri. 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România (PL-x 
378/2013) - lege organică – 251 voturi pentru, 53 împotrivă, 4 abţineri. 

15. Proiectul de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (PL-x 319/2013) - lege 
organică – 303 voturi pentru, 2 abţineri. 

Tot prin vot final, Camera Deputaţilor a acceptat raportul de respingere formulat de comisiile sesizate în fond, în cazul a 
53 de proiecte de lege, din care 19 legi organice şi 34 ordinare. 

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Viorel Hrebenciuc, a declarat, marţi, 12 noiembrie, în calitatea sa de preşedinte 
de şedinţă, că a decis să nu ia în considerare Moţiunea simplă “Taxarea până la capăt, USL te vrea sărac”, iniţiată de 
parlamentari ai PDL şi PP-DD, invocând faptul că Legea Bugetului nu a fost depusă la Parlament. 
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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 15 noiembrie 2013) 

      
 

Totalul iniţiativelor legislative 1199  

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

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 243
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 253

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 702

812

– votate  812
             din care: - înaintate la Senat        44
                            - în procedura de promulgare   41
                            - promulgate* 280
                            - respinse definitiv 446
                            - sesizare neconstituţionalitate     1
                            – la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 394
a) pe ordinea de zi 38
b) la comisii  338
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 10

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

8

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 25

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 25

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

4) Desesizări 5

5) Retrase de iniţiatori 2

 
   cele 812 iniţiative legislative votate privesc: 

                      305 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
         164  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               49  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      92 proiecte de legi  
                      507 propuneri legislative 
 * În anul 2013 au fost promulgate 299  legi, dintre care 259 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea 
februarie-iunie 2013, 37 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 2013, iar 3 din 
iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea septembrie  – decembrie 2013 

(Situaţia cuprinde datele la 15 noiembrie 2013) 
                         

Totalul iniţiativelor legislative 581  

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

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 253
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 136
191

– votate  191
             din care: - înaintate la Senat      36
                            - în procedura de promulgare 41
                            - promulgate* 37
                            - respinse definitiv 76
                            - sesizare neconstituţionalitate   1
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 394
a) pe ordinea de zi 38
b) la comisii  338
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 10

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

8

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

5) Retrase de iniţiatori 2

 
     Cele 191 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                           79 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
    34  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               15  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     30  proiecte de legi  
                         112 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2013 au fost promulgate 299  legi, dintre care 259 din iniţiativele legislative adoptate în 
sesiunea februarie-iunie 2013, 37 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 
2013, iar 3 din iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

Camerei Deputaţilor 
Şedinţele de luni, 11 şi marţi, 12 noiembri2013 

 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 86 

        din care: - în dezbatere 
57

                       - la vot final 29
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               63  

67  

   - votate 67
         din care: - înaintate la Senat  4
                        - la promulgare 11
                        - respinse definitiv 52
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 38

        din care: - în dezbatere 
38

                       - la vot final 0
 
 
 
 
          ▪ Cele 67 iniţiative legislative votate privesc: 
                    12 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                       4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
            4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  4 proiecte de legi 
                     55 propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 11 - 15 noiembrie 2013 

 
 
 
 

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

1.  PL-x 334/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea 
nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  
 

2.  PL-x 397/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru 
stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”, promoţia 2013    
 

3.  PL-x 316/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru 
completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în 
domeniul managementului substanţelor chimice  
 

4.  PL-x 408/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului              nr. 30/2013 pentru 
crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud - Est European de 
Aplicare a Legii  
 

5.  PL-x 344/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului                    nr. 20/2013 privind 
reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  
 

6.  PL-x 91/2013 – Lege pentru modificarea alin. (1) art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, 
precum şi pentru modificare şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului  
 

7.  PL-x 384/2013 – Lege privind aprobarea participării României la Forumul Global privind 
transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale  
 

8.  PL-x 323/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 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 pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013   
 

9.  PL-x 350/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă 
 

10.  PL-x 216/2013 – Lege pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale  
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11.  PL-x 319/2013 – Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior 
 

  

 
 

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

1.  Pl-x 302/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea art. 65 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice  locale  
[Se consideră adoptată, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată]  
 

2.  PL-x 420/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către 
misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013  
 

3.  PL-x 378/2013 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea şi completarea  Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
precum şi pentru modificarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România    
 

4.  Pl-x 332/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a 
Educaţiei Naţionale   
[Se comunică respingerea propunerii legislative] 
  

  

 
 

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

1.  Pl-x 149/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 
privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală 
 
 

2.  Pl-x 213/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor   
 

3.  PL-x 374/2009 – Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate 
 

4.  Pl-x 194/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 148/2000, privind 
publicitatea  
 

5.  PL-x 769/2010 – Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 
 

6.  PL-x 601/2009 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 
 

7.  Pl-x 604/2009 – Propunerea legislativă„Legea staţiunilor, privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de turism în staţiuni turistice şi zone turistice”   
 

8.  PL-x 180/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România” 
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9.  Pl-x 223/2013 – Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule  
 

10.  Pl-x 222/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legea nr. 349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun  
 

11.  PL-x 682/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
 

12.  PL-x 723/2011 – Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii 46/2003 privind 
drepturile pacientului 
 

13.  Pl-x 752/2010 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea 
exploataţiilor agricole  
 

14.  PL-x 142/2012 – Proiectul de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al 
statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din patrimoniul societăţilor 
comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul 
procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor 
 

15.  PL-x 895/2007 – Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr. 555 din 02.12.2004 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom” – S.A. Bucureşti şi rezilierea 
contractului de privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului 
„Petrom” – S.A. nr.5/2004, încheiat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin  Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător şi OMV 
Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător 
 

16.  Pl-x 220/2008 – Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „PETROM”-S.A. Bucureşti  
 

17.  Pl-x 404/2012 – Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România  

18.  Pl-x 405/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România             
 

19.  PL-x 431/2010 – Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 296/2004 privind Codul 
consumului, republicată 
 

20.  Pl-x 340/2010 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare    
 

21.  PL-x 363/2010 – Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind 
protecţia consumatorilor, republicată 
 

22.  PL-x 170/2012 – Proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Ordonanţa Guvernului nr. 
25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor      
 

23.  PL-x 752/2011 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.381/2009 privind 
introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc 
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24.  Pl-x 309/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea art. 57 din Legea nr.571/2003, 
republicată, privind Codul fiscal  
 

25.  Pl-x 295/2013 – Propunerea legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuţi  
 

26.  Pl-x 17/2010 – Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite 
produse petroliere  
 

27.  PL-x 388/2011 – Proiectul de Lege privind promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a 
altor carburanţi regenerabili pentru transport 
 

28.  Pl-x 218/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1 din Legea 
nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare  
 

29.  Pl-x 214/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind 
unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice      
 

30.  Pl-x 307/2013 – Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea petrolului nr.238/2004     
                  

31.  PL-x 326/2013 – Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

32.  PL-x 364/2010 – Proiectul de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obţinute exclusiv prin mijloace proprii 

33.  PL-x 744/2011 – Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
 

34.  Pl-x 294/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii  
 

35.  Pl-x 212/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice  
 

36.  PL-x 422/2010 – Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 

37.  Pl-x 220/2013 – Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai, Ziua Independenţei 
Naţionale a României, sărbătoare naţională legală zi nelucrătoare 
 

38.  Pl-x 224/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 
- Codul muncii  
 

39.  PL-x 101/2012 – Proiectul 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 
 

40.  Pl-x 270/2013 – Propunerea legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
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41.  Pl-x 443/2009 – Propunerea legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru 
stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi dezvoltării unui turism durabil       
 

42.  Pl-x 456/2011 – Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului „Schi în România”   
 

43.  Pl-x 92/2011 – Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2¹) din Legea nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997   
 

44.  Pl-x 278/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 238 din 7 iunie 2004  a 
petrolului                      
 

45.  Pl-x 715/2010 – Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept 
de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din 
domeniul Construcţiilor din România  
 

46.  Pl-x 133/2008 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de 
utilităţi publice  
 

47.  Pl-x 166/2013 – Propunerea legislativă privind redevenţa gazelor  
 

48.  Pl 587/2003 – Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România 
 

49.  Pl-x 297/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.102 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
 

50.  PL-x 153/2012 – Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului 
şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul 
Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa    
 

51.  Pl-x 290/2013 – Propunerea legislativă privind stabilirea şi plata despăgubirilor  pentru imobilele 
preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945 - 22 decembrie 1989)   
 

52.  Pl-x 291/2013 – Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art. 6 din Legea nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 
22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare  
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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 15 noiembrie 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 cele 169 de proiecte,  84 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 
 
 

Camera Decizională 
Total 
proie

cte 
În procedură la CD Adoptate / Respinse de CD 

 

CD, primă Cameră 
sesizată: 18 

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

1 
1
0 

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

10 
6 
0

CD, Cameră 
Decizională: 

66 
 

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

8 
3   
2 
2

- respinse: 
- legi în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

1 
6 
1
7

TOTAL GENERAL: 84  4
4      

40 
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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  18  noiembrie  22001133)) 
 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 
PLx 821 
/ 07/13 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă 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 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completatea OUG nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

Raport de 
respingere a 

cererii de 
reexaminare 
formulate şi 

adoptarea Legii, 
în forma 

adoptată de 
Senat, depus pe 

data de 
13.12.2013 

(458/R 2013) 

2 PLx 117 
/ 09/13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă 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 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiuni de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizând perfecţionarea şi flexibilizarea 
sistemului achiziţiilor publice, în special în ceeace 
priveşte termenele procedurale de depunere şi 
soluţionare a contestaţiilor. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

Raport de 
respingere a 

cererii de 
reexaminare 
formulate şi 

adoptarea Legii, 
în forma 

adoptată de 
Senat, depus pe 

data de 
13.12.2013 

(459/R 2013) 
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Nr. 
crt 

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

3 PLx 225 
/ 09/13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele 
măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la 
achiziţiile publice. (poz. I-a-22) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri în domeniul legislaţiei 
referitoare la achiziţiile publice, propunându-se 
modificarea mai multor acte normative din acest 
domeniu, în scopul îmbunătăţirii cadrului legal actual. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

Raport de 
respingere a 

cererii de 
reexaminare 
formulate şi 

adoptarea Legii, 
în forma 

adoptată de 
Senat, depus pe 

data de 
13.12.2013 

(460/R 2013) 

4 PLx 468 
/ 09/13 

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 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare,în sensul 
adoptării unor măsuri în acest domeniu, în vederea 
asigurării concordanţei cu legislaţia comunitară în 
materie, în scopul îmbunătăţirii cadrului legal actual. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

 
Raport de 

respingere a 
cererii de 

reexaminare 
formulate şi 

adoptarea Legii, 
în forma 

adoptată de 
Senat, depus pe 

data de 
13.12.2013 

(461/R 2013) 

5 PLx342 
/13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea OUG nr.115/2011 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul UE, în sensul utilizării fondurilor 
provenite din vânzarea acestor certificate, în scopul 
asigurării transportului elevilor din localităţile izolate 
din mediul rural către unităţile de învăţământ din 
centrele de comună sau către cele mai apropiate 
unităţi de învăţământ din mediul urban. 

S - Adoptat pe 
30.09.2013 
 
CD - OZ Plen 

 
Raport de 

adoptare cu 
amendamente 

admise depus pe 
data de 

14.11.2013 
(407/R 2013) 
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Nr. 
crt 

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

6 PLx381 
/13 

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) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, în 
sensul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor 
eoropene. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

 
Raport de 

adoptare, în 
forma Senatului 
depus pe data de 

14.11.2013 
(473/R 2013) 

7 PLx382 
/13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.84/2013 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. II-32) 
 - Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Modificarea şi completarea OUG nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea 
extinderii aplicabilităţii mecanismului 
decontăriicererilor de plată pentru condiţiile specifice 
programelor finanţate prin POSDRU, asigurarea 
operativă a fondurilor şi surselor necesare Autorităţii 
de management pentru efectuarea tuturor tipurilor de 
plăţi, asigurarea funcţionalităţii sistemului 
mecanismului cererilor de plată pentru toţi beneficiarii 
finali şi asigurarea funcţionalităţii sistemului 
mecanismului decontării cererilor de plată la 
beneficiarii finali privaţi. 

S - Adoptat pe 
16.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

 
Raport de 

adoptare în 
forma Senatului 
depus pe data de 

14.11.2013 
(474/R 2013) 

8 PLx389 
/13 

Proiect de Lege privind ratificarea Aranjamentului 
stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul 
Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de 
intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti 
la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia 
Consiliului directorilor executivi ai Fondului 
Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013. 
(poz. II-49) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: Senatul 

Ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv 
dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, 
convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 
şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor 
executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 
septembrie 2013. 

CD - OZ Plen  
 
S      - 

 
 

Raport de 
adoptare, în 

forma 
prezentată de 
Guvern depus 

pe data de 
14.11.2013 

(475/R 2013) 
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crt 
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înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

9 PLx89 
/13 

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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern    
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S -  Adoptat pe 
12.03.2013 
 
CD -  OZ Plen 

 
Raport de 

adoptare cu 
amendamente 

depus pe data de 
14.11.2013 

(371/Rs 2013) 

10 PLx592 
/10 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. 
(poz. I-b-5) 
  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări ale  
Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 
104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor 
comercializate în regim duty-free,Legea 
nr.86/2006 –Codul vamal al României, OG 
nr.92/2003,Codul de procedură fiscală. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2013 
 
CD - BUG şi JUR 
pt. raport comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 

11 PLx458 
/12 

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) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

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. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - BUG  
pt. raport  

 
 
 
 
 
 
TDR: 
29.11.2012 

12 PLx85 
/13 

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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

 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 OUG nr.80/2010 pentru 
completarea art .11 din OUG nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar. 

S -  Adoptat pe 
11.03.2013 
 
CD - BUG şi MUN 
pt. raport comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
02.04.2013 
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Nr. 
crt 

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

13 PLx97 
/13 

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

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

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

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 

14 PLx105 
/13 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele 
recunoscute de lege, care, potrivit prevederilor art. 8 
din proiect se va realiza începând cu data de 1 
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi 
selecţie care respectă principiile concurenţei, eficienţei 
şi transparenţei în alocarea fondurilor publice. 

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

 
 
 
TDR: 
18.04.2013 

15 PLx107 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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  

S - Adoptat pe 
02.04.2013 
 
CD - BUG şi IND 
pt. raport comun 

 
 
 
 
TDR: 
23.04.2013 

16 
PLx403 

/13 
 

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

Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea creşterii 
gradului de absorbţie a fondurilor structurale alocate 
României în perioada 2007-2013, în sensul creării 
cadrului legislativ care să permită suportarea dela 
bugetul de stat a creanţelor bugetare rezultate din 
corecţiile financiare aplicate pentru neregulile 
constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţii 
publice. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - BUG  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 

17 PLx415 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2013. (poz. II-83) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senatul 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, sensul 
diminuării veniturilor cu suma de 1.909,3 milioane lei 
şi al cheltuielilor cu suma de 704,7 milioane lei, cu 
majorarea corespunzătoare a deficitului bugetar cu 
suma de 1.204,6 milioane lei. 

CD + S  
BUG  
pt. raport comun 

TDR: 
27.11.2013 
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18 PLx416 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2013 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. 
(poz. II-84) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senatul 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013 aprobat prin Legea nr. 6/2013, în corelaţie 
cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici 
şi a măsurilor stabilite de Guvern prin actele 
normative aprobate. 

CD + S  
BUG  
pt. raport comun 

TDR: 
27.11.2013 

19 PLx442 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2013 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.  
(poz. II-83) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senatul 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. 
CD + S  
BUG  
pt. raport comun 

TDR: 
04.12.2013 

20 PLx443 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.100/2013 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013. (poz. II-84) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senatul 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013. 

CD + S  
BUG  
pt. raport comun 

TDR: 
04.12.2013 

21 
PLx 718 

/ 07 
 

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) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Adoptat pe 
22.10.2007 
 
CD - IND şi JUR 
pt. raport comun  

 
 
 
TDR: 
27.11.2007 

22 
PLx 445 

/ 10 
 

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) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Se reglementează în mod armonios legislaţia în 
domeniul circulaţiei, producţiei şi deţinerii metalelor 
preţioase a pietrelor preţioase în România cu 
standardele UE, astfel încât să răspundă cerinţelor 
economiei de piaţă. Se înlocuiesc prevederile 
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. 

S - Adoptat pe 
02.09.2010 
 
CD - Retrimis pe 
19.03.2013 - IND şi 
JUR  pt. raport 
suplimentar comun 

 
TDR: 2.04.2013 
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23 
PLx 185 

/ 13 
 

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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 8 lit.b din OUG  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. 

S - Adoptat pe 
04.06.2013 
 
CD - IND şi JUR 
pt. raport comun  

 
 
 
TDR: 
18.06.2013 

24 
PLx 186 

/ 13 
 

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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG 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. 
 

S - Adoptat pe 
04.06.2013 
 
CD - IND şi JUR 
pt. raport comun  

 
 
 
TDR: 
18.06.2013 

25 PLx227 
/13 

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) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Adoptat pe 
18.06.2013 
 
CD – IND 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
25.06.2013 

26 
PLx 468 

/ 12 
 

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

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. 

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

 
 
 
TDR: 
29.11.2012 
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27 
PLx 425 

/ 13 
 

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) 
- Procedură de urgenţă:  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională:      

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, prin derogare de la 
prevederile art.31 alin.(3) din Legea nr. 45/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare – potrivit cărora 
terenurile date în administrarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate 
publică sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile 
şi nu pot fi scoase din proprietatea publică şi din 
administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
agricultură şi silvicultură decât prin lege. 

S - Adoptat pe 
28.10.2013 
 
CD - AGRI şi JUR  
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
12.11.2013 

28 
PLx 502 

/ 05 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-33) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Respins pe 
24.10.2005 
 
CD - Retrimis pe 
18.09.2012 - 
DROM  
pt. raport  

 
TDR: 
25.09.2012 

29 PLx233 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală. 
(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S  - Adoptat pe 
17.06.2013 
 
CD  - ADMIN 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
10.09.2013 

30 PLx275 
/13 

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) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Stabilirea cadrului general şi procedural pentru 
acoperirea pasivului unităţilor administrativ-teritoriale 
aflate în criza financiară sau insolvenţă. 

S  - Adoptat pe 
03.09.2013 
 
CD - ADMIN 
şi JUR 
 pt. raport comun 

 
 
TDR: 
17.09.2013 
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31 
PLx390 

/13 
 

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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea OUG 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, în scopul 
creării cadrului legal necesar diversificării produselor 
derivate din lapte care se acordă elevilor cu titlu 
gratuit, precum şi pentru obţinerea unor preţuri 
competitive. 

S  - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - ADMIN 
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 

32 PLx395 
/13 

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) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul instituirii 
obligativităţii existenţei acordului conducătorilor 
autorităţilor sau instituţiilor publice pentru realizarea 
redistribuirii funcţionarilor publici cărora le-au încetat 
raporturile de serviciu din motive neimputabile lor. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - ADMIN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 

33 PLx174 
/09 

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) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S - Adoptat pe 
04.03.2009 
 
CD - Retrimis pe 
05.05.2009 - SAN 
pt. raport 
suplimentar  

 
TDR: 
04.06.2009 

34 
PLx 460 

/ 12 
 

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)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - SAN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
29.11.2012 
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Nr. 
crt 

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

35 
PLx 620 

/ 09 
 

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

Aprobarea OUG 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. 

S - Adoptat pe 
25.11.2009 
 
CD - Retrimis pe 
23.02.2010 - INV 
pt. raport 
suplimentar  

 
TDR: 
02.03.2010 

36 
PLx 377 

/ 11 
 

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

Modificarea şi completarea OG nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

S -  Adoptat pe 
25.05.2011 
 
CD - Retrimis pe 
27.03.2012 - INV 
pt. raport 
suplimentar  

 
TDR: 
10.04.2012 

37 
PLx 670 

/ 11 
 

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

Modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 
 
CD - INV  
pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
20.12.2011 

38 
PLx 775 

/ 11 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii monumentelor de for public nr.120/2006.  
(poz. I-b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S - Adoptat pe 
06.12.2011 
 
CD - CULT 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
09.02.2012 
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Nr. 
crt 

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

39 
PLx 373/ 

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

Reorganizarea unor instituţii publice aflate în 
subordinea Ministerului Culturii, având în vedere 
actuala situaţie financiară care reclamă constăngeri 
de ordin bugetar şi, în mod imperios, o reducere a 
cheltuielilor publice. 

S - Adoptat pe 
08.10.2013 
 
CD - CULT 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
28.10.2013 

40 
PLx 391/ 

13 
 

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) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Stabilirea cadrului juridic privind managementul 
instituţiilor publice de cultură care organizează şi 
desfăşoară activităţi cultural-artisticesau oferă servicii 
în domeniul culturii. 

S -  Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - CULT 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 

41 PLx 394/ 
13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Taxele judiciare de timbru, în Nota de fundamentare 
arătându-se că modificarea cadrului legal de 
desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului 
de procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor 
instituţii adoptate prin Codul civil impune revizuirea 
urgentă a legislaţiei în materia taxele judiciare de 
timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi 
dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale 
acordate părţilor pentru asigurarean unui proces 
echitabil, precum şi acoperirea costurilor suplimentare 
pentru dezvoltarea infrastucturii, pregătirea 
personalului din sistemul justiţiei etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 

42 PLx 404/ 
13 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul migraţiei şi 
azilului. (poz. I-a-35) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul migraţiei şi azilului. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - JUR şi APAR 
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 
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Nr. 
crt 

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

43 BPi 829 
/13 

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.416/2001 privind venitul minim garantat. 
(poz. I-a-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, în sensul extinderii ariei 
beneficiarului de lucrări, care poate fi şi o persoană 
fizică autorizată sau întreprinzător titular al 
întreprinderii individuale sau familiale, redefinirea 
caracterului ocazional al activităţilor necalificate, 
posibilitatea minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 
16 ani de a presta asemenea activităţi cu acordul 
părinţilor sau reprezentanţilor legali, stabilirea de noi 
obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
pentru ambele părţi. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - la BP 
 

Pt. trimitere la 
comisii 

44 BPi 830 
/13 

Proiect de lege privind invenţiile de serviciu. 
(poz. II-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Invenţiile de serviciu, în scopul stimulării şi lansării 
mediului de afaceri, dar şi în scopul stimulării 
salariaţilor care prestează o muncă de  creaţie în 
îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu sau prin 
utilizarea experienţei angajatorului, prin stabilirea 
unei remuneraţii echitabile la care aceştia au dreptul 
ca urmare a realizării unor invenţii. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - la BP 
 

Pt. trimitere la 
comisii 
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Nr. 
crt 

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

1 
PLx 156 

/ 10 
 

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

Reglementarea educaţiei naţionale, asigurarea 
cadrului legal pentru exercitarea dreptului 
fundamental la învăţătură, stabilind organizarea, 
structura, funcţiile, conducerea şi finanţarea unitară a 
învăţământului. 

CD - Adoptat pe 
12.04.2010 
 
S - INV 
 pt. raport  

 
 
 
 
Retrimis pentru 
raport 
suplimentar 

2 PLx 522 
/10 

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) 

Reorganizarea unor instituţii din domeniul cercetării 
ştiinţifice, stabilirea noilor atribuţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare ale acestora, în scopul 
declarat al raţionalizării cheltuielilor şi evitarea 
paralelismului instituţional. 

CD - Adoptat pe 
02.11.2010 
 
S - INV  
pt. raport 

 
 
 
 
 
Retrimis pentru 
raport 
suplimentar 

3 PLx1 
/ 11 

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)  

Modificarea şi completarea legii nr. 132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor  
Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării 
Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii 
Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al 
Formării Profesionale a Adulţilot (UECNFPA), 
precum şi a nobligaţiilor asumate de către cele două 
instituţii în proiectele strategice cu finanţare 
nerambursabilă din fonduri europene.  

CD -  Adoptat pe 
17.05.2011 
 
S -  MUN 
pt. raport 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
08.06.2011 

4 PLx 521 
/11 

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) 

Modificarea şi completarea OUG nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării 
acestui act normativ cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. 

CD - Adoptat pe 
02.11.2010 
 
S -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
Retrimis pentru 
raport 
suplimentar 

5 PLx 
780/11 

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) 

Reglementarea statutului personalului de specialitate 
din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea, propunându-se spre abrogare 
actualea reglementare în domeniu. 

CD - Adoptat pe 
27.03.2012 
 
S - JUR şi DROM 
 pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
24.04.2012 
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Nr. 
crt 

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

6 PLx 237 
/12 

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) 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, în scopul asigurării încadrării cu personal 
didactic titular la clasa pregătitoare, a reglementării 
posibilităţii funcţionării claselor sub efectivul minim în 
zonele izolate din mediul rural, precum şi al  asigurării 
ocupării funcţiilor de conducere în unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi casele corpului didactic şi 
ale funcţiilor de conducere, îndrumare şi control în 
inspectoratele şcolare, până la organizarea 
concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii. 

CD - Adoptat pe 
19.06.2012 
 
S  -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
27.08.2012 

7 PLx 9 
/ 13 

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) 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, precum şi luarea unor măsuri pentru 
punere în executare a titlurilor executorii devenite 
exigibile în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 
2013 privind acordarea unor drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar. 

CD - Adoptat pe 
05.03.2013 
 
S -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
21.05.2013 

8 PLx 81 
/ 13 

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) 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011,în sensul ca personalul de conducere, de 
îndrumare şi de control să poată fi degrevat parţial de 
norma didactică, pe baza normelor aprobate prin 
ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu 
consultarea federaţiilor sindicale din învăţământ. 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
 
S -  INV 
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
07.05.2013 

9 PLx 245 
/13 

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) 

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 xcoordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2013 
 
S - ADMIN şi MUN 
 pt. raport comun 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
22.10.2013 

10 
PLx 314 

/ 13 
 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
Comercial între Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi 
Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 
iunie 2012. (poz. II-67) 

Ratificarea Acordului Comercial între Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o 
parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 26 iunie 2012. Încheierea şi punerea în 
aplicarea unui acord de comerţ liber cu Peru şi 
Columbia oferă noi oportunităţi de export pentru 
mărfurile europene şi implicit româneşti, prin 
înlăturarea barierelor comerciale în calea 
exporturilor. 

CD - Adoptat pe 
22.10.2013 
 
S  -  ECON 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.11.2013 

Nr. 
crt 

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



 
28 

11 PLx 156 
/13 

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 
 

Modificarea şi completarea OG nr.63/2001 privind 
înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii-I.S.C., 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, în scopul 
modificării cadrului legislativ aplicabil personalului 
Inspectoratului, care desfăşoară activităţi ce, în mare 
parte, implică exercitarea prerogativelor de putere 
publică. 
 

S - Adoptat pe 
09.09.2013 
 
CD - Adoptat pe 
08.10.2013 
 

Preşedintele 
României 

sesizează de 
neconstituţionalit 

pe 24.10.2013 

12 PLx 195 
/13 

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) 
 

Introducerea unui nou aliniat la art. 14 din OUG nr. 
22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
în scopul virării la bugetul de stat a excedentelor 
financiare înregistrate de respectiva Autoritate în 
exerciţiul financiar precedent. 
 

CD -  Adoptat pe 
03.09.2013 
 
S - Adoptat pe 
22.10.2013 
 

Trimisă la 
promulgare pe 

data de 
30.10.2013 

13 PLx 335 
/13 

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

Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 
în sensul regândirii sistemului de recunoaştere şi 
executare a hotărârilor judecătoreşti în relaţia cu 
statele terţe, precum şi asigurarea transpunerii în 
legislaţia naţională a unor decizii-cadru adoptate la 
nivelul UE. 
 

S -  Adoptat pe 
30.09.2013 
 
CD - Adoptat pe 
22.10.2013 
 

Trimisă la 
promulgare pe 

data de 
30.10.2013 

14 PLx 282 
/ 13 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară. (poz. II-63)

Modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară în sensul introducerii tribunalelor 
specializate, înfiinţarea acestor tribunale specializate 
fiind o prioritate în vederea asigurării premiselor 
desfăşurării unui act de justiţie rapid şi eficient. 
 
 
 

CD - Adoptat pe 
24.09.2013 
 
S - Adoptat pe  
29.10.2013 

Trimisă la 
promulgare pe 

data de 
31.10.2013 

15 PLx 153/ 
11 

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 
 
 

Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
în scopul transpunerii în legislaţia naţională a 
Directivelor Uniunii Europene nr. 162/2009, nr. 
8/2008, nr. 12/2010 şi nr. 23/2010, cu aplicabilitate de 
la 1 ianuarie 2011. 

S - Adoptat pe 
02.10.2010 
 
CD - Adoptat pe 
29.10.2013 
 

Trimisă la 
promulgare pe 

data de 
02.11.2013 

Nr. 
crt 

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



 
29 

16 PLx 254 
/13 

Proiect de Lege pentru aderarea României la 
Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din 
cadrul Băncii Mondiale. (poz. I-b-25)   

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. 

CD - Adoptat pe 
18.09.2013 
 
S- Adoptat pe 
22.10.2013 

Trimisă la 
promulgare pe 

data de 
02.11.2013 

17 PLx 255 
/13 

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) 

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. 

CD - Adoptat pe 
18.09.2013 
 
S -  Adoptat pe 
22.10.2013 

Trimisă la 
promulgare pe 

data de 
02.11.2013 

18 PLx 256 
/13 

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) 

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. 

CD - Adoptat pe 
24.09.2013 
 
S - Adoptat pe 
21.10.2013 

Trimisă la 
promulgare pe 

data de 
02.11.2013 

19 PLx 341 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile 
de protecţie socială în perioada sezonului rece.   
(poz. II-2)     
 

Modificarea şi completarea OUG nr.70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece, aprobată prin Legea nr.92/2012,în vederea 
introducerea indicatorului social de referinţă ca 
element de raportare a cuantumurilor ajutoarelor 
lunare şi a nivelurilor de venituri, introducerea 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie 
electrică, precum şi introducerea anchetei sociale ca 
mijloc de verificare a îndeplinirii condiţiilor de 
acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, 
pentru situaţiile care nu pot fi determinate cu 
exactitate pe baza documentelor justificative 
prezentate. 

S - Adoptat pe 
30.09.2013 
 
CD - Adoptat pe 
22.10.2013 

Trimisă la 
promulgare pe 

data de 
02.11.2013 

Nr. 
crt 

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



 
30 

20 PLx 301 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea 
amendamentelor convenite între România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul 
de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, şi 
la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la 
Acordul-cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat 
la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 
ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 
alin.(1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea 
Acordului-cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat 
la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 
ianuarie 2006. (poz. II-50) 

Ratificarea amendamentelor convenite între România 
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin 
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 
2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 
Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 
ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 301/2006 pentru 
ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi 
la Paris la 10 ianuarie 2006, cu completările 
ulterioare. 

CD - Adoptat pe 
08.10.2013 
 
S -  Adoptat pe 
28.10.2010 
 

Trimisă la 
promulgare pe 

data de 
06.11.2013 

21 PLx 350 
/13 

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) 
 

Stabilirea unei noi atribuţii în sarcina preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
prin derogare dela prevederile art. 18 alin. (1) lit.j din 
Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, republicată, atribuţie care, alături de 
alte atribuţii legate de compartimentele funcţionale ale 
agenţiei, intră în prezent în sarcina consiliului de 
administraţie al Agenţiei. 

S -  Adoptat pe 
02.10.2013  
 
CD - Adoptat pe 
12.11.2013 

- 

22 PLx 319 
/13 

Proiectul de Lege privind efectuarea stagiului 
pentru absolvenţii de învăţământ superior.  
(poz. I-a-16)  
 
 

Modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior angajaţi la debutul în profesie, cu 
excepţia profesiilor pentru care modalitatea de efectuare a 
stagiului este reglementată prin legi speciale. Proiectul de 
act normativ vizează adaptarea legislaţiei româneşti la 
cerinţele UE în materie de stagii pentru absolvenţi pentru 
facilitarea tranziţiei tinerilor din sistemul educaţional către 
piaţa muncii, cu accent pe: promovarea accesului tinerilor 
absolvenţi de învăţământ superior pe piaţa muncii către un 
loc decent şi durabil corespunzător studiilor absolvite, 
condiţii bune de muncă şi de consolidare a formării 
profesionale, reglementarea condiţiilor minime care 
caracterizează un stagiu ca fiind de calitate – definirea 
obiectivelor profesionale, durată rezonabilă, protecţie 
socială şi remuneraţie adecvată, drepturi şi obligaţii ferme 
pentru toate părţile implicate prin încheierea de acorduri 
contractuale în care sunt implicate întrepriderile, dar şi 
serviciile publice de ocupare. 

S - Adoptat pe 
23.09.2013  
 
CD - Adoptat pe 
12.11.2013 

- 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
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23 PLx 287 
/13 

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) 

Stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui 
şi al produselor lactate în vederea consolidării 
responsabilităţilor operatorilor din sectorul produselor 
lactate, adaptării ofertei la cerere, precum şi evitării 
anumitor practici comerciale neloiale. 

S - Adoptat pe 
09.09.2013 
 
CD - respinsă pe 
15.10.2013 
 

Respinsă 
definitiv de 
Parlament 

24 
PLx 215/ 

13 
 

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

Modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
intervenţiile legislative preconizate vizând asigurarea 
unei mai bune protecţii a drepturilor copilului şi 
delimitarea mai clară a atribuţiilor şi competenţelor 
care revin autorităţilor în cadrul acestui proces, ţinând 
cont şi de necesitatea corelării dispoziţiilor actuale cu 
cele ale noului Cod Civil. 

S - Adoptată pe 
10.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 257/2013 

25 PLx 158 
/13 

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) 
 
 

Reglementarea măsurilor de protecţie socială de care 
beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza unui plan de 
disponibilizare. 

 

S - Adoptată pe 
22.05.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 259/2013 

26 PLx 96 
/13 

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) 
 
 

Instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea 
resurselor naturale, altele decât gazele naturale, fiind 
elaborat în temeiul art.1 pct.I.3 din Legea nr. 1/2013 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. 

S - Adoptată pe 
19.03.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 261/2013 

27 PLx 234 
/13 

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)  
 

Reglementarea preluării de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor 
administrate de ANAF la Compania REMIN S.A.Baia 
Mare, intervenţiile legislative fiind motivate în Nota de 
fundamentarer prin faptul că „neluarea măsurilor de 
transferare a creaanţei în regim de urgenţă ar 
continua divergenţele de viziune economică între 
principalii creditori reprezentanţi ai statului şi ar 
diminua posibilităţile legale de reorganizare a 
activităţii economice şi de relansare a acesteia”. 
 
 

S - Adoptată pe 
17.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
18.09.2013 

Legea 266/2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
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28 PLx 263 
/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscale. (poz. I-b-30) 

Modificarea şi completarea OUG nr. 29/2011 privind 
reglementarea acordării eşalonărilor la plată, 
aprobată prin Legea nr. 15/2012, precum şi a OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în sensul 
instituirii unor măsuri privind amânarea la plată în 
cazul contribuabililor care au de încasat sume de la 
autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor 
europene, în baza contractelor de finanţare încheiate 
cu acestea, facilitate care va conduce la stimularea 
activităţii economice, precum şi la creşterea nivelului 
absorbţiei fondurilor europene. 
 

S - Adoptată pe 
25.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
18.09.2013 

Legea 267/2013 

29 PLx 266 
/13 

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) 
 
 

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 intermediul Institutului 
„Cantacuzino”. 

S - Adoptată pe 
26.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
24.09.2013 

Legea 268/2013 

30 PLx 265 
/13 

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) 
 
 

Autorităţile de management sunt autorizate să încheie 
contracte ce depăşesc sumele alocate la nivel de 
program operaţional şi pot dezangaja fondurile 
rămase neutilizate. 

S - Adoptată pe 
25.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
18.09.2013 

Legea 269/2013 

31 PLx 112 
/13 

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

Modificare şi completarea Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul instituirii de concepte şi reguli noi 
care să creeze un mecanism mai flexibil al procesului 
bugetar. 

S - Adoptată pe 
08.04.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 270/2013 

Nr. 
crt 

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



 
33 

32 PLx 326 
/12 

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)  
 

Modificarea art. 24028 alin.(1) din OUG nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în 
scopul creării posibilităţii de punere în 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. 
 

S - Adoptată pe 
18.09.2012 
 
CD - Adoptată pe 
08.10.2013 

Legea 271/2013 

33 PLx 58 
/13 

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) 

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. 
 
 
 

S  -  Adoptată pe 
18.02.2012 
 
CD - Adoptată pe 
24.09.2013 

Legea 273/2013 

34 PLx 237 
/13 Lege privind emisiile industriale. (poz. I-b-12) 

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 stat membru al 
Uniunii Europene. 
 

S - Adoptată pe 
17.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
24.09.2013 
 

Legea 278/2013 

35 PLx 277 
/13 

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) 

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 modificările ulterioare. 

S - Adoptată pe 
03.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
08.10.2013 
 

Legea 284/2013 

Nr. 
crt 

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



 
34 

36 PLx 267 
/13 

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) 
 
 

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. 

S - Adoptată pe 
26.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 286/2013 

37 PLx 121 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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)  
 

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. 

S - Adoptată pe 
22.04.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 287/2013 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 
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38 PLx 159 
/12 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2012 pentru  modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul instituţiilor de credit. 
(poz. I-b-26) 
 
 
 
 
 

Modificarea OUG 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. 

S - Adoptată pe 
21.05.2012 
 

CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 288/2013 

39 PLx 321 
/ 13 

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) 
 

Prorogarea termenului prevăzut la art.V din OG 
nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea OG 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, până la data de 31 decembrie 2014. 

S - Adoptată pe 
23.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 

Legea 293/2013 

40 PLx 320 
/ 13 

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) 
 

Acordarea sumei de 3000 lei, cu titlu de premiu, 
absolvenţilor de liceu care au obţinut media 10 la 
examenului de bacalaureat naţional 2013. 

S -  Adoptată pe 
23.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 294/2013 
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Abrevieri Comisii: 
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                             
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
5. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
6. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic ADMIN 
7. Comisia pentru muncăşi protecţie socială MUN 
8. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
9. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
10. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
11. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
12. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională APAR 
13. Comisia pentru politică externă POLEX 
14. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ABUZ 
15. Comisia pentru regulament REG 
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18.  
19. Comisia pentru afaceri europene 

CAE 

 
 
 

 
Alte abrevieri: 
+ Favorabil 
- Negativ 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
Tav - Termen depunere aviz 
TDA - Termen depunere amendamente 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 

 (la data de  15 noiembrie  2013) 
 
 
 

           

                                  I.  În perioada 11 – 15 noiembrie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 30 rapoarte, din care 3 rapoarte 

suplimentare şi  5 rapoarte comune cu Senatul. 

 

     Comisiile permanente au depus  69 avize. 

 

Cele 30 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 20   

 10 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

      8 
      3 
    19 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 337 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
64  pentru raport suplimentar. 

 

 

La comisii se află 33 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  642 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 476 

♦ rapoarte suplimentare 112 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 54 

TOTAL     642 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

ANEXA 
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână 11 – 15 noiembrie  2013 
 

I.   Comisia  pt. buget 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 325/2013 

Proiect de Lege privind majorarea capitalului deținut de România 
la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu 
Rezoluția nr.256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind 
amendarea statutului și creșterea selective a capitalului Corporației 
Financiare Internaționale 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

13.11.13 Raport de aprobare  
(469/R din 14 .11.13) 

2 Plx 339/2013 Propunere legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al 
art.250 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 

7 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

12.11.13 Raport de aprobare  
(471/R din 14 .11.13) 

3 PLx 349/2013 
Proiect de Lege privind aprobarea OG nr.16/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

12.11.13 Raport de aprobare  
(472/R din 14 .11.13) 

4 PLx 372/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.71/2013 pentru 
modificarea și completarea OG nr.64/2001 privind repartizarea 
profitului la societățile naționale, companiile naționale și 
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

12.11.13 Raport de aprobare  
(473/R din 14 .11.13) 

5 PLx 381/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.76/2013 pentru 
modificarea și completarea OUG nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență – prioritate legislativă 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

12.11.13 Raport de aprobare  
(474/R din 14 .11.13) 

6 PLx 382/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.84/2013 pentru 
modificarea și completarea OUG nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență – prioritate legislativă 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

12.11.13 Raport de aprobare  
(475/R din 14 .11.13) 
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7 PLx 389/2013 

Proiect de Lege privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip 
preventiv dintre România și FMI, convenit prin Scrisoarea de 
intenție semnată de autoritățile române la București la 12 
septembrie 2013 și aprobată prin Decizia Consiliului directorilor 
executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 septembrie 
2013 – prioritate legislativă 

Guvern    12.11.13 Raport de aprobare  
(476/R din 14 .11.13) 

8 PLx 396/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării 
serviciilor de consultant pentru privatizarea Societății Comerciale 
"Romtelecom " -S.A. 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

12.11.13 Raport de aprobare  
(471/R din 14 .11.13) 

9 PLx  342/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare – 
prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. 
administraţie 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

12.11.13 

Raport suplimentar 
de aprobare cu 
amendamente 

407/RS din 14.11.13 

10 PLx 89/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul sănătății – prioritate legislativă – 
raport comun cu Comisia pt. sănătate 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

29.10.13 
12.11.13 

Raport suplimentar 
de aprobare cu 
amendamente 

371/RS din 14.11.13 

II. Comisia pt. industrii 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 
821/2007/2013 

Cererea de reexaminare a  Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.94/2007 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 – 
prioritate legislativă 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

16.10.13 

Raport de respingere 
a cererii de 

reexaminare  
(458/R din 13.11.13) 

2 PLx 
117/2009/2013 

Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.143/2008 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 – prioritate legislativă 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

30.10.13 

Raport de respingere 
a cererii de 

reexaminare 
(459/R din 13.11.13) 
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3 PLx 
225/2009/2013 

Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul 
legislaţiei referitoare la achiziţiile publice – prioritate legislativă 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

30.10.13 

Raport de respingere 
a cererii de 

reexaminare 
(460/R din 13.11.13) 

4 PLx 
468/2009/2013 

Cererea de reexaminare a Lege privind aprobarea OUG nr.72/2009 
pentru modificarea şi completarea OUG nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii – prioritate legislativă 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

30.10.13 

Raport de respingere 
a cererii de 

reexaminare 
(461/R din 13.11.13) 

 
 
 

III. Comisia pt.  agricultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 346/2013 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor 
structuri aflate în subordinea acestuia – raport comun cu Comisia 
juridică 

Guvern,    
adoptat     de 

Senat 

16.10.13 
17.10.13 
29.10.13 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(455/R din 11.11.13) 

 

IV. Comisia pt. administraţie 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 376/2013 
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe 
proprietate personală 

1 deputat,   
adoptat    
de Senat 

12.11.13 
Raport de aprobare cu 

amendamente  
(467/R din 14 .11.13) 

2 PLx  342/2013 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare – 
prioritate legislativă – raport comun cu Comisia pt. buget 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

12.11.13 

Raport suplimentar de 
aprobare cu 

amendamente 
407/RS din 14.11.13 

              V. Comisia pt. muncă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 
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1 Plx 410/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
53/2003 modificat de Legea 40/2011 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

22.10.13 Raport de respingere  
(464/R din 13.11.13) 

2 Plx 411/2013 
Propunere legislativă de completare și modificare a articolului 56, 
alineatul 5 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările și completările ulterioare 

4 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

22.10.13 Raport de respingere  
(466/R din 13.11.13) 

            VI. Comisia pt. sănătate 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 399/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1961 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

Guvern,   
adoptat     
de Senat 

12.11.13 
Raport de aprobare cu 

amendamente  
(468/R din 14 .11.13) 

2 PLx 89/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul sănătății – prioritate legislativă – 
raport comun cu Comisia pt. buget 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

29.10.13 
12.11.13 

Raport suplimentar de 
aprobare cu 

amendamente 
371/RS din 14.11.13 

 
VII. Comisia pt. învăţământ 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Plx 366/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
privind practica elevilor și studenților nr.258/2007 

13 
deputaţi 

5.11.13 
12.11.13 

Raport de respingere  
(462/R din 13.11.13) 

2 Plx 367/2013 

Propunere legislativă privind instituirea unor facilități pentru 
studenții și masteranzii de administrație publică, științe politice, 
relații internationale și studii europene sub forma unor strategii de 
practică retribuite 

13 
deputaţi 12.11.13 Raport de respingere  

(463/R din 13.11.13) 

3 Plx 380/2013 Propunere legislativă privind completarea art.142 alin.(6) din 
Legea educației naționale nr.1/2011 6 parlam. 12.11.13 

Raport de aprobare cu 
amendamente  

(465/R din 13.11.13) 
 

VIII. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 
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1 PLx 346/2013 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor 
structuri aflate în subordinea acestuia – raport comun cu Comisia 
pt. agricultură 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

16.10.13 
17.10.13 
29.10.13 

Raport de aprobare cu 
amendamente 

(455/R din 11.11.13) 

2 PLx 420/2013 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României și Consiliul Federal Elvețian privind dobândirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile 
diplomatice ale celor două state, semnat la București, la 15 iulie 
2013 

Guvern 5.11.13 Raport de aprobare  
(456/R din 11.11.13) 

3 - Raport de activitate al Autorităţii Electorale Permanente pe anul 
2010 – raport comun cu Comisia similară de la Senat AEP 5.11.13 

Raport  comun  
de aprobare 

(45/RC din 13 .11.13) 

4 - Raport de activitate al Autorităţii Electorale Permanente pe anul 
2011– raport comun cu Comisia similară de la Senat AEP 5.11.13 

Raport  comun  
de aprobare 

(46/RC din 13 .11.13) 

5 - 

Raport al Autorităţii Electorale Permanente asupra organizării şi 
desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 
locale  din iunie  2012 – raport comun cu Comisia similară de la 
Senat 

AEP 5.11.13 
Raport  comun  
de aprobare 

(47/RC din 13 .11.13) 

 
IX. Comisia pt. apărare 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 - Raport privind Carta Albă a Apărării 2013 – raport comun cu 
Comisia similară de la Senat M.Ap.N. 12.11.13 

Raport  comun  
de aprobare 

(44RC din 13 .11.13) 
 

X. Comisia pt. politică externă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 Plx 331/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din 
Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se 
percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și 
oficiile consulare ale României în străinătate 

42 
parlam.,    
respinsă   
de Senat 

12.11.13 
Raport suplimentar de 

respingere 
427/RS din 14.11.13 

 
XI. Comisia pt. Regulament 
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Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 - Raport privind modificarea şi completarea articolului 59 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor 

Grup 
parlam. 

minorităţi 
5.11.13 Raport de aprobare  

(457/R din 11.11.13) 
 

XII. Comisia pt. tehnologia informaţiei 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 - 
Raport asupra  proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2013 al ANCOM – raport comun cu Comisia economică de 
la Senat 

ANCOM 22.10.13 
23.10.13 

Raport  comun 
suplimentar 
de aprobare 

(17RC1 din 11.11.13) 
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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 „Gestionarea asistenţei financiare preventive acordate de 

Fondul Monetar Internaţional şi Consiliul Uniunii Europene” 
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 29 octombrie 2013 a fost publicată Decizia nr. 

2013/531/UE din 22 octombrie 2013 a Consiliului Uniunii Europene prin care se acordă României asistenţă financiară 
preventivă pe termen mediu din partea Uniunii, în valoare de maximum 2.000 milioane euro, sub forma unui 
împrumut cu o scadenţă medie de maximum opt ani. 

Este de reţinut faptul că Uniunea Europeană, în baza Regulamentului (CE) nr. 332/2002, consideră că este 
oportun să se acorde României această asistenţă preventivă, deşi România a încheiat recent (la 27 septembrie 2013) 
cu Fondul Monetar Internaţional un acord stand-by în valoare de 1.751,34 milioane DST (aproximativ 2.000 milioane 
euro, reprezentând 170% din cota de participare a României la FMI). Banca Mondială a pus la dispoziţia României 
suma de 1.000 milioane euro în cadrul unui împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii 
valabil până în decembrie 2015. Suplimentar, Banca Mondială acordă în continuare asistenţa angajată anterior în 
valoare de 891 milioane euro, din care suma de 514 milioane euro nu a fost încă plătită. 

Consiliul Uniunii Europene apreciază că asistenţa financiară preventivă pe termen mediu acordată României 
în cadrul mecanismului pentru balanţa de plăţi destinat statelor membre este adecvată în condiţiile actuale, 
caracterizate de instabilitatea fluxurilor de capital care afectează în special pieţele emergente, de riscuri care 
afectează scenariul macroeconomic şi de vulnerabilităţi persistente în sectorul bancar. 

În textul deciziei se precizează că deşi România nu intenţionează, în condiţiile actuale de piaţă, să solicite 
plata vreunei tranşe, asistenţa preventivă ar trebui să contribuie la consolidarea stabilităţii macroeconomice, bugetare 
şi financiare şi, prin continuarea reformelor structurale, la sporirea potenţialului de creştere al economiei româneşti. 

De asemenea, Consiliul Uniunii Europene apreciază că, în cazul în care se materializează riscurile negative, 
este posibil ca România să nu fie în măsură să îşi acopere nevoile de finanţare externă din resursele de finanţare 
disponibile. Aceste riscuri sunt asociate, printre altele, refinanţărilor importante care afectează datoria externă şi 
sectorul financiar, unei poziţii investiţionale nete cu un pronunţat caracter negativ şi efectelor de contagiune ale 
evoluţiilor negative din zona euro. Conform unui astfel de scenariu negativ, este necesar ca nevoile reziduale de 
finanţare să fie acoperite prin activarea asistenţei financiare preventive pe termen mediu. 

Întrucât activarea acestei asistenţe financiare şi efectuarea plăţilor aferente pot fi solicitate până la 30 
septembrie 2015, considerăm necesar ca Guvernul să informeze din timp Parlamentul României asupra măsurilor 
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concrete de politică economică pe care le va lua în cel puţin următoarele domenii cuprinse atât în programul de 
convergenţă, cât şi în programul naţional de reformă, menţionate explicit şi în conţinutul deciziei Consiliului Uniunii 
Europene: 
- adoptarea bugetelor şi punerea în aplicare a politicilor compatibile cu traiectoria de consolidare bugetară pe care se 
angajează România în conformitate cu obligaţiile asumate în temeiul Pactului de stabilitate şi de creştere; 
- consolidarea cadrului de guvernanţă bugetară, inclusiv prin punerea în aplicare a Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa, astfel încât să se asigure că măsurile de consolidare bugetară sunt bine ancorate. Se 
acordă o atenţie deosebită punerii în aplicare a unui sistem eficace de control al angajamentelor, îmbunătăţirii 
colectării impozitelor, precum şi îmbunătăţirii procesului de stabilire a bugetului pentru investiţii; 
- lichidarea arieratelor şi consolidarea mecanismelor de control bugetar în sectorul sănătăţii prin îmbunătăţirea 
cadrelor de raportare şi de monitorizare, precum şi punerea în aplicare a planului de acţiune strategică în domeniul 
asistenţei medicale, prin raţionalizarea structurii spitaliceşti şi extinderea sferei activităţilor de asistenţă medicală 
primară, cu scopul de a îmbunătăţi rezultatele în domeniul sănătăţii; 
- restructurarea întreprinderilor de stat, inclusiv prin vânzări de participaţii la capitalul acestora şi consolidarea 
guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat; 
- punerea în aplicare a măsurilor de îmbunătăţire a mediului de afaceri, inclusiv prin reducerea sarcinilor 
administrative pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), precum şi prin măsuri de facilitare a accesului la 
finanţare pentru IMM-uri; 
- punerea în aplicare, în timp util, a planurilor de acţiune adoptate ca răspuns la concluziile revizuirilor funcţionale 
efectuate de Banca Mondială şi înfiinţarea unei unităţi centrale de urmărire a performanţelor pentru a îmbunătăţi 
stabilirea priorităţilor politice la nivelul întregii administraţii publice; 
- îmbunătăţirea gestionării datoriei publice pentru a reduce riscurile şi a consolida şi extinde curba randamentului 
pentru instrumentele de datorie suverană; 
- consolidarea planificării pentru situaţii neprevăzute realizate de banca centrală a României şi a guvernanţei 
corporative a Fondului de garantare a depozitelor, precum şi punerea în aplicare a măsurilor menite să accelereze 
procesul de curăţare a bilanţului băncilor naţionale şi menţinerea disciplinei în domeniul creditării în sectorul bancar; 
- alinierea legislaţiei privind Autoritatea de Supraveghere Financiară la bunele practici internaţionale pentru a 
consolida supravegherea pieţei financiare nebancare. 

 
Deputat 

Marian Enache 
 

*** 
 
 

14 Noiembrie - Ziua Mondiala a Diabetului 
 
Conform definitiei Organizatiei Mondiale a Sanatatii din 1999, DIABETUL ZAHARAT defineşte o 

tulburare metabolică complexă care poate avea etiologie multiplă, caracterizată prin hiperglicemie cronică 
asociată cu modificări ale metabolismului glucidic, lipidic şi proteic, rezultate din deficienţa în insulinosecreţie, 
insulinorezistenţă sau ambele. 

Impactul global al diabetului zaharat a atins proportii epidemice, afectand nu numai indivizii, cat si societatea 
în ansamblul ei. Pana în 2030, IDF (International Diabetes Federation) prognozeaza existenta a 552 de milioane de 
diabetici, fata de cei 366 milioane de oameni din intreaga lume, consemnati in prezent.  Astfel, la fiecare 10 secunde, 
doi oameni sunt diagnosticati cu diabet zaharat, la fiecare 10 secunde moare o persoana din cauze legate de diabet, 
adica 4,6 milioane de decese pe an. Aproape jumatate din persoanele cu diabet zaharat au varste cuprinse intre 40 si 
59 de ani si mai mult de 70% dintre ei traiesc in tarile in curs de dezvoltare.  

Afectand predominant tinerii, diabetul de tip 1, este in crestere alarmanta in intreaga lume, cu un procent de 
3% pe an, insa cercetarile arata si existenta diabetului de tip 2 la populatiile de copii, despre care se credea ca nu sunt 
in pericol sa fie afectate de aceasta forma a bolii.  

La nivel european, datele IDF arata o prevalenta de 52,8 milioane de pacienti, iar in 2030 acest numar va 
ajunge la 64,2 milioane (o crestere de 22%). 
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               Desi in prezent, in Romania, exista un Program National de Sanatate pentru Diabet, iar numarul 
medicamentelor aprobate de casa de asigurari inregistreaza cresteri in fiecare an, finantarea Programului de Diabet nu 
acopera nevoile pacientilor. Mai mult, Indexul European de Diabet a relevat ca in Romania este necesara cresterea 
numarului de medici generalisti si asistente cu pregatire pe diabet, care sa asigure educatia continua de specialitate a 
acestei categorii de pacienti precum si de monitorizare a populatiei care prezinta riscuri de diabet. 

La capitolul ingrijirii bolnavilor de diabet, tara noastra se afla pe locul 26 din cele 27 tari membre UE. Una 
dintre concluziile Indexului European de Diabet este ca aceasta situatie se datoreaza mai mult sistemului de sanatate 
deficitar, si mai putin problemelor legate de stilul de viata nesanatos. In Romania, in acest moment, sunt aproximativ 
1.506.000 persoane care sufera de diabet, iar pana in anul 2030 se va inregistra o crestere cu peste 200.000 de 
bolnavi.. 

 
In fiecare an, la 14 noiembrie, milioane de oameni din întreaga lume se vor uni pentru a marca Ziua 

Mondiala a Diabetului.  Tinand cont ca diabetul zaharat este una din provocările majore pentru sanatate si dezvoltare 
ale secolului 21, ca este o afectiune netransmisibila si incurabila, costisitoare, in crestere si care afecteaza persoanele 
de toate varstele, netinand cont de tara, statut social sau economic, avem nevoie de campanii de constientizare si 
informare cu privire la aceasta boala si managementul ei, complicatiile acesteia dar si de preventie si investitii in 
resursele umane, pentru a putea face diferenta si pentru a raspandi necesitatea urgenta a unor actiuni pentru a proteja 
viitorul nostru si de a imbunatati sanatatea si bunastarea generatiilor viitoare . 
 

Deputat, 
Rodica Nassar 

 
*** 

 
 

Guvernul condus de Victor Ponta va materializa şi la Titu promisiunile neonorate de guvernarea PDL! 
 

Am fost onorat sǎ particip alǎturi de colegii parlamentari dâmboviţeni, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa si oficialitǎţile oraşelor Titu şi Gǎeşti la vizita Premierului Victor Ponta în data de 31 octombrie 2013 la 
Gǎeşti, ocazie cu care a fost inauguratǎ o nouǎ linie de producţie la Arctic, în valoare de 24 milioane de euro şi care 
va crea peste 500 de locuri de muncǎ. 

În cadrul acestei vizite, am constatat cu satisfacţie cǎ Premierul Victor Ponta a dat autorităţilor locale vestea 
bună că anul viitor va exista finanţare pentru lucrǎrile de lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe sectorul Bâldana – Titu.  

Prin finanţarea şi implicit execuţia acestui proiect va creşte mobilitatea, accesibilitatea, capacitatea de 
transport şi viteza de deplasare în zonǎ, cǎtre şi dinspre Bucureşti cu efect benefic atât pentru locuitori, cât şi pentru 
stimularea investiţiilor. Amintesc aici Centrul Tehnic Titu, parte a RTR (Renault Technologie Roumanie), care are ca 
activitate principalǎ testarea vehiculelor şi organelor mecanice concepute în birourile de proiectare Renault din 
Bucureşti.  

Deşi în anul 2007, în numele Guvernului României, Agenţia Românǎ pentru Investiţii Strǎine şi Renault 
S.A.S. reprezentat de filiala sa, Renault Tehnologie Roumanie  au încheiat  Memorandumul cu privire la ansamblul 
de mǎsuri necesare la realizarea proiectului de investiţie a centrului de cercetare ştiinţificǎ, dezvoltarea tehnologicǎ 
şi studii de inginerie în domeniul automobilului, care prevedea lărgirea la patru benzi a tronsonului de drum naţional  
Bâldana  - Titu, acesta nu s-a materializat. Iatǎ cǎ promisiunea Guvernului de atunci va fi materializatǎ de Guvernul 
Ponta! 

Ceea ce alţii au promis, noi ducem la îndeplinire! 
 

Deputat 
Ionuţ Săvoiu 

 
*** 
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Am fost onorat sǎ particip alǎturi de colegii parlamentari dâmboviţeni, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa si oficialitǎţile oraşelor Titu şi Gǎeşti la vizita Premierului Victor Ponta în data de 31 octombrie 2013 la 
Gǎeşti, ocazie cu care a fost inauguratǎ o nouǎ linie de producţie la Arctic, în valoare de 24 milioane de euro şi care 
va crea peste 500 de locuri de muncǎ. 

În cadrul acestei vizite, am constatat cu satisfacţie cǎ Premierul Victor Ponta a dat autorităţilor locale vestea 
bună că anul viitor va exista finanţare pentru lucrǎrile de lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe sectorul Bâldana – Titu.  

Prin finanţarea şi implicit execuţia acestui proiect va creşte mobilitatea, accesibilitatea, capacitatea de 
transport şi viteza de deplasare în zonǎ, cǎtre şi dinspre Bucureşti cu efect benefic atât pentru locuitori, cât şi pentru 
stimularea investiţiilor. Amintesc aici Centrul Tehnic Titu, parte a RTR (Renault Technologie Roumanie), care are ca 
activitate principalǎ testarea vehiculelor şi organelor mecanice concepute în birourile de proiectare Renault din 
Bucureşti.  

Deşi în anul 2007, în numele Guvernului României, Agenţia Românǎ pentru Investiţii Strǎine şi Renault 
S.A.S. reprezentat de filiala sa, Renault Tehnologie Roumanie  au încheiat  Memorandumul cu privire la ansamblul 
de mǎsuri necesare la realizarea proiectului de investiţie a centrului de cercetare ştiinţificǎ, dezvoltarea tehnologicǎ 
şi studii de inginerie în domeniul automobilului, care prevedea lărgirea la patru benzi a tronsonului de drum naţional  
Bâldana  - Titu, acesta nu s-a materializat. Iatǎ cǎ promisiunea Guvernului de atunci va fi materializatǎ de Guvernul 
Ponta! 

Ceea ce alţii au promis, noi ducem la îndeplinire! 
 

Deputat 
Ionuţ Săvoiu 

 
*** 

 
 

 O ştim cu toţii, pensionarii sunt în România o categorie socială defavorizată, o categorie de oameni care au 
suferit adeseori, în trecut, în urma unor decizii greşite ale politicienilor, devenind din nefericire subiectul unor 
programe de austeritate. Eu cred că a venit vremea ca să ne aplecăm cu deosebită responsabilitate asupra situaţiei 
pensionarilor. Şi aici vorbesc nu doar despre pensionarii din Arad, din colegiul meu, Valea Mureşului, dar şi despre 
pensionarii din toată ţara. Aproape 7 milioane de suflete! 

  Anul 2014 va aduce o majorare a pensiilor cu 3,76%, ceea ce înseamnă că actuala guvernare respectă 
drepturile pensionarilor. La ultima mea întâlnire cu reprezentanţii ligii pensionarilor din Arad, unul dintre 
principalele subiecte aduse în discuţie a fost "codul pensionarilor", un proiect care poate fi considerat ca fiind de 
interes naţional. Mi-a fost prezentată o expunere de motive, o argumentaţie sub forma unor propuneri şi revendicări 
care s-ar putea constitui într-o iniţiativă legislativă, evident, după o analiză amănunţită, ce ar urma să stabilească 
gradul de realism si aplicabilitatea măsurilor sociale propuse în acest memoriu. 

  Sunt abordate în material principalele preocupări şi aspiraţii ale acestei categorii sociale pornind chiar de la 
posibila constituire a unei Autorităţi Naţionale a Pensionarilor şi a Persoanelor Vârstnice care să vină direct în 
ajutorul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, care să lucreze împreună pentru asigurarea unui venit minim 
garantat, posibilitatea de moştenire a unei cote părţi din pensia celui dispărut, asigurându-se astfel un trai mai 
favorabil. Sunt convins că proiectul şi unele doleanţe ale pensionarilor pot constitui o platformă de plecare pentru un 
cadru legislativ adecvat ancorat, atât în realităţile societăţii dar şi adaptat legislaţiei europene în domeniu. 

  Una dintre priorităţile USL este îmbunătăţirea situaţiei pensionarilor, în special a celor cu venituri reduse, care 
fac şi obiectul unor programe de asistenţă socială. În România de astăzi, accentul trebuie să cadă din această 
perspectivă pe conceptul de "bătrâneţe productivă", ca o extensie logică a platformei care s-a impus în ultimele 
decenii, cea de "bătrâneţe activă". Abordarea problematicii protecţiei sociale a unor categorii de pensionari trebuie 
schimbată, în conformitate cu procedurile europene. 

  Cred cu tărie că ansamblul politicilor europene şi implementarea lor au un efect modelator asupra muncii, 
educaţiei şi sănătăţii, asupra dezvoltării umane, influenţând tot mai puternic capacitatea de adaptare a societăţii la 
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cerinţele globalizării. Pensionarii sunt părinţii noştri, bunicii noştri şi poate, mâine, vom fi noi. Trebuie să-i ajutăm 
să-şi trăiască ultima parte a vieţii dintr-o perspectivă activă dar şi cu un venit care să le asigure o bătrâneţe fericită. 

 
 

Deputat 
Dorel Căprar 

 
*** 

 
Noaptea de Cristal 

 
Stimaţi colegi, în fiecare an, pe 9 noiembrie, Comunitatea mondială marchează Ziua Internaţională împotriva 

fascismului şi a tot ce înseamnă el: autoritate, capital, rasism, sexism, homofobie, xenofobie etc. Ziua este marcată în 
memoria evenimentelor tragice petrecute în noaptea de 9 spre 10 noiembrie a anului 1938, cand a avut loc un pogrom 
evreiesc în Germania si care a primit denumirea de “Noaptea de Cristal” sau “Noaptea sticlei sparte” (“Noaptea 
Oglinzilor”). 

 
In 1938, emigrarea masivă a evreilor germani si austrieci devenise pentru autorităţile naziste un obiectiv 

politic de maximă însemnatate. Acţiunile antisemite naziste au culminat cu pogromul din acea noapte, care s-a 
desfaşurat pe tot teritoriul Germaniei şi Austriei. Justificarea oficială a autorităţilor naziste pentru cel mai mare 
pogrom din istoria modernă a Germaniei a fost realizarea unui atentat de catre evrei asupra unui diplomat nazist 
acreditat la Paris. Prin acest atentat s-a dorit să atragă atenţia lumii întregi asupra deciziei arbitrare a autorităţilor 
naziste de a expulza peste 17.000 de evrei polonezi care la vremea respectivă locuiau pe teritoriul Germaniei. 

În acea noapte a anului 1938, toate vitrinele magazinelor evreieşti din Germania şi Austria au fost sparte de 
către bande de nazişti. Peste 30.000 de evrei au fost trimisi în taberele de concentrare, iar alţi 100 au fost omorâţi. 
Peste 7.000 de magazine au fost distruse şi 200 de sinagogi au fost arse. Până în septembrie 1939, peste 200.000 de 
evrei au părăsit Germania, proprietăţile lor fiind confiscate de guvernul nazist. Naziştii şi-au atins scopurile prin 
persecutarea şi uciderea celor consideraţi impuri, principalele ţinte fiind evreii, romii, martorii lui Iehova şi 
homosexualii. Naziştii au iniţiat programe de exterminare a membrilor “slabi” sau “nepotriviţi” din rândul populaţiei 
proprii.  

Poliţia germană nu a intervenit, iar pompierii au avut grijă ca focul să nu se extindă la alte clădiri. Marea 
majoritate a cetăţenilor germani nu a participat la violenţe şi jafuri, dar nici nu s-a opus acestora. Violenţele au durat 
24 de ore. Cărţile religioase ale comunităţilor evreieşti au fost arse în stradă. Numele de ,,Noaptea de cristal,, a fost 
folosit ulterior deoarece numeroasele geamuri si vitrine sparte au făcut ca, în lumina torţelor, trotuarele să pară 
acoperită cu cristale. Aceştia au fost martorii tăcuti, indiferenţi, ai pogromului, in mijlocul exploziei de brutalitate 
necontrolată. Potrivit datelor istoricilor cu privire la populaţia majoritară, lipsa de reacţie la pogrom, atât în interiorul 
Germaniei, cât şi în alte ţări europene, a dat frâu liber fasciştilor şi a servit drept stimul pentru începerea exterminarii 
în masă a evreilor europeni. 

”Noaptea de cristal” este considerată începutul Holocaustului şi prima încercare de distrugere a evreilor de 
catre nazişti. Evenimentele declanşate în seara zilei de 9 noiembrie au reprezentat şi un semnal pentru evreii din 
Germania şi Austria, sute de mii de evrei luând hotărârea şi reuşind să se refugieze în alte ţări. 

Dragi colegi, după cel de-al doilea război mondial, noaptea respectivă a fost considerată o „noapte a ruşinii”. 
Pogromul ”Nopţii de cristal” a marcat un punct de răscruce în acţiunile împotriva evreilor într-o ţară vest-europeană. 

Faptul că astăzi unii neagă această realitate, constituie mai mult decât o simplă încercare de bagatelizare a 
istoriei. Este o încercare de a reînvia vechile prejudecăţi şi de a reabilita fanatismul rasial, deghizat într-un discurs 
istoric inacceptabil. 

Stimaţi colegi, să adunăm şi să sintetizam lecţiile pe care le-am învaţat din istorie. Să nu rămânem tăcuţi sau 
indiferenţi la ce se întamplă, fie că amintirile din acea noapte să ne ajute ca astfel de orori să nu se mai întâmple. 

 
Deputat 

Ion Călin 
 

*** 
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Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
 
 
În declaraţia politică de astăzi mă voi referi la recenta decizie a Curţii Constituţionale privind legea de colaborare 
instituţională între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene. Având în vedere importanţa acesteia, aşa 
cum am învederat şi acum o lună de zile atunci când Preşedintele a sesizat CCR, în prezenta declaraţie voi vorbi în 
special despre argumentele juridice care stabilesc fără tăgadă că responsabilităţile privind afacerile externe şi cu 
precădere afacerile europene aparţin tuturor instituţiilor centrale.  
 
Pe data de 6 noiembrie, Curtea Constituţională a decis cu majoritate de voturi să respingă, ca neîntemeiată, sesizarea 
de neconstituţionalitate înaintată de Preşedinţia României asupra legii privind cooperarea instituţională dintre Guvern 
şi Parlament în domeniul afacerilor europene.  
 
Astfel Curtea Constituţională stabileşte că articolele 2, 3 şi 18 din textul de lege la care şi eu, împreună cu colegele şi 
colegii mei din comisiile pentru afaceri europene din Parlament, am lucrat cu deosebită atenţie şi simţ de răspundere, 
sunt indubitabil constituţionale.   
 
Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au participat la procesul de elaborare a legii care clarifică foarte bine 
atribuţiile instituţionale ale Parlamentului şi ale Guvernului privind mecanismele decizionale europene. De asemenea 
trebuie să spun că apreciez decizia CCR, care vine să arate, încă o dată, că munca depusă la Comisia de Afaceri 
Europene nu a fost în zadar. Proccesul de dezbatere legislativă pentru acest act normativ s-a întins pe o perioadă de 
aproape 2 ani de zile, timp în care procedurile instituţionale care permit Parlamentului să fie parte a procesului 
decizional din cadrul Uniunii Europene şi să monitorizeze armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană au fost 
puse pe pauză. 
 
Cred că toată lumea este de acord cu mine când spun că reprezentarea României în procesul decizional al UE trebuie 
să aibă loc sub imperiul interesului naţional. În opinia mea, pentru asigurarea reprezentării juste în cadrul 
mecanismelor decizionale ale UE, fie că vorbim de Parlamentul European, fie că vorbim de Consiliul European, este 
nevoie un consens instituţional între Parlament, Guvern şi Preşedinţie. Cele trei instituţii centrale, cu atribuţii diferite 
în reprezentarea externă a României ar trebui să fie complementare în ceea ce priveşte domeniul afacerilor europene.  
 
Aşa cum rezultă şi din prevederile legislative, obiectivul principal al proiectului de lege care reglementează 
colaborarea instituţională dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene îl reprezintă valorificarea 
rolului Parlamentului în procesul decizional al UE prin informarea temeinică a legislativului cu privire la procesele 
legislative europene, precum şi la documentele strategice ale Guvernului sau ale Preşedinţiei din domeniul afacerilor 
europene.Parlamentul trebuie să fie responsabilizat, asemenea Guvernului şi Preşedinţiei României în ceea ce 
priveşte procesul decizional european.  
 
Reprezentativitatea legislativului presupune cel puţin informarea Parlamentului cu privire la mandatul pe care 
Guvernul sau Preşedintele României îl au la fiecare convocare a Consiliului European, de exemplu, exact aşa cum 
este practica în majoritatea statelor europene. 
 
Se pare că până acum singura instituţie care nu a înţeles obiectivul legii şi principiul democratic pe care legea privind 
colaborarea instituţională în domeniul afacerilor europene se bazează este Preşedinţia şi nu pot să nu mă întreb care 
este scopul acestei reticenţe de a implica    Parlamentul, cel puţin la nivel informativ dacă nu decizional, aşa cum ar fi 
normal în opinia mea, în ceea ce priveşte promovarea şi apărarea intereselor naţionale în plan extern?!  
 
Prin cererea cu numărul 544 din 26.04.2013 preşedintele Traian Băsescu a solicitat Parlamentului reexaminarea legii. 
Deşi Parlamentul a armonizat prevederile legale, ulterior, odată ce procesul legislativ s-a încheiat Preşedinţia a 
sesizat Curtea Constituţională, pentru a doua oară pe acelaşi subiect. Decizia CCR din 6 noiembrie demonstrează fără 
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urmă de îndoială că cel puţin în acest caz, Presedintele Băsescu a tergiversat punerea în aplicare a unei legi atât de 
importante pentru reprezentarea corectă şi justă a interesului naţional. 
 
Este convingerea mea că după această lecţie juridică pe care CCR i-a dat-o Preşedinţiei şi lui Traian Băsescu, acesta 
din urmă ar trebui să se abţină de la plasarea strategică de piedici în calea tuturor instituţiilor pe care domnia sa le 
consideră concurente în domeniul reprezentării externe a statului.  
 
În fapt, sesizarea preşedintelui Băsescu a fost slab construită juridic. În fapt, juridic vorbind,  nici nu avea cum să 
presupună o altă decizie din partea CCR decât una de respingere ca neîntemeiată. Personal, încă din data de 10 
octombrie am demonstrat public, cu argumentele juridice, că fiecare punct pe care Preşedinţia l-a considerat 
neconstituţional este de fapt în acord atât cu Legea Fundamentală, cât şi cu Tratatul de la Lisabona.  
 
Voi relua succint câteva din contraargumentele pe care le-am folosit pentru a demonstra că sesizarea de 
neconstituţionalitate elaborată de juriştii de la Cotroceni nu este întemeiată. 
 
Preşedintele începe sesizarea cu o inexactitate, spunând că legea în forma actuală nu respectă deciziile pe care CCR 
le-a avut în 2012 cu numerele 784 şi 683. Primul lucru pe care l-am făcut în cadrul comisiei pentru afaceri europene a 
fost să eliminăm articolele şi alineatele cu probleme de constituţionalitate. Forma care a fost adoptată de Cameră şi 
de Senat nu a conţinut nici un alineat considerat de CCR ca fiind neconform cu Legea fundamentală.  
 
Ulterior, preşedintele a considerat util să spună că articolul 80 din Constituţie este încălcat, în repetate rânduri, de 
proiectul de lege. Pentru cei care nu ştiu, articolul 80 din Constituţie prevede faptul că Preşedintele României 
reprezintă statul român, ceea ce înseamnă că în planul politicii externe conduce şi angajează statul. Este din nou uşor 
de demonstrat, stimate colege si stimaţi colegi, faptul că articolul 18 din legea sesizată de Preşedintele Băsescu la 
Curte nu aduce nici un fel de atingere Constituţiei pentru că nu conferă nici o putere decizională Parlamentului, ci 
doar introduce dreptul Parlamentului de a fi informat.  
 
Repet, legitimitatea instituţională a Parlamentului presupune o informare completă şi temeinică a parlamentarilor cu 
privire la mandatul de reprezentare pe care România îl are la Consiliul European şi art 18 prevede cu exactitate şi în 
limitele impuse de lege şi în conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona că „Guvernul transmite celor două 
Camere ale Parlamentului, cu minimum 10 zile calendaristice înaintea reuniunii Consiliului European, propunerea de 
mandat pe care delegaţia României intenţionează să o prezinte”.  
 
De asemenea, acelaşi articol mai prevede faptul că „Preşedintele României se poate adresa Parlamentului pentru a-şi 
prezenta mandatul.” Dacă punem accentul pe cuvântul „poate” din ultimul alineat al art. 18, ajungem la concluzia că 
în această formă nu se instituie nici o măsură care să oblige instituţional preşedintele la o acţiune. Preşedintelui 
României nu i s-au impus condiţionări cu privire la mandat. 
 
Preşedintele Băsescu ne arată încă o dată cum interesul naţional se poate transforma, lesne într-un interes personal de 
ordin politicianist. Pentru preşedintele Băsescu nu este important ca românii să aibă prin Parlament capacitatea să fie 
informaţi cu privire la deciziile domniei sale în materie de afaceri europene. Acest feudalism pe care preşedintele 
continuă să îl aplice nu are nimic în comun cu valorile şi principiile europene, pe care, culmea, preşedintele Băsescu 
le foloseşte ca argumente în sesizarea pe care a făcut-o la Curtea Constituţională.  
 
Tratatul de la Lisabona specifică în mod clar faptul că “Parlamentele naţionale contribuie în mod activ la buna 
funcţionare a Uniunii” un amănunt minor pentru preşedintele Băsescu. De asemenea, TUE specifică, la articolul 10, 
că “funcţionarea Uniunii se întemeiază pe principiul democraţiei reprezentative.” Şi acest articol este neglijat de 
preşedintele Băsescu în argumentaţia sa la Curte. Atât ca literă, cât şi ca spirit TUE apără reprezentativitatea 
Parlamentelor şi încurajează rolul activ pe care acestea trebuie să le aibă în procesul decizional european.  
 
Singurul care nu înţelege acest lucru este Traian Băsescu care are ambiţia de a interpreta Constituţia în aşa fel încât să 
folosească ieşirile de la Consiliul European ca oportunităţi de imagine. Interesul naţional, în opinia mea, trebuie să 
urmărească altceva decât ambiţia unui singur om, iar cu astfel de abordări cu siguranţă  ne îndreptăm într-o direcţie 
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greşită. Nimeni nu pune la îndoială atribuţiile clare pe care Preşedinţia le are în asigurarea politicii externe prin 
reprezentarea statului român la cel mai înalt nivel. Dar acest lucru nu presupune o competiţie instituţională între 
Parlament, Preşedinţie şi Guvern.  
 
A sosit momentul ca preşedintele, măcar acum, cu mai puţin de un an înainte de sfârşitul mandatului, să găsească 
înţelepciunea de pe urmă, şi să colaboreze atât cu Guvernul, cât şi cu Parlamentul pentru asigurarea unei reprezentări 
externe şi europene optime pentru România. Când vorbim de afaceri europene, vorbim de fapt atât despre politică 
externă, cât şi despre politică internă, lucrurile nu sunt separate. Exemplul concludent sunt angajamentele externe pe 
care România le duce la bună îndeplinire prin măsuri interne. Rolul Guvernului aici este esenţial. Este foarte greu se 
pare, pentru Preşedintele Băsescu, să realizeze că între cele trei instituţii centrale de bază ale statului nu poate exista 
decât o relaţie de colaborare şi coordonare şi în nici un caz una de subordonare sau de competiţie de imagine 
sacrificând interesul naţional.  
 
Putem presupune că dorinţa şi obişnuinţa preşedintelui de a da ordine este un defect profesional, dar din păcate acest 
defect ne face foarte mult rău în tot ceea ce priveşte relaţiile noastre externe şi reprezentarea internaţională a 
României. Consider că avem nevoie de o comunicare eficientă în ceea ce priveşte reprezentarea externă a   României.  
 
Sunt convinsă că modelul preşedintelui de a nu se consulta cu Parlamentul sau Guvernul privind mandatul de 
reprezentare şi negociere externă a României,  ci doar de a ne anunţa, dupa şedinţa Consiliului European de exemplu 
care sunt deciziile adoptate care angajează România, fiind, în fapt, obligaţiile şi îndatoririle României, este perdant, 
iar odată cu intrarea în vigoare a legii privind colaborarea instituţională între Parlament şi Guvern în domeniul 
afacerilor europene, această practică, va ţine, din fericire pentru apărarea interesului naţional, de domeniul trecutului.  

 
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
 
 

Fondurile pentru cercetare nu sunt o cheltuială, ci o investiţie 
 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
De curând, Clujul a dovedit încă o dată că merită pe deplin statutul de centru de elită a cercetării româneşti, 

prin descoperirea unui nou tip de sânge artificial, o remarcabilă reuşită a unei echipe de oameni de ştiinţă din cadrul 
Facultăţii de Chimie a Universităţi „Babeş-Bolyai”. Descoperirea ar putea avea ca finalitate revoluţionarea medicinei 
la nivel mondial, fiind apreciată de specialişti ca demnă de Premiul Nobel. Aceşti cercetători înzestraţi au creat un 
nou tip de sânge artificial care transportă oxigenul în mod similar cu sângele, spre deosebire de substanţele cunoscute 
şi folosite în medicină până acum. Produsul, testat în prezent pe animale, ar putea fi folosit după finalizarea cercetării 
pentru transfuzii, fiind complet steril şi existând posibilitatea de a se produce în cantităţi nelimitate. Timp de câteva 
zile, primele pagini ale unor prestigioase ziare străine au fost dedicate acestei notabile descoperiri, România fiind 
văzută într-o lumină favorabilă prin prisma muncii acestei echipe de cercetători clujeni.  

Proiectul prin care s-a ajuns la această descoperire revoluţionară a început în anul 2007, beneficiind de o 
finanţare specială din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Lipsa predictibilităţii finanţării în vederea 
continuării acestui proiect este marea provocare a acestor cercetători care ne reprezintă cu mândrie în comunitatea 
ştiinţifică internaţională.  

Stimaţi colegi, mediul academic clujean şi-a dovedit meritul de a fi în elita cercetării şi inovaţiei şi prin 
Clusterul IT, lansat oficial la nivel naţional în urmă cu un an, reunind circa 30 de membri fondatori, între care se află 
universităţi din Cluj, institute de cercetare, autorităţi publice şi firme din domeniul informaticii. Trebuie subliniat că 
în cadrul târgului Expo Real München, care a avut loc luna trecută, reprezentanţii Clusterului IT au avut peste 60 de 
întâlniri cu companii şi oameni de afaceri interesaţi să investească în România, în acest domeniu care defineşte 
viitorul. În cadrul Clusterului IT se doreşte dezvoltarea proiectului Cluj Innovation City ca principal motor de 
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dezvoltare economico-socială a zonei Clujului şi a Regiunii Nord-Vest. Cluj Innovation City, a cărui dezvoltare cere 
sprijinul nostru şi implicare financiară din partea Guvernului României, ar urma să reunească pe parcurs peste 20.000 
de specialişti IT într-un adevărat oraş al informaticii, o replică a renumitului Silicon Valley din Statele Unite ale 
Americii. Concretizarea acestui proiect va avea ca efect nu doar dezvoltarea regiunii de Nord-Vest, ci a întregii ţări 
prin accelerarea industriei IT.  

Stimaţi colegi, vă adresez chemarea de a sprijini aceste proiecte care au un rol esenţial: acela de a crea şi 
dezvolta poli de competitivitate, parte importantă a dezvoltării economice pentru România. Alocarea de fonduri 
pentru cercetare nu reprezintă nicidecum un lux, şi nici o cheltuială, ci o investiţie pentru viitor ! 

 
Deputat 

Cornel Itu 
 

*** 
 
 

România – frontiera estică a Uniunii Europene 
      
După recenta tragedie din Italia – insula Lampedusa - în care peste 300 de imigranţi africani şi-au pierdut viaţa, am 
adresat ministrului Afacerilor Interne o interpleare legată de strategia de securizare a frontierelor României, cu 
precădere cea maritimă. Ca urmare a situaţiei politice din Orientul Mijlociu, respectiv „primăvara arabă” şi ultimele 
evoluţii din Siria, România, ca şi celelalte state din regiune se confruntă cu o creştere a acţiunilor de pătrundere 
ilegală în ţară a unor cetăţeni arabi şi africani. Numai zilele trecute, poliţiştii de frontieră din judeţul Constanţa au 
surprins mai multe ambarcaţiuni cu imigranţi sirieni, în  majoritate copii şi femei. Iar, de la începutul acestui an, în 
jur de 150 de imigranţi au traversat ilegal graniţa pe la punctele de frontieră din judeţ, mai mult de jumătate dintre 
aceştia fiind de origine siriană.  
     Ca şi autorităţile italiene, care se confruntă cu un număr tot mai mare de încercări (de cele mai multe ori foarte 
riscante) de trecere frauduloasă a frontierei, şi celelate ţări din sud-estul Europei s-au văzut nevoite să sporească 
măsurile pentru protejarea coastelor maritime prin înmulţirea efectivelor de pază terestră, navală şi aeriană. Spre 
exemplu, de curând, un număr de 116 imigranţi, printre care şi 46 de copii, care intenţionau să ajungă ilegal în 
România au fost prinşi în portul Kefken din Turcia. Bulgaria si Turcia au deja în curs de finalizare construcţia unui 
"gard securizat” la frontiera dintre cele două state, care va fi terminat în luna februarie 2014 si va măsura 30 de 
kilometri. Pentru rezolvarea problemei refugiaţilor şi a imigranţilor ilegali guvernul bulgar are în vedere obţinerea 
unui sprijin puternic din partea Comisiei Europene.  
    De aceea, consider că şi România ca ţară membră a Uniunii Europene, situată la graniţa de est a Uniunii trebuie să 

demonstreze că are capacitatea de a face faţă acestei noi provocări. Din 1991 şi până acum, România a acordat azil 
unui număr de aproximativ 4000 de persoane, la care se adaugă şi cei cu un statut mai mult sau mai puţin “incert”. 
Însă, cu un fenomen în continuă creştere la nivel global, precum şi în perspectiva deteriorării situaţiei din Siria, ţara 
noastră trebuie să fie pregătită pentru un eventual aflux al imigranţilor ilegali. Sunt convinsă că suntem cu totii 
interesaţi de strategia de securizare a frontierelor pe care ministerul de resort o are în vedere, cu atât mai mult cu cât, 
potrivit mass-mediei din Constanţa, numai în cursul lunii octombrie a.c., Poliţia de Frontieră a acordat 10 milioane de 
euro pentru un contract de securizare a frontierei Uniunii Europene la Marea Neagră, unei firme cu ceva probleme de 
credibilitate. 
 

Deputat 
Ileana Cristina Dumitrache 

 
*** 
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Oraşul „Motru – speranţa oamenilor fără speranţă! 

 
 

Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 
Oraşul Motru, reprezintă oaza de speranţă citadinilor şi a comunelor ce gravitează în jurul acestuia, zonă 

formată din satele înşirate de-a lungul râului cu acelaşi nume şi al afluenţilor săi, precum şi de-a lungul drumului care 
duce peste dealuri de la Severin la Târgul Jiului.  

Originea cuvântului Motru, după opinia academicianului şi istoricului Dinu C. Giurescu, este geto-dacică, 
Mutru sau Mutria, însemnând apă limpede, curată. 

În jurul oraşului Motru, sunt identificate o serie de alte arii rurale cu risc ridicat de sărăcie şi nivel scăzut al 
dezvoltării comunitare, cum ar fi, zona de graniţă dintre Gorj şi Mehedinţi, ariile polarizate de oraşele Baia de Aramă 
şi Strehaia, ariile rurale ce gravitează în jurul acestor oraşe sunt în mare măsură dependente de serviciile de 
alimentaţie şi serviciile sanitare ale oraşului Motru. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 193 din 1999, zona mineră Motru-Rovinari, judeţul Gorj, cu localităţile 
Motru, Cătunele, Glogova, Samarineşti, Mătăsari, Drăgoteşti, Câlnic, Fărcăşeşti, Urdari, Negomir, Plopşoru, Bâlteni 
şi Rovinari, ca unităţi administrativ–teritoriale în suprafaţă de 68.882 ha, a fost declarată zonă defavorizată.  

Din punct de vedere al nivelului general de dezvoltare, oraşul Motru ca de altfel întregul judeţ Gorj se află 
într-o poziţie mai puţin favorabilă, deoarece regiunea din care face parte este caracterizată de un nivel de dezvoltare 
redus, cu o serie de arii rurale cu risc ridicat de sărăcie şi nivel scăzut al dezvoltării comunitare.  

Închiderea minelor are repercusiuni majore asupra comunităţilor rurale din zonă, fiind un furnizor important 
de venituri şi servicii sociale pentru comunitatea locală. Majoritatea localităţilor din sud-vestul Olteniei depindeau, la 
data încetării activităţii miniere, în proporţie mai mare de 50% de veniturile asigurate din activitatea minieră derulată 
pe aria geografică a acestora.   

În acelaşi timp, închiderea minelor reprezintă un risc major din punctul de vedere al managementului 
şomajului, al populaţiei rămase fără locuri de muncă, concomitent cu furnizarea constantă a unor servicii cum sunt 
energia electrică, apa curentă sau asigurarea serviciilor de sănătate atât de necesare, unei populaţii sărăcite, 
îmbătrânite, care trăieşte în condiţii inadecvate, cu venituri minime sau chiar fără venituri, persoane care nu�şi 
permit un coş minim de consum.  Riscul de sărăcie persistă în această zonă, reprezentând o dificultate de ordin social, 
atât pentru mineri şi familiile lor, cât şi pentru comunitate; minerii disponibilizaţi reuşind cu greu să-şi găsească un 
loc de muncă. 

Guvernul, prin autorităţile publice locale, trebuie să asigurare sprijin pentru comunităţile miniere şi pentru 
revitalizarea socio-economică, să acorde o atenţie deosebită consolidării capacităţii locale de îmbunătăţire a 
infrastructurii şi serviciilor locale, a valorificării oportunităţilor privind ocuparea forţei de muncă la nivel local pentru 
foştii mineri.  

De asemenea, autorităţile publice locale, trebuie să se implice în elaborarea unor programe şi proiecte privind 
diminuarea dezechilibrelor economice şi sociale din această zonă, să prevină producerea de noi dezechilibre, prin 
sprijinirea persoanelor aflate în prag de excluziune socială, a tinerilor, prin crearea de locuri de muncă, acordarea de 
fonduri nerambursabile pentru întreprinzătorii din această zonă defavorizată. 

Acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, îmbunătăţirea 
modului de folosire şi de acces la resursele primare, pământ, apă şi energie din această zonă defavorizată; scutirea de 
la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri 
destinate realizării investiţiilor; restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb şi/sau 
componentele importate, necesare pentru realizarea producţiei proprii în zonă - reprezintă o parte din măsurile care ar 
trebui să devină prioritare. 

Conform prognozelor INS din ultimii ani în judeţul Gorj, distribuţia pe medii a populaţiei totale a pus în 
evidenţă preponderenţa populaţiei rurale (57%), faţă de populaţia din mediul urban(43%). Populaţia, din această 
zonă, destul de săracă, cu mulţi şomeri şi persoane vârstnice, îşi împarte îndeletnicirile între creşterea animalelor şi o 
agricultură insuficientă.  

De aceea, se impune, ca în această zonă defavorizată, asistenţa medicală urgentă prespitalicească, în 
policlinici, la medicul de familie, asistenţa medicală primară şi servicii medicale spitaliceşti, să fie acordate, inclusiv 
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celor ce nu au statut de persoană asigurată, în volumul stabilit de Programul sistemului public de sănătate românesc, 
inclusiv prescrierea medicamentelor compensate în volumul stabilit de actele normative în vigoare, fără a fi 
condiţionată plata pentru prestarea acestor servicii.  

Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se acordă în baza contractelor încheiate de spitale cu casele de 
asigurări de sănătate, având în vedere indicatori specifici spitalelor calitativi şi cantitativi, în funcţie de care se 
stabileşte capacitatea maximă de funcţionare, precum: 
- număr de personal medical de specialitate existent conform structurii spitalelor, având în vedere şi numărul de 
posturi aprobate, potrivit legii; 
- număr de paturi stabilit potrivit structurii organizatorice a spitalelor aprobată sau avizată, după caz, de Ministerul 
Sănătăţii, în condiţiile legii; 
-  indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional şi în conformitate cu planul de paturi aprobat la nivel 
judeţean stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional luat în 
calcul la stabilirea capacităţii maxime a spitalelor  etc. 

În Municipiul Motru funcţionează un spital municipal care deserveşte o populaţie de peste 30.000 de 
locuitori. Problema prioritară reprezentând-o mărirea capacităţii de spitalizare, care este mult sub numărul cererii şi 
suplimentarea numărului de cadre medicale. 

Îmbunătăţirea accesului tuturor categoriilor de populaţie, la servicii de bază de calitate reprezintă o 
premisă a dezvoltării şi o condiţie esenţială în promovarea şi atingerea coeziunii economice şi sociale, la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel teritorial. 
 Ca încheiere să nu uităm că: „Prima bogăţie a unui popor este sănătatea acestuia!” 

 
Deputat 

Camelia Khraibani 
 

*** 
 

Am votat împotriva proiectului de lege privind Roşia Montană dar susţin mineritul şi crearea de locuri de 
muncă 

 
 
Dragi colegi parlamentari, 
Dragi prieteni şi români din toată ţara, 
 
Mesajul meu de astăzi se referă la rezultatul dezbaterilor din Comisia specială privind proiectul minier de la Roşia 
Montană. Mai exact, în calitate de membru al Comisiei speciale, îmi asum votul dat ieri prin care comisia a decis să 
respingă proiectul de lege privind exploataţia de la Roşia Montană. Mai mult decât atât, am fost unul dintre cei care 
au votat împotriva proiectului întrucât acesta nu oferea cadrul legal pentru o exploatare serioasă şi în echilibru cu 
normele de mediu şi nevoile sociale ale zonei şi ale României. 
 
Votul pe care l-a acordat comisia, şi pe care l-am acordat şi eu, nu este însă un vot împotriva mineritului. Susţin în 
continuare crearea de locuri de muncă în Munţii Apuseni iar mineritul poate fi o soluţie de dezvoltare locală şi 
naţională. Exploataţiile miniere trebuie însă să ofere mai multe soluţii şi garanţii privind protecţia mediului şi să se 
angajeze într-o dezvoltare economică şi socială unitară a zonelor de dezvoltare. 
 
Participarea la comisie a fost foarte importantă pentru mine, mai ales în calitatea mea de unic reprezentant al 
judeţului Alba şi a zonei Munţilor Apuseni în această structură specială. Mi-am asumat responsabilitatea pentru că 
spre deosebire de colegii mei din Alba nu am vrut să fug de responsabilitate şi să nu să îmi asum deciziile luate 
împreună cu colegii mei din PSD şi USL. 
 
Consider să dezbaterea a fost foarte utilă pentru viitorul zonei Munţilor Apuseni. Am reuşit să generăm un dialog 
între părţile implicate, să ascultăm toate punctele de vedere, pro sau contra proiectului, să găsim problemele juridice 
din spatele proiectului dar şi să înţelegem beneficiile economice ale mineritului. Mă bucur să văd că oamenii din 
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Apuseni au devenit mai implicaţi şi şi-au exprimat punctele de vedere. Sunt mândru că reprezint astfel de oameni 
care au dat dovadă de un dialog civilizat şi şi-au exprimat cu claritate punctele de vedere. 
 
Cu toate acestea este din ce în ce mai clar să mineritul are nevoie de o lege specială prin care pe viitor orice investiţie 
de acest gen să respecte anumite principii de exploatare, să ofere garanţii clare de mediu pe termen mediu şi lung dar 
şi să distribuie mai bine resursele câştigate în zonă şi pentru bunăstarea românilor. În acest sens voi susţine creşterea 
procentajului din profit care se acordă din orice exploataţie minieră către comunităţile locale. 
 
Dar încheierea dezbaterii privind proiectul minier de la Roşia Montană nu implică şi încheierea dezbaterii privind 
viitorul Munţilor Apuseni. Toţi parlamentarii dar şi Guvernul trebuie să se gândească mai clar la soluţii de dezvoltare 
ale zonei. Voi continua să militez pentru măsuri de stimulare economică în zonă şi pentru facilităţi care vor permite 
comunităţilor din Munţii Apuseni să se dezvolte şi să beneficieze mai bine de frumuseţiile şi bogăţiile zonei. 
 
 

Deputat 
Ioan Dîrzu 

 
*** 

 
Nitriţii şi nitraţii din apa noastră cea de toate zilele 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 

După cum ştim cu toţii, există câţiva factori esenţiali pentru supravieţuirea umană şi aceştia sunt apa şi aerul. 
Apa şi aerul reprezintă, în accepţiunea universală, bunuri şi factori de mediu esenţiali supravieţuirii umane, 

bunuri ale întregii omeniri, factori miraculoşi creaţi de divinitate prin intermediul naturii, care ne asigură nouă, 
oamenilor, nivelul de viaţă şi dezvoltare perfecte. 

Dacă acum sute şi mii de ani, apa şi aerul erau încă surse de viaţă gratuite pentru locuitorii acestei planete, în 
epoca pe care o trăim, dezvoltarea sistemului capitalist şi concurenţial a creat un monopol al acestor resurse naturale 
de mediu, ajungându-se la un paradox dintre cele mai bizare cu putinţă, acela în care apa- bine că nu şi aerul!- 
deocamdată- a devenit monopolul unora dintre cei mai ingenioşi şi bogaţi oameni de pe planetă. 

În zilele actuale, se vorbeşte despre ”producătorii de apă”, ca şi cum, cineva dintre noi ar deţine secretul 
producerii spontane şi naturale a acestei comori lichide, astfel încât să poată primi înaltul rang de producător, alaturi 
de Dumnezeu şi de natură. 

Dincolo de toata această tristă anomalie umană generată, în principal, de acelaşi impuls care îi împinge pe unii 
să se considere ”producători” de lemn, cărbune, fier, diamante şi alte minuni pe care doar natura le generează în mod 
spontan şi absolut, fiind în acelasi timp singurul producător exclus şi omis de la profituri şi protecţie, apa noastră cea 
de toate zilele ameninţă, din cauza incapacităţii umane de a întelege pericolul intervenţiei factorului uman în 
procesele naturale, să devină sursa morţii noastre prin otrăvirea cu diferite substanţe care pot contamina resursa 
naturală de apă şi… chiar o fac! 

Este vorba, stimaţi colegi, despre substanţe cu un înalt grad de risc pentru viaţa şi sănătatea tuturor, cum sunt 
nitriţii si nitraţii, a căror prezenţă în apă pot ucide rapid un copil şi omorî lent, dar sigur, orice adult consumator de 
apă. 

Senatul României a adoptat zilele trecute o propunere legislativă, şi anume Proiectul pentru modificarea şi 
completarea art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, lege care prevede ca producatorii de apă să 
înscrie pe etichetele sticlelor sau ale recipientelor de îmbuteliere concentraţia de nitriţi şi nitraţi. 

Această iniţiativă a apărut în urma faptului că România se află, în acest moment, în raport cu pragul impus de 
Uniunea Europeană pentru concentraţia de nitriţi şi nitraţi din apa potabilă, la un prag de 20-22mg/litru, prag extrem 
de periculos, apropiat de cel de risc major pe care Uniunea îl stabileşte ca fiind la 50mg/litru. 
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Pentru nespecialişti şi pentru simplii consumatori, diferenţa între 20-22 şi 50 mg/litru poate părea 
nesemnificativă şi exagerată pentru tragerea unui semnal de alarmă serios în privinţa calităţii apei pe care o 
consumăm zi de zi. 

Însă, doamnelor şi domnilor, întrebarea care îmi vine în minte când citesc aceste date şi constat cât de aproape 
suntem de îmbolnăvirea noastră şi uciderea copiilor noştri, plătind toate acestea la preţuri de cele mai multe ori 
prohibitive, plătind pentru apă, apa pe care, repet, în mod normal, ar trebui să o considerăm la fel de sigură ca şi aerul 
şi ca orice alt element natural care ne asigură viaţa şi confortul în această lume, este următoarea: Cine şi cum a ajuns 
să ”producă” o apă ucigaşă şi, mai ales, cine permite ca aceşti aşa-zişi producători de apă să-şi clădească adevărate 
imperii, monopolizând o avuţie naţională şi globală şi vânzându-ne-o nouă în sticle frumos colorate, cu etichete cu 
pretenţii şi imagini serafice care ascund, de fapt, un produs ajuns otravă?! 

În orice ţară civilizată, produsele alimentare, cele de larg consum, sunt supuse unui control strict şi extrem de 
exigent, în conformitate cu standarde şi norme impuse prin legislaţia în domeniu, lucru care aduce un grad de confort 
si siguranţă dintre cele mai înalte pentru consumator. 

În România, după 24 de ani de când tot spunem că am dobândit statutul şi viziunea de ţară democrată, încadrată 
şi alineată la standardele celorlalte democraţii europene şi mondiale, încă mai modificăm legi care vin în slujba vieţii, 
a protecţiei omului şi a bunurilor naturale pe care oricare dintre noi le utilizează în viaţa curentă. 

Dupa 24 de ani de democraţie, încă nu am ajuns să putem controla otrăvurile din apă şi mâncare, ba, chiar le 
generăm, dar vrem să controlam natura şi ne intitulam ”producători” de bunuri de calitate superioară. 

În final, ţin să vă reamintesc, doamnelor şi domnilor, că de noi toţi, cetăţenii români, consumatori de apă şi alte 
produse naturale şi nu numai, ţine ca viaţa noastră să fie în siguranţă şi să ne putem aşeza în fiecare zi liniştiţi la 
masă, alături de familia noastră, turnându-ne nouă şi copiilor noştri în pahare apă, lichidul care ne menţine în viaţă şi 
care ne ostoieşte setea, fără teama că acela va fi poate ultimul pahar de apă care ne va băga în spital sau ne va ucide 
lent şi în chinuri, un ultim pahar pe care îl plătim, nu numai din buzunarul nostru, ci şi cu preţul vieţii. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 

 
O nouă Cartă a Apărării 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor, 

 
 În contextul transformărilor profunde, pe toate palierele, inclusiv cel al Armatei României, evenimentul 
central al acestei perioade este reprezentat de către prezentarea Cartei Albe a Apărării, urmare a unui demers amplu 
de elaborare desfăşurat de Guvernul României. Fie chiar şi în calitate de simplu cetăţean al României, acest 
document programatic vă interesează pentru ca el vă vorbeşte despere cum unul dintre cele mai afectate sectoare 
strategice bugetare luptă să ne protejeze pe noi, cetăţenii României, cetăţenii Uniunii Europene, cetăţenii statelor 
membre NATO. 

Carta Albă a Apărării reprezintă un document cadru complex în istoria contemporană a strategiilor Armatei 
României. Vreau să vă informez că acest document este un unicat, singura Cartă a Apărării din ultimul deceniu, iar 
pentru mine personal reprezintă încununarea unor demersuri de o dublă natură, atât profesionale, cât şi politice.  

În fapt, Carta materializează obiectivele de strategie naţională ce se circumscriu politicilor Guvernului 
României şi poate fi analizată într-o structură etapizată după cum urmează: 
I. Continuarea  tradiţiilor militare naţionale. 
În prim plan se afirmă componentele de continuitate strategică – coerenţa şi consistenţa intereselor naţionale, 
menţinerea viziunii şi direcţiilor de cooperare strategică în cadrul NATO, UE şi parteneriatelor strategice; 
dezvoltarea mecanismelor de cooperare regională şi bilaterală [Acordul de Liber Schimb Central-european 
(CEFTA), Iniţiativa de Cooperare Sud-Est Europeană (SELEC), Iniţiativa Central Europeană (ISCE)]. 
 
Alte aspecte care confirmă continuarea tradiţiilor militare naţionale includ: transformarea Armatei României 
(structură, politică de personal etc.) – profesionalizarea armatei; reconfirmarea intereselor şi obiectivelor naţionale 
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privind apărarea; sprijinirea altor autorităţii publice în situaţii de urgenţă pentru acordarea de asistenţă populaţiei şi 
managementul consecinţelor dezastrelor (inundaţii, cutremure (Galaţi), deszăpeziri); contribuţia la securitatea 
României pe timp de pace; apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale etc.. 
 
II. Dovada  adaptării Statului Român şi Armatei sale la statutul de membru NATO şi UE  
Dintre multiplele dovezi ale adaptării putem să nominalizăm relevanţa calităţii de membru NATO şi UE prin 
asumarea poziţiei în cadrul Alianţei Nord-atlantice. România şi-a dezvoltat capacitatea de răspuns la incidentele de 
securitate cibernetică. Achiziţionarea aeronavelor C-27J Spartan şi C-130 Hercules au dus la îmbunătăţirea 
capacităţii de transport aerian. 
 
În acest context al unei noi paradigme de securitate, caracterizată prin consolidarea statutului puterilor emergente şi 
creşterea influenţei actorilor non-statali pe scena internaţională, cu o repoziţionare a centrului de greutate spre 
regiunea Asia-Pacific, Armata României participă cu trupe la eforturile aliaţilor săi, în cadrul NATO şi UE, atât în 
zone limitrofe spaţiului naţional (Balcani), cât şi în zone îndepărtate [Afganistan, Irak, Somalia (misiunea Atalanta 
a Uniunii Europene privind pirateria pe mare)]. 
 
III. Dovada capacităţii de adaptare a Armatei României la tehnicile moderne 
Demararea lucrărilor la baza militară de la Deveselu, lucrări ce se circumscriu proiectului scutului antirachetă, 
întăreşte securitatea României şi, de asemenea, îi amplifică importanţa geostrategică.  
 

Trebuie spus si faptul că securitatea este o precondiţie a dezvoltării de orice fel, inclusiv economice, şi, pe 
cale de consecinţă,  asigurarea securităţii regionale este deosebit de importantă pentru ţara noastră, iar faptul că 
România este în poziţia de a genera/oferi securitate atât propriilor cetăţeni, cât şi aliaţilor, îi amplifică importanţa 
geostrategică. 

 
De asemenea, dotarea Armatei cu avione multirol F16, pe lângă faptul că stabileşte o poziţionare a 

României, creşte capacitatea de ne apărara frontierele.  
Doamnelor şi domnilor deputaţi, adoptarea acestui document aduce un mare câştig coerenţei demersurilor 

României de asigurare a securităţii şi apărării, în acord cu aşteptările românilor şi cu tendiţele din contextul 
internaţional. 
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ion Mocioalcă 

 
*** 

 
Aderarea Schengen 

 
 

România îndeplineşte toate condiţiile de aderare la spaţiul Schengen, dar până la sfârşitul anului 2013 nu se 
poate aştepta la nicio decizie privind aderarea. 

România asigură de facto securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene din momentul aderării sale la 
Uniunea Europeană, în ianuarie 2007. Eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene este unul 
dintre cele mai vizibile şi mai importante efecte ale procesului de integrare europeană. Spaţiul Schengen este o zonă 
de liberă circulaţie a persoanelor care este formată din 26 de state membre. 
Pentru cetăţenii Uniunii Europene, eliminarea controalelor de la frontierele interne ale spaţiului Schengen înseamnă o 
mai mare libertate de mişcare şi o securitate sporită prin adoptarea unor reguli comune ale statelor semnatare ale 
Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen: 
• Eliminarea controalelor persoanelor la frontierele interne; 
• Set comun de reguli care se aplică persoanelor care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii 
Europene; 
• Armonizarea condiţiilor de intrare şi a normelor privind vizele şi cooperarea consulară; 
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• Cooperare poliţienească consolidată; 
• Cooperare judiciară prin intermediul unui sistem rapid de extrădare şi transfer ale executării hotărârilor 
penale; 
• Crearea şi dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen. 
Misiunile de evaluare ale României au început în anul 2009. În urma celor 7 vizite de evaluare în domeniile aferente 
procesului de evaluare Schengen  privind: frontierele maritime, frontierele aeriene, frontierele terestre, cooperare 
poliţienească, protecţia datelor personale, sistemul de informaţii Schengen/SIRENE, Comisia Europeană, în al treilea 
raport bianual, a transmis că România îndeplineşte criteriile de a aplica în întregime acquis-ul Schengen. 
 Intrarea României în spaţiul Schengen s-a izbit de opoziţia unor state membre, acestea motivând că ar fi 
unele lacune în domeniul reformelor în justiţie şi din cauza corupţiei, fapt care a dus la impunerea de noi condiţii, 
altele decât cele prevăzute în Tratatul de la Maastricht din 1992. 

Cred că singura rezolvare a acestei situaţii nefavorabile ar fi ca toate partidele politice, şi nu numai, să 
conlucreze pentru atingerea acestui ţel, care a fost destul de mult întârziat.  
 

Deputat 
Radu Babuş 

 
*** 

 
Bugetul 2014 – un buget în slujba solidarităţii, a inovării şi a dezvoltării economice şi sociale 

 
Stimaţi colegi, 
Negocierile referitoare la modificarea bugetului pe 2014 dintre  Guvern şi delegaţia Comisiei Europene, FMI 

şi Băncii Mondiale au fost încheiate cu succes.  
În urma acestor negocieri cu partenerii internaţionali care au dat dovadă de solidaritate şi profesionalism, au 

fost promovate o serie de măsuri cu un bun impact asupra României.  
Guvernul USL vine şi de această dată în ajutorul cetăţenilor şi agenţilor economici. Se lucrează la stabilirea 

bazelor unui bun proiect de buget, al cărui obiectiv este dezvoltarea economică favorabilă dar şi durabilă a României, 
ocuparea forţei de muncă, precum şi scăderea ratei şomajului. 

Astfel, ca prim pas a fost stabilit un deficit bugetar de 2,2% din PIB, în scădere faţă de 2013. Au fost 
prevăzute ca date de construcţie investiţii care să depăşească 6% din PIB, în acest fel contribuindu-se la o creştere 
economică, dar şi la lansarea anumitor proiecte importante pentru diverse domenii. Se vor continua investiţiile în 
domeniul infrastructurii locale, precum şi rularea în continuare a programelor dedicate desfăşurării acestor investiţii, 
fiind alocate în buget 2,5 miliarde de lei necesare acestor modificări. 

În discuţie a fost pus şi salariul minim pe economie. Începând cu 1 ianuarie, acesta va creşte de la 800 de lei 
la 850 de lei, urmând ca de la 1 iulie să ajungă 900 de lei. Se va lucra la stabilirea gradului în care vor creşte salariile 
tinerilor ieşiti de curând de pe băncile facultăţilor, în special salariile medicilor rezidenţi, precum şi ale profesorilor 
debutanţi. 

Pensiile vor fi indexate cu un procent de 3,76 % , o rată dublă faţă de inflaţie. De aceste majorări vor 
beneficia cei peste 5 milioane de pensionari care au avut de suferit în 2010 în urma deciziilor prost luate de Guvernul 
Boc. Vom avea o creştere a plafonului de datorie pentru proiecte de infrastructură la autorităţile locale de 1,2 miliarde 
de lei şi o creştere a cofinanţărilor pentru fondurile europene la 3%. A fost prevăzut şi un buffer bugetar pentru a 
putea semna şi demara importante proiecte de infrastructură, ca măsuri de creştere a veniturilor vor fi indexate 
accizele în funcţie de rata inflaţiei, care din fericire pe 2013 înregistrează o rată scăzută. 

Subiectul cel mai intens discutat în timpul negocierilor, a fost cel referitor la reducerea contribuţiilor de stat. 
Începând cu cel de-al doilea semestru al anului va avea loc scăderea semnificativă a acestora cu 5 puncte procentuale. 
Guvernul va avea grijă ca acest impact să fie unul neutru, în aşa fel încât pierderile rezultate în urma reducerii 
contribuţiilor asigurărilor sociale să fie compensate din venituri suplimentare sau din realocarea altor fonduri, precum 
şi din reducerea cheltuielilor. 

Consider că aceste modificări vor veni în ajutorul întregii populaţii, începând de la cei tineri până la 
pensionari şi au drept ţintă relansarea economiei. Se vor garanta măsuri de absorbţie a fondurilor europene, de 
declanşare a unor proiecte de investiţii, paşi ce duc în mod sigur spre dezvoltarea României pe plan economic dar şi 
pe plan social. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 31 - 2013 săptămâna  11 – 15 

noiembrie 2013   

 

60

Guvernul USL îşi va asuma în continuare angajamentul politic solidar şi sunt convins că măsurile luate 
reprezintă o soluţie optimă în rezolvarea tuturor problemelor apărute cu 3-4 ani în urmă. Pentru aceasta, vom 
continua să luptăm şi să facem dreptate celor care au avut de suferit în urma dezastrului economic-social din 2010-
2011. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Weber 

 
*** 

 
 

Casa Celibidache, între bune intenţii şi ruină 
 

Casa în care s-a născut şi a copilărit marele dirijor Sergiu Celibidache, aflată în municipiul Roman, se află 
într-o stare de degradare ruşinoasă pentru memoria acestui muzician de excepţie, considerat în mod unanim drept 
unul dintre cei mai importanţi şi mai originali şefi de orchestră ai secolului al XX-lea. 

Clădirea este construită în stilul conacelor boiereşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea şi, întrucât 
familia Celibidache s-a mutat la Iaşi în 1935 (pe când muzicianul avea 23 de ani), iar după război dirijorul a fost 
considerat, mulţi ani de zile, drept un „transfug” şi un „trădător” de către autorităţile comuniste, ea nu s-a bucurat de 
necesarele lucrări de consolidare. 

După 1989, autorităţile locale din Roman au avut în plan consolidarea şi refacerea clădirii, căci mulţi ani, 
până în 2000, aici a funcţionat o şcoală de muzică, în mod evident, ca o încercare de a reda casei Celibidache măcar 
funcţia ei de odinioară. Din păcate, construită cu mult înainte de epoca modernă, casa are o rezistenţă foarte slabă la 
cutremure, iar marile seisme din 1940, 1977, 1986 şi ultimele mişcări tectonice de anul acesta au şubrezit-o până 
aproape de prăbuşire. 

Din informaţiile mele, rezultă că un plan de consolidare şi restaurare, ca şi de transformare a casei într-un 
centru cultural, există. Primăria a cumpărat casa, dar, din păcate, nu mai are bani în buget pentru a o restaura. Este 
nevoie de 2.580.000 de lei, dată fiind amploarea lucrărilor necesare pentru consolidare, ca şi a dificultăţii de a le face 
fără a afecta aspectul specific, de casă boierească românească, a imobilului. Celor care li se pare mare suma le spun 
că alternativa este simplă: dispariţia casei natale a unuia dintre cei mai mari dirijori ai secolului trecut, care s-a născut 
şi s-a format în România. Lăsându-ne un patrimoniu spiritual imens şi o singură datorie: aceea de a conserva, pe cât 
posibil, urmele materiale ale trecerii sale pe acest pământ. Ar fi o ruşine fără margini ca singurele urme ale trecerii lui 
Sergiu Celibidache prin lume să fie plăcile memoriale de pe casele în care a locuit în Germania, câtă vreme noi avem 
încă imobilul în care a născut şi a trăit 23 de ani. 

Fac un apel la autorităţile culturale centrale, la Ministerul Culturii, să găsească o soluţie de a ajuta Primăria 
din Roman să strângă banii necesari salvării casei Celibidache, aflată în pericol iminent de prăbuşire. Dacă nu va fi 
posibil, din cauza multelor nevoi ale bugetului local, să fie asiguraţi banii prin bugetul Primăriei Roman, se poate 
găsi o soluţie în parteneriat public-privat, care să permită măcar efectuarea lucrărilor urgente de consolidare şi a 
începerii salvării casei. Un apel către unele fundaţii muzicale din Germania – pe care, în mod evident, nu-l poate face 
un biet funcţionar din primărie, dar îl poate face o direcţie de specialitate a Ministerului Culturii şi Patrimoniului – ar 
putea găsi rapid măcar sumele necesare consolidării imobilului. 
Altfel, ne numim degeaba Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

Deputat 
Ionuţ Vulpescu 

 
*** 
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Sănătatea românească încotro? 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor, 
 

Există numeroase semne de întrebare privind buna funcţionare a sistemului sanitar, după intrarea în vigoare a 
pachetului de servicii medicale de bază, prevăzut pentru februarie 2014. Acest document extrem de important pentru 
starea de sănătate a populaţiei României cuprinde, în opinia celor avizaţi, o serie de aspecte încă nelămurite, sau cu 
mari semne de întrebare. Deja procesul de consultare publică s-a încheiat, iar până la emiterea unui act normativ în 
acest sens rămâne un interval foarte scurt.  

Este evident că orice fel de schimbare va determina un anumit grad de haos în sistem, adaptările la noile 
norme fiind greoaie atât pentru medici, cât şi pentru instituţii. Sunt convins însă că anumite disfuncţionalităţi vor fi 
rezolvate de oficialii ministerului în interesul direct al pacienţilor contributori la fondul asigurărilor de sănătate. În 
acest context, chiar ministrul Sănătăţii a afirmat că Pachetul de bază se va asigura pentru toate categoriile de cetăţeni, 
şi asiguraţi, şi neasiguraţi, pe câteva elemente: prevenţie, pe programe naţionale şi pentru urgenţă.  Pe de altă parte, 
oamenii cu venituri reduse vor fi nevoiţi să plătească serviciile extra-pachet, care nu sunt decontate de statul român, 
fapt care nu ar fi în beneficiul persoanelor respective.  

Unul dintre aspectele mai puţin agreate de către specialişti se referă la noul sistem de tratament oferit 
bolnavilor cronici. Potrivit proiectului Ministerului Sănătăţii, tratamentele de care urmează să beneficieze persoanele 
cu afecţiuni cronice este extrem de mic faţă de cel necesar. Unui bolnav cronic nu i se poate cuantifica numărul de 
prezentări la medic, acesta având nevoie regulat de supraveghere, consultaţie şi tratament. Aceste persoane pot veni 
chiar şi săptămânal la control, dacă situaţia stării lor de sănătate impune acest lucru, ori a condiţiona consultaţiile de 
un număr fix nu cred că ar fi o măsură optimă, cel puţin aşa susţin specialiştii în domeniu. De altfel, medicii afirmă 
răspicat că un bolnav cronic trebuie văzut ori de câte ori trebuie, drept pentru care noul pachet de servicii ar trebui să 
revizuiască problema respectivă. 

O altă problemă considerată a fi în neregulă de către medicii din judeţul Bacău se referă la nediferenţierea 
serviciilor primite de către românii cu niveluri variate de cotizare. Spre exemplu, un contribuabil care are un salariu 
mai mare cotizează lunar la fondul de sănătate mai mult decât o persoană cu un salariu mai mic. Pachetul de bază de 
servicii medicale nu face însă diferenţa dintre aceste nivele de cotizare, fapt inechitabil şi poate discriminatoriu faţă 
de persoanele care au venituri mai mari, şi implicit cotizează mai mult. Aceşti oameni, consideră medicii băcăuani, ar 
trebui să aibă acces diferit la serviciile medicale, respectiv în conformitate cu cotizaţia plătită, comparativ cu, de 
exemplu, cei cu cotizaţii mici sau cei care efectiv nu cotizează deloc, respectiv neasiguraţii. 

Cele două disfuncţionalităţi le-am adus la cunoştinţa ministrului Sănătăţii, într-un document parlamentar. În 
numele medicilor din Colegiul 7 Bacău pe care îl reprezint în Parlament, sper ca pachetul de bază să fie modificat în 
timp util, în sensul diferenţierii prestaţiilor direct proporţional cu sumele încasate, precum şi a nediscriminării 
persoanelor suferinde. 
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
Fondurile pentru cercetare nu sunt o cheltuială, ci o investiţie 

 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
De curând, Clujul a dovedit încă o dată că merită pe deplin statutul de centru de elită a cercetării româneşti, 

prin descoperirea unui nou tip de sânge artificial, o remarcabilă reuşită a unei echipe de oameni de ştiinţă din cadrul 
Facultăţii de Chimie a Universităţi „Babeş-Bolyai”. Descoperirea ar putea avea ca finalitate revoluţionarea medicinei 
la nivel mondial, fiind apreciată de specialişti ca demnă de Premiul Nobel. Aceşti cercetători înzestraţi au creat un 
nou tip de sânge artificial care transportă oxigenul în mod similar cu sângele, spre deosebire de substanţele cunoscute 
şi folosite în medicină până acum. Produsul, testat în prezent pe animale, ar putea fi folosit după finalizarea cercetării 
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pentru transfuzii, fiind complet steril şi existând posibilitatea de a se produce în cantităţi nelimitate. Timp de câteva 
zile, primele pagini ale unor prestigioase ziare străine au fost dedicate acestei notabile descoperiri, România fiind 
văzută într-o lumină favorabilă prin prisma muncii acestei echipe de cercetători clujeni.  

Proiectul prin care s-a ajuns la această descoperire revoluţionară a început în anul 2007, beneficiind de o 
finanţare specială din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Lipsa predictibilităţii finanţării în vederea 
continuării acestui proiect este marea provocare a acestor cercetători care ne reprezintă cu mândrie în comunitatea 
ştiinţifică internaţională.  

Stimaţi colegi, mediul academic clujean şi-a dovedit meritul de a fi în elita cercetării şi inovaţiei şi prin 
Clusterul IT, lansat oficial la nivel naţional în urmă cu un an, reunind circa 30 de membri fondatori, între care se află 
universităţi din Cluj, institute de cercetare, autorităţi publice şi firme din domeniul informaticii. Trebuie subliniat că 
în cadrul târgului Expo Real München, care a avut loc luna trecută, reprezentanţii Clusterului IT au avut peste 60 de 
întâlniri cu companii şi oameni de afaceri interesaţi să investească în România, în acest domeniu care defineşte 
viitorul. În cadrul Clusterului IT se doreşte dezvoltarea proiectului Cluj Innovation City ca principal motor de 
dezvoltare economico-socială a zonei Clujului şi a Regiunii Nord-Vest. Cluj Innovation City, a cărui dezvoltare cere 
sprijinul nostru şi implicare financiară din partea Guvernului României, ar urma să reunească pe parcurs peste 20.000 
de specialişti IT într-un adevărat oraş al informaticii, o replică a renumitului Silicon Valley din Statele Unite ale 
Americii. Concretizarea acestui proiect va avea ca efect nu doar dezvoltarea regiunii de Nord-Vest, ci a întregii ţări 
prin accelerarea industriei IT.  

Stimaţi colegi, vă adresez chemarea de a sprijini aceste proiecte care au un rol esenţial: acela de a crea şi 
dezvolta poli de competitivitate, parte importantă a dezvoltării economice pentru România. Alocarea de fonduri 
pentru cercetare nu reprezintă nicidecum un lux, şi nici o cheltuială, ci o investiţie pentru viitor ! 

 
Deputat 

Cornel Itu 
 

*** 
 
 

Ignoranţă sau neştiinţă la Ministerul Mediului 
 
 
MOTTO   

“Într-o epocă de minciună universală,  
să spui adevărul este un act revoluţionar ”          

 George Orwell  
 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor, 
 

Roşia Montană şi bogăţiile din subsolul său – sunt de câteva luni în atenţia românilor. Datorită unui flux 
enorm de informaţii contradictorii, ambigue şi manipulatorii, românii nu mai ştiu ce să creadă şi ce să nu creadă. 

 
Mai marii Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice au declarat în nenumărate ocazii că soluţiile de 

protecţie a mediului propuse de RMGC, deja celebra companie româno – canadiano - israeliană, sunt la nivelul 
standardelor internaţionale, utilizând procedeele celor mai noi descoperiri mondiale în acest domeniu. 

 
Nimic mai fals. Ministerul Mediului şi departamentele sale de specialitate, inclusiv conducerea RMGC, sunt în 

cunoştinţă de cauză, încă din 2010, că în SUA există tehnologii omologate şi utilizate pentru eliminarea sau 
neutralizarea factorilor de impact negativ asupra mediului. 

Din anul 2007 au fost promovate în Europa tehnologiile WOW. Energy, WOWClean  şi WOWGen. Aceste 
tehnologii se definesc astfel: 

 
a)  WOWClean asigură eliminarea (neutralizarea) factorilor cu impact de mediu din  toate activităţile sociale 
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b) WOWGen rezolvă transformarea energiei termice reziduale (ape de răcire, gaze de  ardere, zguri fierbinţi, 
etc.), în energie electrică cu randament de minimum 60% 
 

Cele două tehnologii au la bază brevete patentate în USA, astfel : 
 

- Pentru WOWGen- Patent No. U S 6, 857, 268 B 2 din 22 februarie 2005 Cascading  Closed Loop Cycle 
- Pentru WOWClean- Patent No, US  7, 011, 790 B2  din 14 martie  2006 Non  Thermal Desinfection Of Biological 

Fluids Using- Non –Thermal Plasma 
 
Tehnologia WOWClean a fost implementată în perioada 2007-2009, în toate instalaţiile maritime de extracţie 

petrolieră ale S.U.A. Această tehnologie este aplicată la toate vasele de transport naval pe plan mondial pentru a 
anihila noxele emise de motoare, cât şi alţi factori poluanţi generaţi în acest domeniu: scurgeri de lichide, materiale 
nocive, accidente, avarii, forţă-majoră, etc.  

 
Aşa cum deja se ştie, Proiectul de exploatare a zăcamintelor auro – argintifere şi de  metale nobile de la 

ROŞIA MONTANĂ cuprinde următoarele faze tehnologice: 
 

Faza 1 - Măcinarea şi clasarea minereului 
 

Faza 2 - Extracţia Au şi Ag utilizând LEŞIEREA cu CIANURĂ  prin  procedeul BAT (cf. Cap 3.1.6.22 şi 
cap. 5.2 Ghidul BREF UE Document on BAT for Management...... in Mining Activities, din martie 2004) şi în cadrul 
tehnologiei INCO (SO2 + aer) Noranda 

 
Faza 3 – Spălarea acidă, eluare - stripare şi regenerarea  cărbunelui activ 

 
Faza 4- Separarea Au, Ag prin  ELECTROLIZĂ 
 

Într-un studiu prezentat încă de acum doi ani ministrului mediului de atunci, specialiştii acestor tehnologii 
au reiterat următoarele concluzii: 
 
1 - Tehnologia WOWClean  este complementară si compatibilă cu tehnologia utilizată în Proiectul de la ROŞIA 
MONTANĂ,  detaliată în Fazele 1- 4 de mai sus. 
 
2 - Tehnologia WOWClean neutralizează complet toate categoriile de factori cu impact de mediu, generaţi în 
fazele tehnologice INCO –Noranda descrise mai sus. 
 

Produsele rezultate din procesul de neutralizare sunt utilizate în continuarea procesului, drept materii prime 
pentru realizarea de produse finite utile: îngraşăminte chimice, materiale de construcţii, elemente de rerocare, ş.a. 
 
3 - Tehnologia WOWClean constă în faptul că asigură separarea- extragerea în proporţie de minimum  90 % şi a 
altor elemente prezente în minereu, considerate a fi necesare. 
 
4 - Prin implementarea  tehnologiei WOWClean se realizează o reconfigurare optimă  a ansamblului 
investiţional prin simplificarea sau chiar eliminarea unor lucrări de infrastructuri costisitoare- canale, baraje, 
iazuri, ş.a. 
 
5 - Tehnologia WOW Clean se poate aplica simultan cu tehnologia propusă pentru extragerea metalelor nobile, 
respectiv,  INCO - SO2 + aer 

Astfel că, în toate fazele de extracţie prin cianurare unde rezultă noxe, acestea vor fi tratate imediat şi 
neutralizate în totalitate prin tehnologia  WOW Clean. Materialul neutralizat poate fi utilizat pentru realizarea de 
produse finite utile, cum ar fi : îngrăşăminte chimice, materiale de constructii, ş.a, prin tehnologia respectivă ce 
presupune tratarea cu adaosuri de alte elemente. 
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6 -  Tehnologia WOW Clean se poate utiliza cu eficienţă totală în orice zone, locaţii (râuri, iazuri, zone mlăştinoase, 
etc ) care se consideră a fi contaminate. 
 

Pentru o informare corectă şi completă a românilor privind implementarea Proiectului de exploatare a 
resurselor minerale de la Roşia Montană, în condiţii de protecţie a mediului, solicit Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice să prezinte Parlamentului, în regim de urgenţă, un raport privind această tehnologie care 
ar putea să soluţioneze inadvertenţele proiectului din punct de vedere al mediului şi riscurile privind infestarea cu 
cianuri a ariei de exploatare. 

 
România nu poate rămâne "ţara experimentelor" pentru că investitorii străini sau români. 
 
România nu trebuie să mai tolereze mofturile şi ingerinţele politice sau economice, ale unor companii 

multinaţionale care se cred mai presus de naţiunile lumii, mai presus de interesele naţionale ale ţărilor pe care vor să 
le trateze ca pe propriile colonii. 

 
Într-un discurs celebru Nicolae Titulescu spunea: 
 
"Un stat nu poate să rămână neutru decât atunci când n-are de cerut; un stat nu poate rămâne neutru 

atunci când are revendicări de impus, atunci mai ales când şi le-a formulat. Nu se poate ca ceea ce a conceput 
mintea românească, ca ceea ce a simţit inima românească, să nu poată înfăptui energia românească". 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ion Răducanu 

 
*** 

 
Cheltuirea eficientă a banilor publici, un principiu european 

 
Stimaţi colegi, 
La începutul acestei săptămâni s-a desfăşurat întâlnirea finală de conciliere între delegaţia Parlamentului 

European şi miniştrii pentru buget din cele 28 de state membre, pe tema bugetului UE 2014-2020, după mai multe 
runde de astfel de întâlniri. 

În cadrul acestor întâlniri, una din măsurile despre care s-a discutat mult a fost mutarea accentului de pe 
importanţa absorbţiei fondurilor în statele membre pe impactul cheltuirii acestora, în condiţiile în care doar o mică 
parte, procentual, din aceste fonduri, se investeşte în proiecte orientate către viitor. Aceste aspecte au fost relevate 
deja de către analize de specialitate publicate în presa din România. 

Este pentru prima dată când eficienţa cheltuirii banilor publici a devenit cuvântul cheie al dezbaterilor, iar acest 
fapt a fost constata deja de mai mulţi actori implicaţi în analiza bugetului viitor. De asemenea, s-a punctat pe 
parcursul dezbaterilor că este nevoie de o mai atentă analiză pe impactul rezultatelor proiectelor finanţate şi pe 
managemenrul financiar al acestora. O voce puternică a fost cea a preşedintelui Curţii Europene de Conturi, Vitor 
Caldeira, care, în ultimii ani, a accentuat tot mai mult recomandările privind renunţarea sau modificarea programelor 
care nu oferă rezultate tangibile. 

Stimaţi colegi, 
Am ţinut să prezint aceste date pentru a sublinia tendinţele din UE în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici. 

Consider că noua abordare care prinde formă la nivelul Uniunii ar trebui să servească drept exemplu de bună practică 
în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici. E un semnal pe care putem să-l înţelegem şi să-l aplicăm la nivel 
naţional: acela de a cheltui propriile noastre fonduri, dar şi de a orienta accesarea fondurilor europene înspre proiecte 
care au două calităţi: sunt orientate spre viitor şi pot oferi rezultate tangibile în ceea ce priveşte rata de reducere a 
şomajului în rândul tinerilor şi capacitatea de a genera profit. 

Această recomandare, de a cheltui cu eficienţă banii publici ar trebui să devină o filosofie de guvernare peste 
tot în Uniunea Europeană, şi în mod deosebit în România. Guvernul Ponta a înţeles şi va acţiona în direcţiile 
principale stabilite de UE, fie că e vorba de fonduri europene, fie că e vorba de împrumuturi pentru investiţii sau 
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propriul buget. Devine stringent să începem să ne orientăm înspre a cheltui bani în acele zone care pot avea impact 
pozitiv în dezvoltarea reală a României. 

Este un moment propice, în acest sens, stimaţi colegi, să ne fixăm în sfârşit câteva direcţii strategice de 
investiţie, orientate înspre generarea de locuri de muncă, de profit şi de stabilitate economică, în viitor. Şi cred că este 
şi o şansă nesperată ca, urmând politicile decise la nivelul UE, să avem capacitatea de a scoate în faţă acele idei care 
creează dezvoltare durabilă, inovaţie, bună stare şi profit pentru viitor. Iar avantajul este că putem să facem aceşti 
paşi în acelaşi timp şi alături de partenerii noştri europeni, construind împreună o politică nouă, a viitorului. 

Vă mulţumesc 
 

Deputat 
Aurelia Cristea 

 
*** 

 
Fermele de familie, plusuri şi minusuri 

 
Săptămâna trecută a fost promulgată Legea pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare 
al fermierilor. 

Reiau şi eu subiectul, pentru că interesează foarte multă lume, în special în mediul rural, acolo unde sunt 
nenumărate familii care trăiesc la limită, cu datorii amânate de la o lună la alta şi pentru care cele câteva animale din 
curte reprezintă singura sursă de venit. Aceştia au nevoie de ajutor, dar şi de consiliere şi ghidaj pentru a învăţa să 
fructifice avantajele vieţii la ţară. 

Mai există, însă, o categorie, a celor care au reuşit să facă funcţională activitatea de producţie cu cele câteva 
hectare de teren arabil şi animalele pe care le deţin. Ba chiar reuşesc să şi vândă din producţia proprie, construind un 
model de afacere de familie. Acestora li se adresează proiectul Guvernului, care vine în sprijinul creditării micro-
fermelor şi, deci în ajutorul acestor afaceri de familie care contribuie, la rândul lor la economia naţională. 

Mă bucur să pot vorbi despre o preocupare tot mai accentuată a guvernului pentru agricultura făcută la acest 
nivel, ca şi despre susţinerea creşterii animalelor în fermele mici, născute dintr-o preocupare moştenită din generaţie 
în generaţie sau dobândită prin mutarea familiilor de tineri în mediul rural. 

 
La capitolul „minusuri” trec, în continuare, lipsa de informaţii şi, uneori, lipsa de preocupare şi insistenţă din 

partea posibililor beneficiari în legătură cu avantajele pe care le au, dar despre care nu ştiu, de multe ori. Insist, 
aşadar, din nou, pe o mai bună comunicare a autorităţilor locale şi pe o informare permanentă a cetăţenilor în legătură 
cu drepturi pe care le primesc teoretic, prin lege, dar despre care nu au habar şi, în concluzie, efectele politicii bune în 
domeniu sunt greu observabile. 

Ceea ce consider, în continuare, că trebuie îmbunătăţit este legătura directă cu oamenii. Şi spun acest lucru 
din experienţa personală, din întâlnirile aproape zilnice cu oameni din colegiu, cărora le expun diverse proiecte 
despre care nu au auzit sau de pe urma cărora nu ştiau că pot beneficia. Şi toate acestea din lipsa informaţiilor.  

Evident că voi continua să-i consiliez pe toţi aceşti oameni care vor să trăiască din munca lor, vor să facă 
agricultură profitabilă şi vor să vândă din producţia proprie… însă lucrurile ar sta altfel în toată ţara dacă am reuşi să 
îmbunătăţim considerabil comunicarea lor cu autorităţile locale. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ion Bălan 

 
*** 

 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 31 - 2013 săptămâna  11 – 15 

noiembrie 2013   

 

66

 
Descentralizarea. Un pariu care trebuie câstigat 

  
În toate mesajele mele politice am susţinut necesitatea descentralizării şi chiar a regionalizării. Distribuţia 

puterii şi aducerea deciziei aproape de cetăţean sunt preocupări fundamentale ale democraţiei, preocupări actuale şi 
restante pentru România. Dependenţi de Uniunea Europeană, trebuie să ne adaptăm permanent instituţiile pentru a 
putea proiecta un viitor mai bun. Descentralizarea este o nouă etapă în modernizarea României pe care susţin dar 
aştept şi paşi care să confirme eficienţa acesteia.  

Deşi descentralizarea trebuia să aibă loc demult, elita politică centrală a considerat că nu există suficientă 
competenţă la nivel local pentru gestiona managementul unor instituţii şi nici sustenabilitatea acestora în perspectiva 
dezvoltării. După ani de experienţă privind descentralizarea la nivel de şcoli şi spitale, vedem că se poate gestiona 
dezvoltarea locală şi din provincie. Cu sincope sau cu probleme uneori dar se poate. Temerea faţă asa numiti baroni 
locali care ar acapara toata puterea locală, sau temerea de corupţie a fost încă un factor determinant in reticenţa faţă 
de descentralizare.  

Acestor temeri le raspund cu concluziile unui analize facute de un jurnalist de la Deutsche Welle referitor  
România si la disputa pe descentralizare. In primul rând, spune  analistul Deutsche Welle, să presupunem ca baronii 
locali  ar lua puterea dar acest lucru este legitim, pentru ca ei au fost alesi de electoratul local, ca atare dau socoteala  
comunitaţilor  spre deosebire fată de autoritătile centrale, fără legitimitate electorala. In al doilea rand,  un reprezentat 
al puterii locale este intotdeuna controlabil  el dă seama la vot despre ceea ce a facut, oamenii  sunt acolo, il verifica, 
il vad ce face; spre deosebire de cei care exercita puterea de la nivel central care sunt mai degraba ascunsi, “in ceata”. 
In al treilea rand, legat de corupţie, analistul Deutsche Welle, spune că, chiar daca ar fi asa, coruptia este mai mică in 
teritoriu decat la centru, preţurile sunt mai mici  deci s-ar pierde mai puţine resurse decât se intămpla azi. 

Încercările de modernizare a administraţiei naţionale şi locale s-au lovit în ultimii 2 ani de respingeri repetate, 
cauzate de lipsa interesului direct în controlul politic şi al resurselor. Proiectul nostru al USL-ului pe care încercăm să 
îl finalizăm în acest sfârşit de an ne pune în postura disperată de a realiza descentralizarea, ca etapă obligatorie pentru 
viitorul României. Trecerea la Consiliul Judeţean a unor instituţii, nici pe departe la modul cum se concepuse iniţial, 
înseamnă deja că operăm cu jumătăţi de măsură. Am declarat permanent că pentru a face funcţional un sistem 
administrativ eficient nu trebuie decât să preluăm modele, să le adaptăm la specific şi să încercăm să le testăm. Ne 
dovedim ineficienţi în proiectarea unor modele şi la testarea lor iar acest lucru înseamnă costuri şi suferinţă pentru 
majoritatea cetăţenilor români. Ultima modernizare a unei instituţii, precum cele de control financiar, aproape au 
handicapat bugetul României pe anul acesta. Neînţelegerile din USL referitoare la ce instituţii să fie descentralizate 
seamănă cu un troc politic deloc favorabil dezvoltării României. PSD a avut întotdeauna o viziune asupra 
administraţiei şi specialişti capabili să ofere expertiză pentru un proiect de viitor dar ne vedem lipsiţi de puterea a 
impune ceea ce este corect pentru întreaga naţiune. Nu trebuie să discutăm numai de puterea deţinută temporar de 
către o putere politică şi nici de beneficiul unei elite administrative ci de bunăstarea românilor pentru acum şi pentru 
viitor.  

De aceea aduc în discuţie o serie de probleme pe care le văd, probleme majore care discreditează procesul 
descentralizării.  

În primul rând, problema descentralizării trebuie să fie tratată similar cu modernizarea instituţiilor centrale. Mie 
mi se pare că încercăm să eficientizăm administrarea judeţelor şi a oraşelor dar lăsăm parcă neatinsă problema 
managementului instituţiilor centrale, ministere, agenţii şi companii naţionale, regii etc. In teritoriu se simte o lipsa de 
dinamică de la nivel central, de unitatea de acţiune şi de eficientizarea instituţiilor care dau tonul politicilor naţionale. 
Nu poţi păstra la centru acelaşi personal şi să ceri reducerea de personal la nivel local. Neluarea în calcul a 
necesităţilor reale de dezvoltare locală în raport cu performanţele şi specificul, înseamnă că nu dăm nici o mână de 
ajutor acolo unde găsim excelenţă, dorinţă de excelenţă şi potenţial exploatabil. 

În al doilea rând, am spus întotdeauna că modenizarea în trepte, în etape, ne fereşte de dezastru, de situaţii pe 
care nu ni le permitem. Această descentralizare trebuie să însemne o etapă importantă în procesul regionalizării pe 
care îl presupunem a fi salvator pentru viitor. Va fi salvator dacă avem grijă să îl aplicăm cum trebuie. Problema este 
că noi am mai experimentat o descentralizare şi sper că am învăţat. Autorităţile locale nu mai acceptă 
descentralizarea unor instituţii fără resurse financiare acceptabile şi acest lucru trebuie să îl facă centrul. Până acum 
nu au fost stabilite criterii clare de descentralizare financiară şi acest lucru trebuie să fie concomitent cu decizia 
politică prin care instituţiile trec în subordinea consiliilor judeţene. Dacă autorităţile judeţene şi locale primesc noi 
instituţii, trebuie ca autorităţile centrale să le pună la dispoziţie si un sprijin instituţional şi informaţional pentru a 
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realiza acest lucru. Este dificil în sărăcie de resurse să supravieţuieşti darămite să modernizezi instituţii şi să asiguri 
dezvoltare.  
Peste tot în lume, unde s-a reuşit în modernizare, au lucrat alături de funcţionari, grupuri de lucru, de asistenţă, suport 
tehnic, o mulţime de echipe care au asistat diferitele comunităţi să se organizeze şi să fie eficiente pentru cetăţenii 
lor.  Cred că succesul dezvoltării noastre este să nu permitem comunităţilor performante să rămână în urmă doar 
pentru că alte comunităţi nu au această dorinţă sau şansă. Trebuie să facem totul pentru a asista judeţele şi oraşele 
pentru că această descentralizare să fie un succes. Trebuie ca acest succes de etapă să ne pregătească pentru viitoarea 
regionalizare care poate oferi mai multe şanse de dezvoltare pentru viitor. Cu menţiunea că nu toate vor reuşi la fel de 
bine iar Europa este exemplul perfect pentru acest tip de evoluţie. 
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 

 
 

Stimaţi colegi,  
 
Ca lucrurile au inceput sa mearga bine in Romania, nu mai este o noutate. Insa, asta nu inseamna ca munca 

guvernului Ponta si rezultatele acestuia nu pot fi discreditate in fel si chip. 
In ultima perioada se vehiculeaza, ca de la 1 ianuarie 2014 preturile vor exploda ca urmare a masurilor anuntate 

de guvern. 
Nimic mai fals, deoarece in economia romaneasca exista inca un deficit de cerere. Oamenii cumpara putin, 

ceea ce inseamna ca magazinele si producatorii nu se vor avanta sa creasca preturile pentru ca s-ar cumpara astfel si 
mai putin. O alta idee falsa care este vehiculata in ultima vreme este aceea conform careia o data cu cresterea accizei 
la carburanti, preturile vor creste. Iarasi o idee falsa deoarece doresc sa amintesc ca in urma cu un an, pretul litrului 
de carburant la pompa era undeva la 6,25 lei. Acum, el este la circa 5,5 lei si chiar daca intreaga valoare a noii accize 
se transpune in pretul carburantilor, un litru la pompa tot nu ar depasi 5,8 lei. 

As dori sa mai amintesc faptul ca in ceea ce priveste cresterea pretului la produsele alimentare, acest aspect a 
fost preintampinat. Preturile la legume, fructe, oua - in general la produsele agricole – nu vor creste pentru ca 
Guvernl a pregatit si anul viitor cum l-a pregatit pe acesta. 

Incepand cu octombrie 2013 – au fost acordate peste 500 milioane de euro drept plati anticipate pentru 
pregatirea campaniei agricole de anul viitor. Au fost reduse cheltuielile la livrarea apei destinate irigatiilor pentru 
agricultori. Au fost acordate despagubiri de la buget pentru fermierii afectati de seceta din vara anului 2012.  

Guvernul ofera sprijin financiar pentru producatorii de lapte si carne de vita din zonele defavorizate, in limita 
unui plafon de 30 de milioane de euro.  

In plus, au fost platite subventiile din agricultura blocate de PDL. S-a aprobat plata a 2,7 miliarde de lei pentru 
1.072.289 de beneficiari ai schemelor de plati unice pe suprafata. Au fost finantate circa 50 de proiecte pentru 
depozite de legume-fructe, destinate preluarii, sortarii, pastrarii si amabalarii produselor. A fost redusa TVA la paine 
de la 24% la 9%, iar efectul asupra preturilor s-a vazut.   

 Iar masurile vor continua in aceeasi directie. Pregatirea bugetului pe 2014 indica o politica fiscala bugetara 
prudenta cu o continuitate a consolidarii fiscale, dar cu o alocare mai mare de resurse catre investitii, catre noi 
proiecte. Deciziile arata un tip de comportament care poate sa creeze o anumita stabilitate in perioada urmatoare. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 
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Sectorul de creştere a ovinelor şi caprinelor o oportunitate pentru români 

  
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 

 
În România creşterea ovinelor şi caprinelor se realizează cel mai adesea în sistem extensiv, sistem care la 

prima vedere ar părea că presupune cheltuieli reduse, mai ales în zonele unde alternativele agricole sunt limitate. În 
realitate aceste două specii prezintă în comparaţie cu celelalte specii de animale de fermă o serie de constrângeri şi 
anume: 

- producţia lor este ciclică, crescătorii valorificând mieii şi iezii în preajma sărbătorilor pascale, 
reprezentând circa 45% din venitul pe cap de oaie, laptele circa 50%, iar lâna 5%. Toate acestea cuantificate în bani 
ar însemna circa 300-350 lei pe cap de oaie mamă; 

 - volumul cheltuielilor medii pe cap de oaie mamă se ridică la suma de 650-700 lei/an; 
- oaia şi capra sunt animale care nu pot fi crescute într-un mediu controlat, spre deosebire de porcine, 

păsări şi chiar taurine, şi de aici marile dificultăţi în a creşte şi dezvolta rase performante specializate din alte ţări, din 
alte zone pedoclimatice diferite de cele din ţara noastră, fapt demonstrat de o serie de importuri de ovine specializate 
care după 2-3 ani au produs pierderi mari (scăderea prolificităţii şi natalităţii, avorturi, mortalităţi); 

- ovinele şi caprinele din rasele istorice româneşti au în general performanţe productive destul de modeste, 
fapt care ar putea să influenţeze negativ evoluţia acestora pe termen lung.  

Din aceste cauze consider că progresul calitativ al acestor două specii poate fi realizat numai prin crearea 
de rase româneşti, performante, adaptate condiţiilor din ţara noastră, iar singurele unităţi care pot face acest lucru sunt 
unităţile de cercetare din domeniu.  

Cu toate aceste neajunsuri, paradoxal poate, aceste două specii au cunoscut în ultimii 7-8 ani o creştere 
numerică importantă, creştere datorată în primul rând tradiţiei şi pasiunii crescătorilor, favorizată de suprafeţele mari 
de păşuni şi fâneţe în special submontane şi montane şi de cererea deosebit de mare de carne de ovine ( în special 
tineret ovin) şi de produse din lapte de oaie şi capră de pe piaţa UE. 

Dacă ne gândim la faptul că, deşi interesul pentru creşterea ovinelor şi caprinelor în ţările mai vechi 
membre ale Uniunii Europene a scăzut (cauzat de costurile mari de producţie, de lipsa forţei de muncă, de grija 
permanentă care trebuie acordată), consumul a crescut, dovadă importurile masive de carne din Australia, Noua 
Zeelandă, Argentina şi Brazilia. De aici putem constata ce oportunitate ar însemna pentru crescătorii români să 
producă mai mult şi de calitate superioară. 
Vă mulţumesc,  
 

Deputat 
Ion Melinte 

 
*** 

  
Rectificarea bugetară negativă din această perioadă nu este definitivă 

 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 

În ultimele zile am asistat la acuzaţiile şi declaraţiile membrilor Opoziţiei, cu privire la rectificarea bugetară 
negativă, încercând să facă din această etapă economică o tragedie şi o prezintă ca pe un impas peste care nu poate fi 
trecut.  

Dacă România a reuşit să depăşească anul 2010 în care deficitul bugetar era de 6,8% şi anul 2011 cu un deficit 
de 5,2% din PIB, va reuşi cu siguranţă, fără a face sacrificii, depăşirea etapei în care după  această rectificare 
bugetară deficitul va urca de la 2,3% la 2,5%  din PIB, încadrându-se în continuare în ţinta de 3% deficit, impusă de 
către Uniunea Europeană, şi asumată de către Guvernul USL. 
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Dacă ne întrebam de ce astăzi asistăm la o colectare mai redusă a taxelor, precum şi prim-ministrul ţării afirma, 
răspunsul ar fi acela că impozitul pe profit în sistemul bancar nu a întrunit aşteptările, şi încă o cauză ar fi determinată 
de firmele intrate în isolvenţă pentru a scăpa de plata datoriilor. 

De amintit este efortul Guvernului de a combate evaziunea fiscală prin Legea Insolvenţei, având în vedere 
actualul context economic, încercare ce a fost imediat combătută. 

Şi pentru că de fiecare dată „greaua moştenire” joacă un rol important, trebuie punctate cheltuielile ce au fost 
suportate de către actualul Guvern, nefiind pricinuite în urma acţiunilor sale. 

Reîntregirea salariilor personalului bugetar cu 7,4 %, plăţi efectuate începând cu 2013, şi plăţile prevăzute prin 
hotărâri judecătoreşti tot în favoarea personalului bugetar, ce sunt eşalonate până în anul 2016, au depăşit cu 1,3%  
estimările de la începutul anului. 

Plata arieratelor, ce în 2012 însumau valoarea de peste 800 de milioane de lei, urmate de plata arieratelor către 
spitale în valoare de 76 de milioane de lei, ce au fost plătite din Fondul de rezervă bugetară.  

Şi ultimul lucru pe care îl voi aminti, dar cu siguranţă nu ultima datorie preluată de USL, este necesitatea plăţii 
corecţiilor financiare în urma neregulilor sesizate pe anii 2009-2011 în domeniul achiziţiilor publice, sume suportate 
de la bugetul de stat. 

Efectele unei guvernări deficitare nu dispar în cateva luni, ci, în funcţie de magnitudinea problemelor create, 
redresarea unei întregi ţări, în care economia începe să dea semne de îmbunătăţire, pot dura, în cazul nostru, cel puţin 
până la eliberarea din funcţie a personalităţilor ce împiedică eforturile celor de bună-credinţă. 

Şi pentru ca încheierea să fie facută într-o manieră pozitivă, precizez că rata absorbţiei de fonduri europene a 
depăşit 25%, producţia industrială a crescut cu 6,6 la sută faţa de cea din anul precedent, anul agricol 2013 este cel 
mai bun din ultimii 20 de ani, exporturile au crescut cu 7,5 la sută dintre care exportul de autoturisme a crescut cu 
16,8% faţă de anul 2012, datoria externă pe termen mediu şi lung a scăzut cu 1,5% iar cea pe termen scurt a scăzut cu 
5,9 % faţa de decembrie 2012. 

 
Deputat 

Mircea Dobre 
 

*** 
 

Reforma în sănătate – un proces vital! 
 

Domnule Presedinte, 
 Stimati colegi, 
 
        Reforma in sanatate presupune elaborarea legislatiei de reforma prin punerea in acord cu prevederile 

programului de guvernare.Au fost consultari fructuoase cu profe-sionisti din sistem,asociatiile de 
pacienti,sindicatele,iar proiectele au fost supuse unei se-rii de dezbateri nationale si regionale la care au participat 
inclusiv parlamentari. 

       Reforma in domeniul sanatatii presupune modificarea si completarea Legii 92/2006 prin armonizarea 
legislatiei nationale cu dispozitiile legislatiei europene privind acorda-rea asistentei medicale transfrontaliere.Acest 
proces de reforma presupune continuarea 

procesului de descentralizare prin trecerea de activitati de la structurile deconcentrate ale Ministerului Sanatatii 
catre Consiliile judetene si prin transferarea de unitati sanita-re cu paturi catre administratia locala. 

     Elaborarea pachetului de servicii medicale de baza este o componenta foarte impor-tanta a procesului de 
reforma si a fost elaborat de specialistii in domeniu pornind de la date statistice si pe principiile medicinei bazate pe 
dovezi.Acest pachet este gandit pe episoade de ingrijire,pentru fiecare problema de sanatate pacientul primind un set 
nou de servicii.Acest pachet spune clar unde cum si in ce conditii se acorda servicii medicale directionand 
pacientul,iar medicilor de familie li se da posibilitatea sa acorde o gama mai larga de servicii.O componenta la fel de 
importanta in cadrul acestui proces de re-forma il constituie si proiectul pilot privind statutul spitalelor.Toate spitalele 
publice vor primi statutul de unitate publica si vor putea beneficia de fonduri bugetare.Spitalele vor putea spera dupa 
un buget global,spre deosebire de situatia actuala cand trebuie sa astepte rectificarea bugetara.Va putea contracta 
imprumuturi financiare,de a calcula si introduce in conturi amortizarea bunurilor si de a constitui fond propriu de 
dezvoltare.  
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     Tot in acest amplu proces se inscrie si proiectul pilot privind cresterea veniturilor medicilor si echipelor 
medicale precum si organizarea si functionarea rezidentiatului  si raspunderea civila a personalului 
medical(malpraxis). 

     Reorganizarea si restructurarea Ministerului Sanatatii si descentralizarea comple- teaza armonios acest 
proces complex de reforma al sanatatii,in interesul cetateanului. 

 
Deputat 

Sorin Stragea 
 

*** 
 

Proiectul de lege pentru un Cod al Insolvenţei este aşteptat în Parlament 
 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
 
Codul insolvenţei reprezintă una dintre cele mai importante măsuri guvernamentale ale ultimilor ani, iar 

adoptarea acestuia va aduce cu siguranţă mari beneficii, atât pentru bugetul de stat, cât şi pentru sectorul privat şi 
mediul de afaceri, înscriindu-se în linia unuia dintre obiectivele guvernării: combaterea evaziunii fiscale.  

Recentele negocieri cu Fondul Monetar Internaţional au arătat că pentru a face faţă nevoilor populaţiei, 
măsurile sociale trebuie însoţite de politici publice coerente în direcţia reglementării încasării taxelor şi impozitelor. 
Fără îndoială, pentru a supravieţui într-un mediu de afaceri competitiv, companiile private cât şi statul trebuie să se 
asigure că îşi pot recupera datoriile la timp.  

În ultimii ani, s-a putut observa că procedura îndelungată şi costisitoare a insolvenţei, lacunele de reglementare 
şi cele din cadrul legal au deschis oportunităţi către fraudă şi inechitate.  

Codul Insolvenţei, aşa cum a fost el promovat de Guvernul României, introduce o viziune integratoare, 
aducând toata legislaţia sub aceeaşi umbrelă, asigură echilibrul intereselor creditorilor şi  reduce durata procedurii de 
insolvenţă care determină creşterea gradului de recuperare a creanţelor.  

Mediul de afaceri, companiile de stat, bugetul de stat au nevoie de o legislaţie coerentă şi predictibilă pentru o 
economie stabilă. Procedura insolvenţei nu poate servi rolul de portiţă de scăpare pentru companiile necinstite, fie ele 
private sau de stat iar prin proiectul de lege pe care guvernul îl va aduce in Parlament se doreşte instituirea obligaţiei 
de a respecta o lege dreaptă şi egală pentru toţi.  

Datoria noastră este de a asigura aplicarea acestei legi cât mai repede cu putinţă, de aceea aşteptăm ca proiectul 
de lege să îşi urmeze parcursul legislativ.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Vlad Cosma 

 
*** 

 
Implicarea autorităţilor locale în susţinerea copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate, prin intermediului 

proiectelor comunitare 
 

Fenomenul migraţiei cu care România se confruntă în ultimii ani a avut ca efect secundar crearea unei noi 
categorii defavorizate în societatea noastră - cea a copiilor lăsaţi în urmă de părinţii care au plecat la muncă în 
străinătate. Cu toate că cifrele legate de numărul copiilor lăsaţi în grija unor tutori legali au mai scăzut în ultimii ani, 
problemele acestor copii rămân în continuare nerezolvate.  

Statul s-a aplecat în mai multe rânduri asupra acestei problematici, şi în colaborare cu societatea civilă a iniţiat 
şi a elaborat acte normative cu scopul de a acoperi legal situaţiile în care se află aceşti copii. Un exemplu în acest 
sens este chiar legea 257/2013 care a intrat în vigoare de luna trecută. Prin această lege, se corectează scăpări şi se 
reglementează situaţii rămase fără răspuns de-a lungul anilor.  
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Cu toate acestea, un act normativ, oricât de cuprinzător ar fi, nu poate rezolva problemele de fond ale acestor 
copii, rămaşi practic în grija întregii comunităţi. Responsabilitatea creşterii şi integrării acestora în societate, în lipsa 
unei educaţii primite într-un mediu familial tradiţional, ne revine tuturor.  

Un rol special în aceste situaţii îl are, fără îndoială, autoritatea locală. Ştim cu toţii că aceste cazuri nu sunt 
repartizate în mod egal pe teritoriul României, şi că unele comunităţi au o reală problemă în ceea ce priveşte copiii 
lăsaţi în urmă de părinţii plecaţi la muncă. De aceea, cred cu tărie că autorităţile locale trebuie să îşi extindă aria de 
servicii sociale puse la dispoziţia acestora, chiar şi mai departe de reglementările legale obligatorii.  

Un exemplu în acest sens ar putea fi crearea de parteneriate cu asociaţiile de protecţie a copiilor, în vederea 
identificării nevoilor acestora. O mare parte din povara autorităţilor locale de a identifica soluţii poate fi preluată de 
organizaţiile non-guvernamentale care pot oferi asistenţă primăriilor şi serviciilor de protecţie a copiilor.  

O altă propunere ar fi instituirea de protocoale cu unităţile de învăţământ în vederea ţinerii unei evidenţe a 
copiilor rămaşi în grija unor tutori. În cazul în care părinţii nu îşi respectă obligaţia de a anunţa autorităţile asupra 
intenţiei de părăsi ţara, şcolile ar putea veni  în sprijinul autorităţilor locale în monitorizarea acestor copii.  

Unităţile de învăţământ mai pot pune la dispoziţia elevilor centre de tineret în care să îşi petreacă timpul liber, 
în speranţa că astfel se va putea substitui, măcar parţial, timpul petrecut alături de familie. Costurile ar putea f 
asigurate prin programe europene, accesate prin intermediul autorităţilor locale, în colaborare cu unităţile şcolare.  

În încheiere aş vrea să îmi exprim speranţa că noua lege care, printre altele, protejează şi copiii rămaşi în ţară, 
să aibă efectele dorite. Totodată, vreau să subliniez faptul că toţi trebuie să ne asumăm responsabilitatea educării 
copiilor cu părinţi plecaţi în căutare de o viaţă mai bună. Dacă autorităţile publice îşi asumă responsabilitatea 
elaborării unui cadru legal pentru protejarea copiilor, atunci comunitatea trebuie să acţioneze, să se implice activ şi să 
ajute la identificarea problemelor şi soluţiilor pentru copii.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat P 
Tamara Ciofu 

 
*** 

 
 

Clarificări asupra reţinerea contribuţiilor sociale pentru activităţi de cedare de folosinţă a bunurilor 
 
Modificările cadrului legislativ privind contribuţiile sociale din ultimul an au creat situaţii neplăcute pentru plătitorii 
de taxe. La nivelul autorităţilor locale ale ANAF există o stare de confuzie privind datoriile acumulate în anul fiscal 
2012, în baza unui articol de lege care a fost înlocuit de o ordonanţă care încă nu a intrat în vigoare.  
Aşa cum şi presa naţională a relatat, foarte multe persoane au fost luate prin surprindere de plata unei datorii la 
ANAF pentru contribuţiile sociale pentru anumite tipuri de activităţi de cedare de folosinţă a bunurilor (prin 
închiriere sau arendare), întrucât articolul din Codul Fiscal a fost abrogat, fiind completată legea cu o ordonanţă de 
urgenţă care are rolul de a corecta efectele acestui articol.  
Astfel, actuala formă a Codului Fiscal impozitează veniturile realizate prin închiriere sau arendare după o bază de 
calcul fixă – se reţine contribuţia socială pentru venitul minim garantat, indiferent de valoarea venitului obţinut prin 
activităţile menţionate. Cu alte cuvinte, cel care realizează venituri considerabile din cedarea de folosinţă a bunurilor 
este impozitat la fel cu cel care realizează venituri semnificativ mai mici, dintr-o activitate de aceeaşi natură.  
Aceasta inechitate a fost corectată anul acesta printr-o ordonanţă de urgenţă care determină baza de calcul a acestui 
impozit în funcţie de venitul realizat. Baza de calcul a contribuţiei de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei 
bunurilor este stabilită astfel la diferenţa dintre venitul brut impozabil şi o cotă de cheltuieli forfetare de 25%, similar 
impozitului pe venitul din chirii. Aceasta nu poate fi mai mică decât un salariu minim brut pe ţară, când acesta este 
singurul venit al persoanei fizice şi nu poate să fie mai mare decât 5 salarii brute medii pe ţară. 
Cu toate acestea, legea aflată în vigoare în acest moment nu este forma corectată, ordonanţa de urgenţă urmând a 
intra în efect abia la începutul anului viitor, odată cu stabilirea normelor de aplicare. 
Ce se întâmplă cu datoriile acumulate până la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă?  
Pot ele să fie şterse după aplicarea normelor noii legi?  
Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât vorbim despre contribuţii la sănătate, iar datoriile la acest fond  pot 
limita accesarea unor programe naţionale de sănătate de către cei consideraţi datornici.  
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Mai mult, relatările din ţară arată faptul că persoanele care se află sub incidenţa acestor legi nu au fost înştiinţate de 
către organele ANAF despre datoriile acumulate şi au fost puse în situaţia de a li se refuza accesul la programele de 
sănătate.  
Consider că este necesară o dezbatere şi o clarificare asupra situaţiei actuale şi informarea tuturor autorităţilor locale 
care au atribuţii în aplicarea legii şi reţinerea contribuţiilor la sănătate.  
Populaţia trebuie informată printr-un proces decizional transparent asupra chestiunilor ce ţin de plata taxelor şi 
impozitelor, însă trebuie să se ţină cont de situaţiile neplăcute create printr-un proces legislativ ambiguu.   
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
                                                                                                                                          

Nevoia suplimentării ariei curriculare cu elemente de educaţie non-formală 
 

Sistemul educaţional românesc este unul învechit, neadaptat la normele europene şi piaţa muncii. De aceea, 
este nevoie ca reglementările din acest domeniu să se îndrepte spre adoptarea de soluţii creative şi adaptate la nevoile 
societăţii româneşti.  

Nu trebuie sa aşteptăm luna iulie în care se afişează rezultatele la bacalaureat pentru a vorbi deschis despre 
tarele sistemului sau să cerem ajutor din partea specialiştilor pentru a oferi expertiză asupra problemei de fond cu 
care se confruntă sistemul educaţional – aria curriculară care nu mai răspunde nevoilor educaţionale. În secolului 21, 
în anul 2013, obiectivele educaţionale trebuie să se raporteze la tehnologizarea întregii societăţi în general, şi la 
tehnologizarea muncii în particular.  

De aceea, consider că este important să ne aplecăm asupra metodelor inovatoare care vin din zona educaţiei 
non-formale. Ultimii ani au adus în atenţia specialiştilor din domeniul educaţional elementele non-formale de 
învăţare. La nivelul comisiei europene s-au elaborat studii si reglementari pentru validarea metodelor non - formale 
de invăţare. România trebuie să se ralieze acestor eforturi şi să ofere oportunitatea unui proces de învăţare continuu.  

O soluţie pentru popularizarea şi promovarea acestor metode poate fi introducerea de activităţi de învăţare non-
formală în aria curriculară din învăţământul pre-universitar. Modalitatea în care sunt livrate anumite materii poate fi 
adaptată în aşa fel încât să cuprindă elemente de educaţie non-formală. Aceste elemente au un rol important – acela 
de la facilita învăţarea în ritm propriu, adaptarea informaţiilor la nevoile comunităţii, grupului sau individului, 
stabilirea de obiective clare de învăţare, măsurabile, încadrare în timp, specifice şi relevante.  

Aş vrea să închei prin a-mi exprima susţinerea necondiţionată faţă de eforturile de înnoire şi adaptare a ariei 
curriculare la standardele europene de cea mai înaltă calitate.  Rămân ferm convinsă că reformarea sistemului 
educaţional este posibilă doar prin măsuri curajoase, agreate de toate părţile interesate de procesul de schimbare a 
şcolii româneşti. Adaptarea la realităţile pieţii muncii se poate face doar printr-o abordare bazată nu numai pe 
dobândirea de cunoştinţe, cât şi prin acumularea de experienţă, abilităţi şi atitudini.   
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Cătălina Ştefănescu 

 
*** 
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 Întrebări 
 

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

Recunoaştere profesională pentru specialiştii în intervenţii în autism 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Prin prezentul document, doresc să vă aduc în atenţie o problemă care, de câte ori s-a ivit posibilitatea de a fi 
luată în discuţie şi soluţionată corespunzător, a fost omisă fără nicio explicaţie. Este vorba despre absenţa în România 
a unui standard ocupaţional pentru specialiştii în intervenţii asupra persoanelor cu tulburari din spectrul autist. Nici 
Legea 151/2010  privind serviciile specializate integrate de sănatăte, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănatate mintală asociate (modificată şi completată prin Legea 200/ 
2013) nu conţine prevederi lămuritoare în acest sens.  

Inexistenţa în România a unui standard ocupaţional pentru specialistul în intervenţii în autism este, cumva, 
compensată de faptul că unele profesii existente în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) prevăd lucrul cu 
persoane cu dizabilităţi în general, printre care şi autişti. Potrivit COR, aplicarea terapiei pentru persoanele cu autism 
este legală din punct de vedere profesional în cazul următoarelor standarde ocupaţionale: psiholog (COR 244511), 
psihopedagog (COR 244512) şi pedagog de recuperare (COR 333003). În Occident, există de foarte mulţi ani o 
recunoaştere solidă la nivel instituţional la adresa specialiştilor din domeniu. Este vorba despre certificarea 
internaţională a analiştilor comportamentali, realizată prin  BCBA (Board Certified Behavior Analyst) şi BcaBA 
(Board Certified Assistant Behavior Analyst). Având în vedere costurile de şcolarizare extrem de ridicate, obţinerea 
celor două certificări este, totuşi, aproape interzisă pentru cetăţenii români cu mijloace financiare medii. Pentru ca 
persoanele cu afecţiuni din spectrul autist să aibă parte de un tratament civilizat din partea statului, România trebuie 
să implementeze rapid mijloacele prin care aceste niveluri de certificare internaţională să fie accesibile specialiştilor 
români.  

În continuarea celor expuse mai sus, vă adresez următoarele întrebări:  
- Ce posibilităţi există pentru completarea Clasificării Ocupaţiilor din România cu standardul ocupaţional 
corespunzător specialistului în intervenţii în autism? 
- Există posibilitatea sprijinirii financiare, de către Minister, a persoanelor care îşi doresc să obţină certificările 
BCBA şi BcaBA şi care nu au mijloacele necesare să o facă? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Adrian Mocanu 
 

*** 
 
       
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 
Stimate domnule ministru, 
  
 Vă rog să clarificaţi situaţia confuză la nivelul opiniei publice din Arad a clădirii în care funcţionează Poliţia 
de Frontieră din Arad, de pe strada Mărăşeşti nr. 18-20. Numele dvs. folosit în opinia noastră incorect de către 
primarul Gheorghe Falcă într-un proces de manipulare a opiniei publice şi a mass-media locale. Sediul instituţiei este 
solicitat de administraţia publică locală din Arad, care ar dori să mute în imobilul respectiv Şcoala Gimnazială 
„Mihai Eminescu”.  

Şcoala funcţionează într-un imobil retrocedat unei biserici iar administraţia locală a plătit din anul 2006 o 
chirie foarte mare pentru sediul respectiv  - 9.198 euro lunar. De lena trecută, la insistenţele noastre şi ale consilierilor 
municipali USL, chiria a fost redusă la 4.500 de euro, totuşi o sumă foarte mare.  

Autorităţile locale au solicitat de la ministerul pe care îl conduceţi sediul Poliţiei de Frontieră, de pe strada 
Mărăşeşti nr. 18-20. Răspunsul oficial al ministerului a fost unul negativ, motivat prin faptul că în sediul respectiv s-
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au făcut investiţii importante. Mai mult, în sediul respectiv se vor muta Serviciile Publice Comunitare Regim Permise 
de Conducere şi Înmatriculări Vehicule respectiv Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple, care în prezent 
funcţionează într-un centru comercial căruia M.A.I. îi plăteşte o chirie lunară de 8.700 lei.  
 Împreună cu consilierii municipali ai USL, am identificat o soluţie potrivită pentru comunitatea locală, elevi, 
părinţi şi profesori: am iniţiat un proiect de hotărâre pentru achiziţionarea imobilului în care funcţionează acum 
şcoala, cu sume de bani din bugetul local. Achiziţionarea imobilului se justifică financiar, pentru că sumele care merg 
acum spre plata chiriei pot fi folosite pentru achiziţionarea imobilului. Din păcate, iniţiativa noastră a fost respinsă, 
după ce primarul Gheorghe Falcă a invocat o discuţie cu dumneavoastră. El a pus consilierilor municipali şi opiniei 
publice că are acordul dvs pentru transferul imobilului Poliţiei de Frontieră de pe strada Mărăşeşti nr. 18-20 spre 
administraţia locală. 
 Consider că invocarea unei convorbiri dintre primarul Gheorghe Falcă şi dvs. nu este o bază serioasă pentru 
adoptarea unor decizii administrative importante pentru comunitatea din Arad, mai ales în condiţiile în care avem 
deja documente oficiale care susţin contrariul. Având în vedere că numele dvs este folosit într-o acţiune de 
manipulare, vă rog să faceţi precizările care se impun. 
 Stimate domnule ministru, vă rog să îmi comunicaţi dacă în urma discuţiei cu primarul Aradului, Gheorghe 
Falcă, veţi transfera imobilul de pe strada Mărăşeşti nr.18-20 administraţiei locale din Arad? 
 Solicit răspuns în scris.   
 

Deputat 
Flavius Măduţa 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu,  ministrul Finanţelor publice 
 

Modificarea redevenţelor petroliere 
 
Stimate domnule ministru, 
 
O comisie interministerială, coordonată de către ministerul pe care îl conduceţi lucrează şi analizează o eventuală 
modificare a nivelului redevenţelor petroliere, în condiţiile în care legislaţia specifică nu permite o astfel de 
operaţiune decât după  anul 2014. 
 
 "Guvernul ia în calcul o modificare a redevenţelor, dar acest lucru este în coordonarea Ministerului Finanţelor. 
Există o comisie interministerială, din care facem şi noi parte, dar nu vă pot spune în acest moment ce avem în 
vedere”. (Irina Zamfir, consilier Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale) 
În aceste condiţii, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Cum intenţionaţi să creaţi cadrul fiscal privitor la valoarea redevenţelor ce vor fi aplicate pentru producţia de 
petrol şi gaze după anul 2014? 
2. Care sunt activitatea şi rezultatele de până în acest moment a comisiei interministeriale coordonată de 
ministerul pe care îl conduceţi? 
 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Speranţele pot dăuna grav fondurilor europene! 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Cu siguranţă, datorită însemnătăţii portofoliului pe care îl deţineţi, sunteţi unul dintre nu numai cei mai 
solicitanţi membri ai Executivului, dar, fără lipsă de respect la adresa celorlalţi colegi ai dumneavoastră, unul dintre 
cei mai importanţi.  

Şi tocmai pentru că este aşa şi pentru că de modul în care vă înţelegeţi activitatea depinde soarta multor 
lucruri şi oameni din această ţară, consider că se impune o analiză mai atentă asupra rezultatelor obţinute până în 
acest moment, cu atât mai mult cu cât, din declaraţii sau informări, totul pare ambiguu, contradictoriu, trecându-se de 
la o veste bună la una alarmantă şi invers 

Iar dacă este aşa, domnule ministru, cu respect vă solicit clarificarea unor aspecte ce ţin de impasul referitor 
la termenul suplimentar solicitat pentru utilizarea banilor europeni. 
1. Care sunt garanţiile dumneavoastră care indică, conform celor declarate, că România va ajunge până la 
sfârşitul acestui an la 30% rata de absorbţie a fondurilor europene, însemnând o creştere de 4% în mai puţin de două 
luni de la actuala rată de 26%? 
2. România riscă să piardă 2,3 miliarde de euro, iar dumneavoastră declaraţi că discuţiile privitoare la 
prelungirea cu un an a termenului  pentru cheltuirea fondurilor europene se află în impas, dar că aveţi „speranţe” că 
această lună va aduce un răspuns pozitiv în acest sens. Domnule ministru, în afară de optimism şi de speranţele care 
se ştie că nu mor ultimele, cu ce altceva puteţi garanta o reuşită a acestor discuţii pentru evitarea pierderii unei sume 
atât de mari? 

P.S. Vă felicit sincer pentru rezultatele obţinute în perioada mandatului dumneavoastră şi sunt conştient că, 
faţă de anii trecuţi, avem de-a face cu un progres semnificativ. Cu toate acestea, nu putem merge mereu prin 
comparaţii cu trecutul, cu duioase consolări că acum este mai bine faţă de acelaşi trecut, ci trebuie, cu tot ceea ce 
putem să ne concentrăm pe un prezent care nu ne aşteaptă speranţele, ci faptele. 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale   
                  

Facilitarea accesului la fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri din România 
 
 
Stimate domnule ministru,   
 Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei care activează în domeniul agricol este o realitate cu care este nevoită 
să se confrunte atât România, cât şi alte state ale Uniunii Europene. În ţara noastră, statisticile cele mai recente au 
arătat că mai bine de jumătate dintre proprietarii de terenuri agricole au vârste cuprinse între 60-70 de ani.  
 În mod regretabil însă, tinerii din România întâmpină numeroase dificultăţi în momentul în care se decid să 
demareze procedurile necesare pentru dezvoltarea unei afaceri în domeniul agricol. Tinerii ajung să se lovească de un 
sistem care pare mai degrabă să le fie potrivnic, decât un partener în procesul de accesare a fondurilor europene 
nerambursabile. Există tot mai multe cazuri în care finanţarea unor proiecte declarate a fi eligibile este blocată din 
cauza funcţionarilor publici care gestionează proiectele, dar şi din cauza întregului sistem birocratic care îngreunează 
foarte mult procesul de accesare a fondurilor europene. Această birocratizare excesivă are din păcate drept consecinţă 
primordială chiar denaturarea scopului programelor europene pentru agricultură, fapt ce este mai mult decât 
îngrijorător. Cu astfel de disfuncţionalităţi se confruntă de asemenea şi tinerii fermieri din judeţul Vaslui, judeţ pe 
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care îl reprezint în Parlamentul României. Deşi dispune de un potenţial agricol ridicat, capabil de a oferi perspective 
benefice pentru tinerii fermieri, acest judeţ se confruntă cu o lipsă acută  a tinerilor care îşi doresc să activeze în 
domeniul agricol, unul dintre motive fiind şi acela al birocratizării excesive din domeniu. 
 Consider că trebuiesc luate măsuri urgente prin care să fie eliminate disfuncţionalităţile pe care le întâmpină 
tinerii fermieri în procesul de accesare a fondurilor europene, dar şi de simplificare a sistemului birocratic. Astfel de 
măsuri nu ar avea doar rolul de a susţine implicarea tinerilor tinerilor în  domeniul agricol, dar ar putea avea şi rolul 
de a creşte competitivitatea agriculturii româneşti la nivel european, un obiectiv realist şi de dorit pentru România, 
ţară care ocupă locul şase în Europa ca şi suprafaţa agricolă.  
 Vă rog  domnule ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile prin care ministerul pe care îl coordonaţi îşi 
propune să faciliteze accesul tinerilor fermieri la fondurile europene nerambursabile, dar şi măsurile prin care se 
urmăreşte simplificarea birocraţiei în acest domeniu. Folosesc domnule ministru Daniel Constantin acest prilej pentru 
a vă asigura de întreaga mea consideraţie. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Măsuri de susţinere a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte 
 
 

Stimate domnule ministru,   
 An de an, România se bucură de o largă apreciere şi recunoaştere la nivel internaţional datorită tinerilor şi 
copiilor care câştigă premii şi medalii la cele mai importante concursuri şi olimpiade din întreaga lume. Toţi aceşti 
copii ne demonstrează de fiecare dată, dacă mai este cazul, că cea mai importantă resursă a României o găsim în 
şcolile şi în căminele noastre, iar cu acest fapt merită să ne mândrim ori de câte ori avem ocazia.  
 Copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte fac parte dintr-o categorie socială care are nevoie de o atenţie 
sporită din partea statului. Spun asta datorită faptului că ei au nevoie să beneficieze de programe educaţionale 
capabile de a le favoriza pe deplin dezvoltarea potenţialului de care dispun în scopul de a obţine performanţe înalte. 
Un rol important în pregătirea acestor tineri şi copii revine şi cadrelor didactice, care atunci când intră în contact cu 
astfel de copii şi tineri trebuie să-şi adapteze stilul de predare cerinţelor pe care le impune procesul educaţional 
potrivit pentru aceştia. Din păcate, în România ultimilor ani, atenţia de care ar fi trebuit să beneficieze copiii şi tinerii 
capabili de performaţe înalte a fost aproape inexistentă, preferându-se de multe ori, includerea lor în învăţământul de 
masă. Astfel nu s-a ţinut nici pe departe cont de pregătirea de care aceşti copii şi tineri ar fi putut avea nevoie pentru a 
putea face performanţele de care sunt capabili. La rândul lor, cadrele didactice nu au beneficiat de instruirea de care 
ar fi avut nevoie pentru a contribui la dezvoltarea intelectuală a acestor copii şi tineri. Este de înţeles astfel de ce tot 
mai mulţi părinţi aleg pentru copiii lor un viitor în altă ţară, într-o ţară capabilă de a putea oferi programe 
educaţionale speciale.  
 Consider că este necesar un set de măsuri bine definite pe termen mediu şi lung prin care să se susţină 
dezvoltarea educaţională a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte. Nu ne permitem să nu reacţionăm la 
acest exod, care pare să capete o amploare din ce în ce mai mare de la an la an. Trebuie să ţinem cont de aportul pe 
care copiii şi tineriii capabili de performanţe înalte îl au asupra întregii societăţi româneşti. România are nevoie de 
aceşti copii şi tineri, de această generaţie de care depinde viitorul ţării noastre.  
 Vă rog domnule ministru să-mi comunicaţi care este strategia pe care ministerul pe care îl coordonaţi o are în 
vedere pentru pregătirea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte. Folosesc domnule ministru 
acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie.  
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Ana Birchall 
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*** 

                  
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
         

Măsuri pentru prevenirea şi tratarea bolilor cerebrovasculare 
 
 

Stimate domnule ministru,   
 Sănătatea reprezintă o prioritate pentru fiecare dintre noi şi un rol deosebit de important pentru starea de 
sănătatea populaţiei din România îl are sistemul sanitar. 
 Statisticile oficiale arată că, din nefericre, România ocupă locul trei în Europa la incidenţa, cât şi la 
mortalitatea secundară bolilor cerebrovasculare. Comparativ cu alte state europene, în România, de patru ori mai 
mulţi oameni mor datorită unui accident vascular cerebral, reprezentând principala cauză a dizabilităţii permanente şi 
a doua cauză a deceselor, dupa bolile cardiovasculare. 
 Consider că această situaţie este îngrijorătoare deoarece cetăţenii români au dreptul să beneficieze de servicii 
medicale de calitate, racordate la normele promovate la nivelul Uniunii Europene. 
 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi pentru 
prevenirea şi tratarea bolilor cerebrovasculare. 

Mă folosesc, domnule ministru, de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie!  
Solicit răspunsul în scris. 
 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

  
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice       
 

Situaţia clădirii AJFP Vaslui 
 
 

Stimate domnule ministru,   
 Ministerul Finanţelor Publice este un minister cu un rol foarte important, care aplică strategia şi Programul 
de guvernare în domeniul finanţelor publice, având numeroase instituţii în subordine, printre care şi Direcţiile 
Generale Regionale ale Finanţelor Publice.  
 În judeţul Vaslui, pe care îl reprezint în Parlamentul României, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, 
a fost decăzută din dreptul de administrare a imobilului în care funcţionează datorită debitului către 26 de persoane 
care ar fi trebuit să primească 69.600 lei despăgubire pentru banii depuşi la CEC în vederea achiziţionării unui 
autoturism, înainte de 1990. Despăgubirile au fost stabilite prin hotărâri judecătoreşti irevocabile. Clădirea a fost 
evaluată la  5.999.000 de lei, urmând a fi scoasă la vânzare prin licitaţie pentru recuperarea creanţei. 
 Consider că această situaţie îngrijorătoare trebuie remediată deoarece sunt afectate drepturile cetăţenilor, iar 
instituţiile statului îşi pierd din credibilitate. 
 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi pentru 
rezolvarea acestei probleme, dar şi pentru prevenirea unor viitoare astfel de situaţii. 

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie!  
Solicit răspunsul în scris.  
 

Deputat 
Ana Birchall 
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*** 

          
Adresată doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor 
 
 

Măsuri pentru devierea atelajelor cu tracţiune animală de pe drumurile naţionale 
 
 
 Stimată doamnă ministru, 

Stimate domnule ministru,  
 Din cauza realităţilor socio-economice din România, atelajele cu tracţiune animală reprezintă o prezenţă 
constantă pe drumurile naţionale sau europene, în pofida reglementărilor legale care interzic accesul acestora. 
 Drumurile lăturalnice pe care ar trebui să circule căruţele, dar şi utilajele agricole sunt aproape inexistente la 
nivelul infrastucturii rutiere din toată ţara datorită lipsei fondurilor pentru astfel de investiţii. În judeţul Vaslui, pe 
care îl reprezint în Parlamentul României, drumurile lăturalnice destinate utilajelor agricole, atelajelor cu tracţiune 
animală, dar şi animalelor, lipsesc cu desăvârşire, în acest context drumurile naţionale sunt scenele unor ambuteiaje 
sau mai grav ale unor accidente deosebit de grave din cauza utilajelor agricole, căruţelor şi animalelor prezente pe 
carosabil. 
 Consider că se impun măsuri concertate pentru eliminarea acestor obstacole de pe drumurile naţionale sau 
europene, în acest sens fiind necesare măsuri coercitive, dar şi investiţii pentru ocolirea căilor rutiere . 
 Doamnă ministru Ramona-Nicole Mănescu, domnule ministru Radu Stroe, vă rog să-mi comunicaţi care este 
strategia ministerelor pe care le coordonaţi pentru eliminarea de pe drumurile naţionale şi europene, a pericolelor 
reprezentate de utilajele agricole, căruţe şi animale. 

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie!  
Solicit răspunsul în scris. 
 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

  
Adresată domnului Dan Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine 
 

Stimate Domnule Ministru, din informatiile pe care le detinem, judetul Valcea va fi scos din schema in urma 
interventiilor dumneavoastra pe care ati facut-o la Comisia Europeana pe proiectele infrastructurii, care impun 
transformarea mozaicului actual de drumuri, cai ferate, aeroporturi si canalele Europene intr-o retea transeuropeana 
unificata de transport (TEN.T). 

Potrivit datelor doua dintr-e cele noua coridoare europene care trec prin Romania pentru a se uni la Bucuresti 
si apoi spre Constanta, judetul Valcea va fi ocolit de amandoua. Din datele pe care le avem proiectul aprobata inca 
din anul 1993 de catre Uniunea Europeana  al culuarului IV PAN-EUROPEAN are urmatorul traseu: Nadlag-Arad-
Timisoara-Deva-Sibiu-Pitesti-Bucuresti-Constanta. 

Pe segmentul de 116 kilometri de la Sibiu la Piteşti, această autostradă va traversa şi Vâlcea, acest tronson 
având o importanţă vitală pentru dezvoltarea potenţialului turistic din această zonă. Vă dau doar cateva exemple: 
accesul rapid către două dintre cele mai pitoreşti drumuri de culme asfaltate din Europa, Transfăgărăşanul şi 
Transalpina. De asemenea, în zona turistică de la Voineasa şi Vidra se va putea ajunge foarte rapid, ceea ce va mări 
semnificativ numărul de turişti străini care vor schia în România. Punerea in valoare mai mult a statiunilor de 
importanta nationala si internationala  Baile Govora, Baile Olanesti, Calimanesti-Caciulata si Ocnele Mari unde in 
fiecare an vin la tratament peste 500.000 de turisti din tara si strainatate. 

Pentru aceste considerente respectuos va adresam rugamintea de a reanaliza situatia culuarului IV PAN-
EUROPEAN si sa ramana asa cum a fost aprobat initial de Uniunea Europeana. 
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În concluzie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu 
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. 

 
Deputat 

Aurel Vlădoiu 
 

*** 
 
Adresată domnului Daniel Barbu, ministrul Culturii 
 

Catapeteasma brâncovenească de la fosta Mănăstire Titireciu din oraşul Ocnele Mari 
trebuie salvată 

 
În urmă cu puţină vreme, catapeteasma brâncovenească de la fosta Mănăstire Titireciu din oraşul Ocnele 

Mari s-a prăbuşit. Clopotarul bisericii a găsit rămăşiţele peretelui care desparte naosul de altar, iar preotul a semnalat 
acest nefericit eveniment. Biserica cu hramul Sfântul Ioan Gură de Aur (Zlataust) a Mănăstirii Titireciu a fost 
construită iniţial în secolul al XVI-lea. Prima menţiune a existenţei acesteia datează din timpul domniei lui Mihai 
Viteazul, din 1597. Monumentul istoric a suferit mai multe refaceri în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. 
Marele stolnic şi spătar Mihail Cantacuzino a rezidit biserica între anii 1700 şi 1706.  

Valoroasa catapeteasmă, realizată în stil brâncovenesc, a fost pictată în anul 1715. Mai târziu, în anul 1746, a 
fost pictată şi biserica, de către Damaschin Cernovodeanu, stareţul mănăstirii. Iconostasul a fost degradat de efectul 
nociv al cariilor care au săpat în lemn, de-a lungul anilor. Acum se încearcă restaurarea şi conservarea acestui preţios 
obiect de patrimoniu cultural naţional, dar e nevoie de sprijin financiar pentru această complexă acţiune. 

În concluzie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu 
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. 

 
Deputat 

Aurel Vlădoiu 
 

*** 
  
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
Creşterea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de 

asistenţă socială 
 
  

Aproape zilnic, oamenii cu posibilităţi financiare reduse, pensionari, şomeri sau cei care au mulţi copii în 
întreţinere, apelează la cantinele sociale pentru o masă caldă pe care nu şi-o pot permite.  

La nivel naţional, numărul oamenilor ce apelează la cantinele sociale este de aproximativ 19.000, cei mai 
mulţi regăsindu-se în Bucureşti, Constanţa, Galaţi şi Cluj. Pentru aceşti români, masa oferită de autorităţile locale 
reprezintă o binecuvântare, chiar dacă de multe ori meniul este unul sărac. 

În Constanţa, cantina socială funcţionează la capacitate maximă, cu 400 de persoane sărmane care 
beneficiază zilnic de hrană.  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 421/2008 s-a stabilit nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, dar cuantumul nu a mai fost modificat de atunci. 

Doamna ministru Mariana Câmpeanu, doresc să vă întreb dacă Ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale 
şi persoanelor vârstnice intenţionează să solicite creşterea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială. 
Solicit răspuns atât scris cât şi oral 

 
Deputat 

Manuela Mitrea 
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*** 

 
 

 
Adresată doamnei Maria Grapini, ministru delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
 

Situaţia antreprenorilor autohtoni 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Specialiştii în economie apreciază că România are nevoie de un alt motor de susţinere a economiei, care ar 
putea fi antreprenorii locali. Este evident că am depăşit perioada în care credeam că statul este acest motor, iar apoi 
ne-am dat seama că multinaţionalele nu reprezintă o ancoră solidă pentru susţinerea economiei. Consider că 
antreprenorii locali reprezintă resursa regenerabilă a economiei româneşti, contribuie la creşterea PIB, prin inovaţie, 
flexibilitate şi adaptabilitate. De asemenea, aceştia au şi un avantaj social, prin crearea de locuri de muncă, absorbind 
astfel persoanele care rămân fără serviciu în cazul retragerii companiilor multinaţionale. În România însă există în 
prezent un dezechilibru major între rolul şi percepţia antreprenorilor.  

Vă întreb cu respect: 
1. Cum susţine ministerul pe care îl conduceţi apariţia antreprenorilor noi?  
2. Ce măsuri aveţi în vedere pentru ca antreprenorii să fie realmente creatori de locuri de muncă şi care este situaţia 
acestora din judeţul Bacău? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 

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

Situaţia contractelor de muncă. 
 
Stimată doamnă ministru, 

 
Ministerul Muncii a elaborat un amplu program de eradicare a muncii aşa-numită „la negru”. Angajatorilor li s-

a recomandat să încheie contracte de muncă pentru tot personalul, iar proiectul promitea o colaborare strânsă între 
ministerele cu atribuţii în domeniu, pentru a depista şi sancţiona aspru pe toţi cei care nu respectă legea.  

Vă întreb cu respect: 
1. A crescut numărul contractelor de muncă prin diminuarea muncii la negru, atât la nivel naţional, cât şi, punctual, în 
judeţul Bacău? 
2. Care este numărul contractelor de muncă noi înregistrate în judeţul Bacău în ultimele şase luni? 
3. Ce sancţiuni pecuniare au fost acordate de când a intrat în vigoare noul Cod al Muncii, atât la nivel naţional, cât şi 
în judeţul Bacău? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declaraţii politice 

 
 

Stimaţi colegi, astăzi vreau să vă supun atenţiei date despre nivelul de colectare al ANAF-ului. Cei care 
invocă faptul că ANAF-ul înregistrează un nivel de colectare slab, sunt sigur, că nu au parcurs statisticile cu privire la 
nivelul actual al colectării sau încearcă să dezinformeze publicul prin repetarea unei lozinci false. 

Veniturile colectate de ANAF în primele nouă luni ale anului 2013 sunt cu 4,3% , şi anume cu 5,3 miliarde 
de lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012. Dacă vorbim şi analizăm veniturile colectate în luna octombrie 
a anului 2013, acestea sunt cu 7,38% mai mari faţă de aceeaşi lună a anului trecut şi cu 2,66% mai mult faţă de 
programul stabilit.  
 În decursul acestei luni va începe să funcţioneze şi noua Direcţie Antifraudă. Acest demers al Minsterului 
Finanţelor de reorganizare al ANAF-ului are câteva ţinte de atins şi anume: imbunătăţirea serviciilor pentru 
contribuabili, îmbunătăţirea sistemului organizaţional şi modificarea infrastructurii informatice în vederea unei 
funcţionări optime a sistemului informatic integrat. Prin Direcţia Antifraudă, Ministerul Finanţelor vrea să să 
mărească substanţial gradul colectărilor la bugetul statutului şi să combată, în mod real, evaziunea din domeniile cu 
potenţial de fraudă. Doresc să menţionez că Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, prin controale curente, tematice, 
realizate operativ sau inopinat, îşi va îndeplini obiectivele. Alături de Ministerul Finanţelor Publice, lupta împotriva 
evaziunii fiscale va avea rezultatele dorite, iar trendul crescător actual al colectării taxelor şi impozitelor va fi unul 
accelerat. 
 Aceast trend crescător al colectării creează şi premisele îndeplinirii unuia dintre cele mai importante 
promisiuni al USL-ului şi anume reducerea CAS. Reducerea este un angajament ferm prins în memorandum-ul cu 
FMI, Banca Mondială şi Comisia Europenă.  Scăderea CAS-ului cu cinci puncte procentuale este unul din pilonii 
viziunii economice ale USL şi ceea ce ne-am anagajat, în faţa electoratului, că vom face. Şi o vom face la 1 iulie 
2014. Pentru a asigura resursele necesare acestei scăderi avem nevoie de aproape două miliarde de lei, iar cele 450 de 
milioane de lei colectate la bugetul de stat în plus faţă de programul stabilit, alături de sumele necheltuite din diverse 
capitole bugetare demonstrează că îndeplinim toate condiţiile în reducerii CAS din a două jumătate a anului 2014.  
 Aceste date oficiale demonstrează două lucruri: că înregistrăm o creştere a colectării din partea ANAF în 
ciuda declaraţiilor mincinoase ale adversarilor noştri politici şi în al doilea rând că PNL alături de colegii de alianţă 
îşi respectă angajamentele luate în faţa românilor.  
 Alături de trendul ascendent al colectării şi de reducerea CAS-ului care va fi implementată din iulie 2014, 
consider că mai avem nevoie  şi de rabdare. Rezultatele pozitive cu privire la economia României, creşterea nivelului 
de colectare a ANAF-ului, creşterea substanţială a salariilor medicilor rezidenţi sau a profesorilor debutanţi sau 
creşterea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2014  sunt deja realităţi. Românii, cu răbdare, vor vedea că direcţia înspre 
care se îndreaptă România va fi una şi mai bună, iar anagajamentele USL-ului luate în faţa lor vor fi respectate. 
 

Deputat 
Daniel Iane 

 
*** 
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 Stimaţi colegi, 
 
 În cursul negocierilor cu FMI şi în construcţia bugetară pe anul 2014, PNL a urmărit două teme majore care 
ţin de elementele esenţiale ale fiscalităţii, foarte importante pentru întreaga viaţa economică şi pentru mediul de 
afaceri: menţinerea cotei unice de 16% şi reducerea CAS-ului.  
 Rezultatul negocierilor cu FMI şi discuţiile legate de bugetul pentru anul 2014 demonstrează că PNL şi-a 
manifestat şi atitudinea cât se poate de serioasă de a fi solidar în interiorul unui guvern şi de a urmări programul de 
guvernare, deoarece cota unică a fost menţinută, iar  pentru CAS, din al doilea trimestru al anului 2014, va fi aplicată 
o reducere de 5%. Acestă reducere se va realiza prin măsurile de îmbunătăţire a colectării, care deja sunt vizibile, prin 
reducerea evaziunii şi fraudei fiscale, printr-o îmbunătăţire a administrării veniturilor. 
 Acceptarea de către FMI a acestei măsuri este prima reuşită de acest gen a unui Guvern al României, cu atât 
mai mult cu cât guvernele PDL, în toate discuţiile şi negocierile pe care le-au avut cu Fondul, nici nu au ajuns să 
pună problema unei scăderi de fiscalitate de o asemenea natură.  
 Stimaţi colegi, consider că este lăudabil că PNL, alături de partenerii de guvernare, a reuşit să menţină 
coordonatele programului de guvernare, şi anume stipularea pentru prima oară a deciziei politice de a reduce CAS-ul 
cu 5 puncte procentuale în cursul anului viitor, menţinerea cotei unice de impozitare, creşterea salariului minim, 
creşteri salariale pentru categorii de salariaţi cum ar fi rezidenţi din sistemul de sănătate sau debutanţii din 
învăţământ.  
 Cred că suntem cu toţii de acord că aceste lucruri constituie paşi importanţi pe calea îndeplinirii programului 
de guvernare.   
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Thuma Hubert 

 
*** 

 
Stimaţi colegi, 
 

 Tema declaraţiei mele politice de astăzi este legată de creşterea salariilor în următoarea perioadă: creşterea 
salariului minim care va fi resimţită de toţi angajaţii şi creşterea salarială substanţială pentru două categorii socio-
profesionale importante pentru viitorul României - profesorii debutanţi şi medicii rezidenţi. 
 PNL, alături de partenerii de alianţă, şi-a luat angajamentul să repare nedreptăţile realizate de Guvernul Boc-
Băsescu, mai ales cele care au afectat grav sistemul de educaţie şi cel de sănătate din România. Un program de 
guvernare pentru o Românie puternică, aşa cum este cel propus de USL, trebuie şi are printre priorităţi sistemul de 
educaţie şi sistemul medical.  Până în momentul actual USL a considerat, cu privire la profesori şi medici, categorii 
socio-profesionale extrem de afectate de guvernarea PD-L, că trebuie îndreptate urgent măsurile care au afectat 
aceste două categorii. Ne-am propus repararea acestor nedreptăţi şiam reîntregit salariile tuturor bugetarilor, implicit 
ale profesorilor debutanţi, am crescut pensiile şi am redat pensionarilor banii reţinuţi ilegal de guvernul Boc. În 
acelaşi timp am redeschis 17 spitale închise abuziv în perioada 2010-2012 şi am deblocat posturile din Sănătate, 
astfel încât 4000 de medici şi personal medical au putut fi încadraţi în sistem.  

Ştim că trebuie să facem şi mai mult pentru profesorii debutanţi şi medicii rezidenţi. De aceea ne-am propus 
şi am reuşit adoptarea altor câteva măsuri promise în 2012 şi care vin în ajutorul acestor categorii profesionale, atât 
de importante pentru orice societate prin rolul pe care fiecare în parte îl au în funcţionarea corectă şi sănătoasă în 
orice stat. În primul rând salariul minim va fi majorat la 850 de lei începând cu 1 ianuarie 2014 şi va mai exista încă o 
creştere, la 1 iulie, când acesta va ajunge la 900 de lei. În al doilea rând, profesorii debutanţi vor avea o creştere 
substanţial mai mare faţă de rata inflaţiei iar medicii rezidenţi vor avea o creştere a veniturilor cu aproximativ 70% 
prin acordarea bursei de aproximativ 150 de euro, începând cu anul 2014. 

Educaţia este o necesitate universală, o funcţie vitală în orice societate, prin intermediul căreia o ţară îşi 
perpetuează existenţa. De aceea,  măsura de creştere a anvelopei salariale pentru profesorii debutanţi era extrem de 
necesară. Chiar dacă adversarii noştri politici vor spune că procentul de creştere este unul nesimnificativ sunt sigură 
că mărirea salariilor pentru profesorii debutanţi va fi una substanţial mai mare decât rata inflaţiei şi va fi apreciată de 
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cei care vor beneficia de pe urma acestei măsuri. La acuzele nefondate sau răutăcioase din partea celor care au tăiat 
25% din salariile tuturor bugetarilor, implicit ale profesorilor debutanţi, prefer să îi întreb cum pot acuza ei o anumită 
creştere salarială, indiferent cât este aceasta, când măsurile lor faţă de bugetari au constat fie în tăieri masive de 
salarii, fie în abuzuri în sistemul de sănătate sau în cel educaţional sau în închiderea abuzivă şi în defavoarea 
oamenilor a unui număr foarte mare de spitale.  
 Vorbeam acum o perioadă despre necesitatea unor acţiuni dedicate unor segmente vitale pentru România, 
sănătatea şi educaţia fiind pentru mine poate cei mai importanţi piloni ai societăţii şi domeniile unde investiţiile 
asigură premisele unei dezvoltări generale, iar lipsa investiţiilor ne poate transforma într-un stat fără viitor.  

De aceea, creşterile salariale pentru aceste două categorii socio- profesionale trebuie să fie o prioritate pentru 
orice guvern până în momentul în care veniturile din aceste domenii vor fi asemănătoare cu cele din ţările unde 
aceştia, momentan, încă aleg să meargă şi să profeseze.  
 PNL alături de partenerii de alianţă doresc să stopeze exodul tinerilor foarte bine pregătiţi, în special al 
medicilor rezidenţi şi a profesorilor debutanţi. Sistemul de educaţie şi cel de sănătate trebuie să devină atractive din 
toate punctele de vedere. Avem un potenţial uman uriaş şi trebuie să avem sisteme educaţionale şi de sănătate cu 
adevărat performante. Acest potenţial trebuie coroborat cu decizii ale puterii politice care să vină în ajutorul celor din 
sistem, iar USL face acest lucru, mărirea veniturilor lunare fiind o dovadă în acest.  
 

Deputat 
Raluca Surdu 

 
*** 

 Stimaţi colegi,  

 
 Guvernarea USL, din care Partidul Naţional Liberal face parte, demonstrează prin fiecare măsură luată în 
favoarea României că acţionează diferit faţă de guvernările PDL, iar rezultatele politicilor coerente vor deveni tot mai 
vizibile în viitor. 
 Datele puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică arată îmbunătăţiri ale economiei faţă de anul 
2012 la exporturi, care au crescut, în primele nouă luni din 2013 comparativ cu 2012, cu 8,4% la valori exprimate în 
lei. Comparativ cu luna septembrie 2012, exporturile din septembrie 2013 au crescut cu 15,2% la valori exprimate în 
lei, iar importurile au crescut cu 3,3% la valori exprimate în lei. Se remarcă de asemenea o creştere a exporturilor în 
septembrie şi faţă de luna august 2013, cu 17,2% la valori exprimate în lei. 
 De asemenea, deficitul comercial în primele nouă luni din 2013 a fost de 18,33 miliarde lei (4,15 miliarde 
euro),mai mic cu 13,72 miliarde lei (3,060 miliarde euro) decât cel înregistrat în perioada similară a anului trecut. 
 Tot potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, rezultă şi că în primele nouă luni din 2013, cifra de 
afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut faţă de perioada 
similară din 2012. 
 Creşterea cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, este datorată în 
principal creşterilor înregistrate la activităţi de servicii informatice, tehnologia informaţiei şi la transporturi. 
 Toate aceste date demonstrează că economia României îşi reia creşterea, iar un an de măsuri liberale impuse 
de miniştrii PNL dau rezultate, care se vor face simţite şi mai puternic anul viitor. PNL îşi respectă angajamentele 
faţă de cetăţeni şi depune toate eforturile pentru a îmbunătăţi situaţia economiei şi a mediului de afaceri. 
 Anul 2013 este primul în care s-au constatat creşteri în toate aceste domenii după dezastrul guvernării 
anterioare. 

 
Deputat 

Raluca Ispir 
 

*** 
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Considerente şi direcţii de acţiune privind mediul rural şi sectorul agricol 
 

Fermele şi/sau gospodăriile mici deţin ponderea cea mai mare în rândul exploataţiilor agricole din România 
cu peste 85% din total exploataţii.  Resursa umană este după ultimele estimări undeva la 48-51% din total populaţie, 
de unde rezidă implicit şi aspectele sociale. 
 Pe fondul lipsei de sprijin pentru exploataţiile mici care deţon suprafeţe fragmentate de teren 1,5 - 4 ha şi un 
număr redus de animale, caracterul agricol este preponderent de subzistenţa, pasul către nivelul imediat următor, cel 
al fermelor de semi-subzistenţă cu potenţial comercial/de piaţă este aproape imposibil de făcut astăzi. 
 Având în vedere aspectele de ordin social care sunt nemijlocit condiţionate de activitatea agricolă precară ( 
migraţia tinerilor în lipsa motivării, sprijinului şi incurajării intreprinderii de activităţi productive, imbătrânirea 
populaţiei rurale, exacerbarea fenomenului familiilor destramate cu copii în grija celor bătrani) politicile privitoare la 
mediul rural ar trebui articulate în jurul câtorva elemente cheie definitorii pentru mediul rural românesc de astăzi, 
cum ar fi: 
•  Gospodăriile/ expolataţiile mai mici 
• Fermele mari, cu tot ceea ce  implică ele pentru mediul rural şi pentru bugetul de stat 
• Gradul redus de dezvoltare rurală 
• Sector productiv/servicii non agricole lab dezvoltat 
  De asemenea factorii agravanţi sunt constituiţi din lipsa cadastrului terenurilor agricole, făramiţarea 
suprafaţelor ca fenomen continuu, dublat de creşterea suprafeţelor mici care nu mai sunt lucrate şi mai ales lipsa 
alternativelor economice pentru mediul rural. 
  Exista astfel posibilitatea polarizării la nivel micro rural între deţinatorii de mici suprafeţe care 
practică o agricultură de semi-subzisteţă, şi care sărăcesc şi întreptinzătorii din exploataţiile mari, iar la nivel 
macro.social se măreşte distanţa între urban şi rural. 
  Pentru aceste ferme/gospodării mici trebuie să existe un sprijin substanţial şi concretizat într-un  
pachet de măsuri cu finanţare multiplă care să fie articulat pe nevoile şi mai ales pe posibilităţile de dezvoltare locale.  
 Până acum s-au identificat 3 direcţii majore prin care se poate acţiona:  
1. Sprijinul financiar acordat prin subvenţii, prin acces la măsuri de finanaţare  specifice ( din PNDR ex: M141, 
M112 etc) sau prin dezvoltarea creditului agricol; 
2. Sprijinul logistic să fie acordat în vederea valorificării producţiei. Prin vehicole specializate create şi 
localizate în rural de gen cooperative de achizitii, pieţe; 
3. Suportul tehnic sa implice consultanţă gratuită atât agricolă cât şi tehnică, juridică, financiară, putând discuta 
aici despre noua lege a camerelor agricole. 
 În concluzie, haide-ţi să încercăm să găsim modalitatea cea mai eficientă pentru a îmbunătăţii activitatea 
agricolă în cadrul gospodăriilor/fermelor mici şi pentru a ajusta politicile privitoare la mediul rural ţinând cont şi de 
aspectele de ordin social prezente 
 

Deputat 
Viorica Marcu 

 
*** 

 
Cui ne lăsăm oamenii din teritoriu? 

 
Ne despart, mai puţin de două luni, de anul viitor. Dar în timp ce veniturile nu se realizează – deoarece au 

fost estimate într-un mod nerealist – cheltuielile se derulează conform planului. Aşa se ajunge la rectificări bugetare, 
cand Guvernul încearcă să taie din cheltuieli, iar în final, deficitul bugetar depăşeşte chiar şi limitele aprobate în 
Parlament. Un exemplu: veniturile bugetare erau la sfârşitul lui septembrie cu aproape patru miliarde de lei mai mici 
decât cele previzionate. Guvernul nu este însă deloc interesat să ia măsurile necesare pentru o planificare adecvată a 
veniturilor şi cheltuielilor. Principala problemă este că, de fiecare dată, bugetul de stat este construit pe scenarii mai 
mult sau mai puţin fanteziste, privind evoluţia veniturilor. Cum ne-am obişnuit deja, primele sacrificate sunt tot 
investiţiile publice. Acest fapt a fost, de altfel, recunoscut şi de ministrul finanţelor, cu sumele tăiate şi care provin în 
principal de la cofinanţarea proiectelor europene.  
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Comunităţile noastre au proiecte aşa de multe că nu ar ajunge fondurile europene din România numai pentru 
judeţul Botoşani, dar ce folos, dacă nu sunt deblocate!  

Nepriceperea miniştrilor în a întocmi politici publice  de atragere a fondurilor şi de realizare a acestor 
venituri costă România din banul românilor şi nu al altcuiva.  

Nu sunt bani pentru şcoli, spitale sau drumuri, alimentare cu apă şi canalizare, preţurile sunt într-o continuă 
creştere şi astfel puterea de cumpărare scade.  

Dar tăierea cheltuielilor pentru proiectele de infrastructură nu este, de fapt, decât vârful aisbergului. Puşi în 
faţa unor găuri tot mai mari la buget, guvernanţii au început să se gândească tot mai des la noi moduri de a creşte 
veniturile statului.  Iar executivul crede că din banii suplimentari strânşi pe plan local, primarii vor putea pune în 
practică proiecte. Total fals, iar în zonele sărace măsura nu va aduce fonduri suplimentare, ci din contra, va mări 
numărul datornicilor la bugetele locale.  

Sărăcia şi lipsa locurilor de muncă îi aduce pe români în pragul de a nu-şi achita nici măcar dările către stat. 
Unii nu dispun de bani nici pentru hrana zilnică, dar sunt dispuşi să facă orice pentru a şterge datoriile către bugetul 
local şi către cel de stat, inclusiv muncă în folosul comunităţii.  

Am fost primar două mandate consecutive, ştiu despre ce vorbesc! Degeaba avem o majoritate de 70% dacă 
nu reuşim să ne sprijinim comunităţile care ne-au trimis să îi reprezentăm în Parlamentul României. 

Cum va fi în România lui 2014? Partidele, toate, se vor înfrunta în două rânduri de alegeri, pentru 
Parlamentul European şi pentru Cotroceni. Problema e că electoratul din România n-a învăţat încă să ceară ca un 
partid ori o coaliţie de partide, dacă vor să câştige alegerile, să probeze că ştiu ce să facă pentru ca viaţa populaţiei să 
se schimbe în bine.  

Şi ne vom mobiliza, cu toţii, primarii din teritoriu să aducă lumea la urne, pe care, în acest ultim an, i-am 
lăsat cu totul de izbelişte! Vom culege doar ceea am semănat!  

În anii comunismului, românii s-au obişnuit să semene mai mult pe lângă şosele, pe unde treceau coloanele 
oficiale, în timp ce mai departe câmpul era adeseori lăsat vraişte. Nu de aşa ceva avem acum nevoie.  

Dar o nouă bunăstare, fără performanţe si fără un sprijin real al actualului Guvern, sigur nu vom avea. Şi, 
încă ceva: Ar trebui să ne fie interzis politicienilor, măcar în 2014, să folosească sintagma "Doamne ajută!" atunci 
când vorbim cu alegătorii.  

Ar trebui să le spunem: "Ajută şi Dumnezeu, dar noi cu ne ocupăm?", măcar să ajutăm comunităţile locale! 
 

Deputat 
Dumitru Verginel Gireadă 

 
*** 

 
Guvernul USL ajută fermierii să cumpere pământ 

 
Aderarea la Uniunea Europeană a adus mari beneficii pentru agricultorii români, dar şi  reguli valabile pentru 

toţi fermierii din statele membre, care, în unele cazuri, îi pun în dificultate pe ai noştri. De aceea, Guvernul USL 
caută cele mai bune soluţii pentru ca agricultorii români să fie sprijiniţi ca să se dezvolte, în contextul general valabil 
pentru întreaga Uniune. 

Când a venit la putere, USL s-a văzut în situaţia de a remedia o problemă rezultată din negocierile de aderare 
– liberalizarea vânzării terenurilor agricole către cetăţenii străini, începând cu anul 2014. Când s-a stabilit acest lucru, 
nu s-a luat corect în calcul diferenţa de potenţial financiar dintre fermierii români şi cei din celelalte ţări ale UE, în 
cazul achiziţiei de terenuri agricole.  

Pe plan european, dar şi mondial, terenurile agricole devin din ce în ce mai importante, pentru că ele asigură 
hrana, motiv pentru care ele capătă  valenţe economice din ce în ce mai puternice.  

USL nu a putut ignora dificultăţile pe care le întâmpină fermierii români atunci când vor să acceseze un 
credit, mai ales pentru cumpărarea de terenuri agricole. Guvernul a promovat Ordonanţa de Urgenţă nr. 43/2013 
privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al 
fermierilor. Este un act normativ de importanţă vitală, pentru că el găseşte rezolvarea pentru una dintre cele mai 
importante probleme ale creditării agriculturii în România – asigurarea garanţiilor, inclusiv pentru creditele ce 
vizează cumpărarea de terenuri agricole.  
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Guvernul USL  susţine, prin acest mecanism, achiziţia de până la 1000 ha de teren agricol, luând în calcul 
faptul că aceste ferme vor deveni viabile din punct de vedere economic, vor crea noi locuri de muncă şi vor contribui 
la dezvoltarea ţării. Astfel, Guvernul USL s-a angajat să asigure garantarea până la maximum 50% din valoarea 
creditului luat pentru achiziţia de terenuri agricole, în condiţiile în care volumul creditului va reprezenta maximum 
90% din valoarea suprafeţelor achiziţionate, ceea ce presupune că beneficiarul va trebui să contribuie cu doar 10%. 
Cel mai important este faptul că diferenţa de garanţii necesare pentru acoperirea integrală a creditului şi a dobânzilor 
aferente poate fi asigurată chiar cu terenurile achiziţionate. 

Pentru aceasta, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a semnat un acord cu Fondul de Garantare a 
Creditului Rural (FGCR), care va asigura partea de 50% din garanţiile necesare unui împrumut pentru terenuri 
agricol.  

Lucrurile sunt avansate, având în vedere că FGCR a semnat, la rândul său, convenţii de lucru cu CEC Bank, 
Banca Transilvania şi OTP Bank, pentru a asigura garanţii în condiţiile stipulate de OUG nr. 43/2013. FGCR şi-a 
manifestat intenţia de semna astfel de convenţii cu toate băncile comerciale, fiind în stadiu avansat negocierile cu 
ProCredit Bank, Intesa Sanpaulo Bank şi BRD.  

Important este şi faptul că băncile au înţeles, în cele din urmă, potenţialul pe care îl reprezintă agricultura, în 
general, şi terenurile agricole, în special. Mai mult, deciziile de politică monetară adoptate de Banca Naţională a 
României, prin reducerea dobânzii cheie la niveluri record, contribuie esenţial la dezvoltarea sectorului de creditare 
pentru achiziţia de terenuri agricole. Acestea vor putea deveni accesibile pentru fermierii români, oferindu-le condiţii 
din ce în ce mai apropiate de cele de care beneficiază fermierii europeni, care ar vrea să cumpere pământ în România.  

Trebuie să atrag atenţia că susţinerea dezvoltării fermierilor este o datorie personală, dar şi a întregii clase 
politice, pentru că bunăstarea agricultorilor înseamnă şi dezvoltarea ţării, precum şi un nivel de trai mai ridicat pentru 
români.  

 
Deputat 

Costel Şoptică 
 

*** 
 

 
Problema incursiunii porcilor mistreţi în aşezămintele omeneşti trebuie rezolvată rapid prin metode strategice 
 
 Având în vedere faptul că noi, parlamentarii, avem datoria de a da glas doleanţelor celor pe care îi 
reprezentăm în acest for legislativ, doresc să aduc în discuţie un subiect intens dezbătut în ultima perioadă în 
localităţile ce formează colegiul pe care îl reprezint: problema incursiunii porcilor mistreţi în aşezămintele omeneşti. 
După cum probabil aţi auzit, astfel de incidente sunt din ce în ce mai dese, fiind semnalate în numeroase colţuri ale 
ţării. Aceasta problemă se repetă de ani de zile şi în localităţile prahovene Teişani şi Poseşti.  
 Localnicii se trezesc  cu recolte distruse de porci mistreţi şi, datorită complexităţii demersurilor ce trebuie 
luate în cazul producerii unei pagube, aceştia nu sunt despăgubiţi de nicio autoritate publică. Din pricina asta, 
terenurile aflate în apropierea pădurii rămân necultivate.  
 Aceste animale sălbatice ocrotite de lege colindă în turmă pădurile şi culturile agricole producând stricăciuni. 
Pot ataca omul si de aceea întâlnirea cu aceste animale este deseori o problemă. 

În condiţiile lipsei alimentaţiei tipice datorită despăduririlor ce au avut loc în ultima perioadă şi având în 
vedere consumul preferenţial de hrană de genul cerealelor si seminţelor agricole, an de an aceste animale sălbatice 
provoacă prejudicii importante agricultorilor si silvicultorilor, distrugând culturile agricole, viile, livezile sau 
compromiţând refacerea pădurii prin smulgerea puieţilor. 
 Deşi susţin cu tărie protejarea fondului cinegetic şi menţinerea bogăţiei faunei romaneşti, consider ca trebuie 
să protejam bunurile şi munca oamenilor din mediul rural aducând îmbunătăţiri legislaţiei în vigoare, în sensul 
simplificării procedurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1679 din 2008. 

De cele mai multe ori, posibilităţile reduse, necunoaşterea legilor sau durata demersurilor legale îi fac pe 
oameni să asiste neputincioşi la distrugerile provocate de această specie protejată. 

Pe lângă eforturile legislative,  sunt de părere ca autorităţile competente ar trebui să aplice măsuri specifice, 
de pildă să cultive anumite parcele special pentru asigurarea hranei mistreţilor şi, de asemenea, să introducă hrănirea 
complementară inclusiv pe perioada verii. 
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 Aşadar, doar prin colaborarea tuturor factorilor de decizie vom putea îndeplini ambele obiective: atât 
protejarea populaţiei din mediul rural, cât şi asigurarea unei faune bogate şi diversificate, diminuând astfel riscul 
încălcării Legii nr. 407/2006 care reglementează vânătoarea în cazul speciilor protejate. 

 
Deputat 

SorinTeju 
 

*** 
 
 

Noul pod rutier peste Dunăre 
 
 Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse este un pod din oţel peste fluviul Dunăre şi a fost dat în folosinţă în data de 20 
iunie 1954. Acesta are o lungime de 2,8 kilometri  şi este unul dintre cele două poduri peste Dunăre, alături de Podul 
Calafat-Vidin în sectorul de graniţă dintre România şi Bulgaria, restul traficului fiind preluat de  feriboturi.  
 Pentru fluidizarea traficului de călatori şi marfă, prin accesarea fondurilor europene, în cadrul proiectul 
intitulat "Îmbunătăţirea accesului Euroregiunii Giurgiu-Ruse la Coridorul 9 de transport paneuropean" autorităţile 
române şi bulgare, vor construi un pod în cadrul Coridorului 9 de transport paneuropean. Valoarea totală a proiectului 
este de 6,790 milioane de euro şi va fi definitivat într-o perioadă de 30 de luni. Acesta este implementat în cadrul 
 Programului de cooperare la frontieră România-Bulgaria pentru perioada 2007-2013 şi vizează să 
îmbunătăţească infrastructura de transport şi să optimizeze coordonarea traficului rutier în zona de frontieră. 
           Programul sprijină dezvoltarea zonelor de graniţă eligibile, atât din România, cât şi din Bulgaria. El urmăreşte 
să creeze o „punte” între cele două ţări, cu scopul de a sprijini regiunile de graniţă în rezolvarea problemelor similare 
de dezvoltare, prin colaborare şi promovarea unor soluţii comune.  
           Prin intermediul programului, românii şi bulgarii din zonele de frontiera vor fi încurajaţi să dezvolte noi 
afaceri, să schimbe informaţii şi să profite de pe urma îmbunatatirii accesului peste graniţă. Ei vor colabora pentru a 
preveni inundaţiile, pentru a conserva resursele naturale şi pentru a promova turismul. În acest fel, zonele de frontiera 
vor deveni locuri mai atractive pentru oamenii care trăiesc şi muncesc acolo, dar şi pentru investitori.  
            Un sistem de colectare, procesare şi schimb de informaţii va fi, de asemenea, dezvoltat, care va permite un 
mai bun management al traficului rutier vizând prevenirea blocajelor în trafic şi accidentelor rutiere. 

 
Deputat 

Marin Anton 
 

*** 
 
 

După lovituri de stat, Traian Băsescu inventează conspiraţii 
 
 Preşedintele Traian Băsescu nu se dezminte. Continuă să-şi atace gratuit adversarii politici, inventând fel de 
fel de situaţii, fel de fel de conspiraţii. Pentru Traian Băsescu termenul de adversar politic nu este unul legat de 
ecuaţia Putere/Opoziţie sau de diferenţă doctrinară. Nu, pentru Traian Băsescu adversar politic înseamnă tot ceea ce 
mişcă în ţara asta (şi câteodată şi dincolo de graniţe) şi nu îi ascultă ordinele, nu îi face pe plac, nu se pliază pe ceea 
ce el doreşte. Domnia sa crede că atacând la infinit îi va desfiinţa pe cei care nu-i agrează şi îi va ajuta pe cei care îi 
cântă în strună sau îi execută (sau i-au executat) orbeşte intenţiile aberante. 
 PNL are un loc aparte printre ţintele preferate ale lui Traian Băsescu. Luni seara, la un post de televiziune 
preşedintele a mai inventat o grozăvenie în care a atribuit şi PNL-ului un rol substanţial. Concret, a inventat o 
conspiraţie (este totuşi un succes pentru cei acuzaţi, pentru că o conspiraţie este o acţiune de un nivel inferior 
loviturii de stat) a USL prin care se urmărea chipurile suspendarea sa din funcţie în urma unui vot în Parlament 
pentru acuzaţia de înaltă trădare, suspendare care ar fi operat până la pronunţarea într-un sens sau altul a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie. 
 „Conspiraţia” împotriva lui Traian Băsescu ar avea la bază demersul – mai mult jurnalistic (acuzaţiile privind 
o presupusă finanţare a ilegală a campaniei electorale a Alainţei DA), decât politic – al senatorului Sorin Roşca 
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Stănescu şi o declaraţia făcută de premierul Ponta la Consiliul Naţional al PSD – „preşedintele a vândut România la 
Consiliul European”.  
 Şi pentru că un demers ziaristic nu ar avea o greutate prea mare într-o conspiraţie, Traian Băsescu a implicat 
şi un ministru liberal, susţinând – evident fără vreo brumă de probă – că acesta i-ar fi remis lui Sorin Roşca Stănescu 
documentele care într-un final au fost declarate ca fiind neconforme cu realitatea de către o autoritate a statului.  
„Conspiraţia” descoperită de Traian Băsescu i-ar face însă să râdă şi pe elevii din ciclul primar şi îmi pun serios 
problema dacă preşedintele mai are proprietatea susţinerilor (de orice fel) pe care le face. În primul rând, pentru că 
şi dacă s-ar fi dovedit veridicitatea finanţării ilegale a campaniei electorale a Alianţei DA, demersul nu viza 
activitatea de preşedinte a lui Traian Băsescu. Deci, nicio legătură cu înalta trădare. 
 În al doilea rând, afirmaţia premierului Ponta privind „vinderea României” este una politică, făcută în cadrul 
unei reuniuni politice şi infinit mai puţin gravă decât cea reală, făcută de premier (dar şi de mai mulţi politicieni şi 
analişti economici) în urmă cu câteva luni, şi anume că Traian Băsescu a angajat greşit România la Consiliul 
European. Numai că o angajare greşită nu în seamnă neapărat înaltă trădare, ci doar lipsă de profesionalism.  
 Dar pentru Traian Băsescu acest lucru nu contează. Contează doar să arunce cu noroi în cei pe care nu-i 
agreează. Numai că de această dată, „teoria conspiraţiei” îl face atât pe el, cât şi pe cei pe care îi susţine şi mai puţin 
credibili.  
 

Deputat 
Mircea Cazan 

 
*** 

 
 

 Stimaţi colegi,  
 
 Domeniul IT este, în prezent, în România, una dintre cele mai puternice industrii, singura care, în perioada de 
maximă recesiune economică, a reuşit performanţa de a raporta o creştere de 20%. Practic, prin scutirea de la plata 
impozitului pe venit, fiecare leu din domeniul IT se întoarce în bugetul de stat înzecit, potrivit datelor prezentate de 
specialişti şi confirmate în Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor din care am onoarea să fac parte.  
 Consider oportun să reamintesc, acum că ne apropiem de finele unui an economic aglomerat, că Guvernul 
Ponta, din care PNL face parte, susţine în continuare această industrie de importanţă vitală în realitatea de astăzi. 
Recent, în această toamnă, a intrat în vigoare o măsură prin care, pe lista specializărilor scutite de la plata impozitului 
pe venit, au mai fost adăugate opt specializări:  
• Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, ingineria informaţiei, tehnologia 
informaţiei 
• Informatică industrială, Informatică aplicată în ingineria electrică, Informatică aplicată în ingineria 
materialelor, Matematică şi informatică aplicată în inginerie 
• Cibernetică economică 
• Fizică informatică 
• Chimie informatică 
• Automatică şi informatică aplicată, Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a 
acţiunilor de luptă, Ingineria sistemelor multimedia 
• Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Telecomenzi şi electronică în transporturi 
• Transmisiuni, Echipamente şi sisteme electronice militare. 
 Vreau să vă anunţ că, astăzi, la două luni de la intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, în urma discuţiilor avute cu specialişti IT din toată ţara, cunoscuţi ce activează de mulţi ani în 
domeniu sau care abia au intrat în industrie, am constatat un entuziasm şi o atitudine pozitivă activată de măsura luată 
în favoarea profesioniştilor din informatică.  
 Piaţa a primit o gură de aer, iar investiţiile mici deja au în vedere o extindere şi în ramurile noi intrate în sfera 
scutirii de impozit pe venit. Viitorul nu poate fi decât mai bun prin prisma experienţei, dar şi originalităţii şi 
tenacităţii specialiştilor IT români, iar faptul că ei sunt încurajaţi să îşi desfăşoare activitatea la ei în ţară nu poate fi 
decât un lucru cu impact pozitiv în economia naţională.  
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Deputat 

Mircea Cazan 
 

*** 
 

15 noiembrie 1987 – zi de demnitate naţională 
 
 Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi,  
 
 Se împlinesc săptămâna aceasta, pe 15 noiembrie, 26 de ani – deci mai bine de un sfert de secol – de la 
revolta sacrificială a muncitorilor braşoveni. Într-o ţară absorbită complet de noaptea totalitară, de capriciile şi 
paranoia ceauşistă, în care omul reprezenta doar o rotiţă amorfă în angrenajul social-economic, reacţia de protest a 
muncitorilor a reprezentat echivalentul unei lovituri de şoc aplicată concepţiei şi ideologiei comuniste, impregnată cu 
atâta migală şi atrocitate în ţesutul social al României după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. 
 Din 1982, când Nicolae Ceauşescu decide ca datoria externă a României să fie plătită în cel mai scurt timp 
posibil, ţara a intrat în epoca „raţionalizărilor”. Efectul colapsului economic nu a întârziat să apară: duritatea inumană 
a traiului de zi cu zi, transformat într-o luptă acerbă, abrutizantă, pentru cele mai elementare produse, „cozile” la 
magazine, care reprezentau un element definitoriu pentru geografia oraşelor. 
 Acest context economico-social, dublat de înjumătăţirea salariului, determină, în noaptea de 14 noiembrie 
1987, oprirea lucrului de către muncitorii de la Secţia 440 „Matriţe”, a întreprinderii Steagul Roşu. Trataţi cu dispreţ 
de conducerea întreprinderii în încercarea lor de a afla motivul reducerii salariului, protestatarii ajung, a doua zi, în 
coloană la Consiliul Judeţean al P.C.R. Braşov. 
 Sloganurile strigate cu putere de muncitori, cărora li s-au adăugat alte mii de oameni, sunt edificatoare pentru 
a înţelege nivelul de trai şi starea de spirit a României anului 1987: „Vrem mâncare şi căldură”, „Vrem mâncare la 
copii”, Vrem lumină şi căldură”, „Vrem pâine fără cartelă”, dar şi „Jos Ceauşescu”, „Jos tiranul”, „Jos dictatura”. 
 Îmbrăcând şi haina protestului politic, manifestanţii au ars, ca într-un rug expiator, simbolurile comuniste. 
 Repercusiunile nu au întârziat să apară şi ele au fost pe măsură: sute de protestatari arestaţi (anchetaţi, bătuţi, 
torturaţi) şi deportarea celor condamnaţi. 
Această revoltă a anticipat, fără să aibă totuşi un raport de cauzalitate, evenimentele din 1989. 
 Stimaţi colegi, 
 Este o datorie a noastră, a tuturor, să nu uităm. Este o datorie a noastră să rememorăm evenimentele-reper din 
istoria noastră, pentru că ele se constituie în veritabile lecţii pentru astăzi şi pentru viitor.  
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Octavian Marius Popa 

 
*** 

 
Ziua Dobrogei 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 
În calitatea mea de parlamentar al Tulcei, aşadar al Dobrogei, trebuie să aduc în atenţia Dumneavoastră un 

fapt istoric, de o importanţă crucială pentru ţara noastră: unirea Dobrogei cu statul român modern, la 14 noiembrie 
1878.  

Pentru a înţelege mai bine acest eveniment istoric, trebuie să rememorăm câteva elemente esenţiale ale 
devenirii spaţiului dobrogean. Pe parcursul celor 2500 de ani de când a fost documentată istoric Dobrogea, aceasta a 
cunoscut perioade extrem de tulburi şi de dure. Acest strămoşesc pământ românesc, locuit de triburi geto-dace, cu 
deschidere la Marea Neagră, a fost râvnit de-a lungul timpului atât de diverşi colonişti, care au înfiinţat cetăţi-porturi, 
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cât şi de diverşi stăpânitori ai vremii, care l-au ocupat în diverse perioade ale istoriei sale. A căzut de mai multe ori 
sub ocupaţie otomană, revenind, pentru scurt timp, la Ţara Românească. 

Anul în care s-au unit Principatele Române, 1859, punându-se fundamentul României moderne, a reprezentat 
o piatră de temelie în eforturile luptei naţionale pentru independenţă. În urma participării României la războaiele 
balcanice, prin Tratatul de Pace de la Berlin, Delta Dunării, Insula Şerpilor şi Dobrogea au intrat în graniţele 
României, căreia i se recunoscuse independenţa.  

Prin mari sacrificii ale soldaţilor români pe câmpul de luptă, aspiraţia dobrogenilor de unire cu Patria-mamă 
a cunoscut înfăptuire. Principele României Carol I de Hohenzollern, în ziua de 14 noiembrie 1878, a proclamat 
revenirea Dobrogei în graniţele României: „Locuitori de orice naţionalitate şi religie, Dobrogea - vechea posesiune a 
lui Mircea cel Bătrân - de astăzi face parte din România. Voi de acum atârnaţi de un Stat unde nu voinţa arbitrară, ci 
numai legea dezbătută şi încuviinţată de naţiune hotărăşte şi ocârmuieşte" 

Stimaţi colegi, 
Nu trebuie să uităm că ziua unirii Dobrogei cu Patria-mamă se găseşte la mijlocul triadei unităţii naţionale, 

încheiată la 1 Decembrie 1918. 
Nu trebuie să uităm că este o obligaţie a noastră, ca români, să rememorăm şi să aniversăm acest decisiv 

eveniment istoric, pentru că el nu are importanţă doar pentru Dobrogea, ci este definitoriu pentru întreg teritoriul 
naţional. 

 
Deputat 

Octavian Marius Popa 
 

*** 
 

Traian Băsescu „ultimul autocrat al Europei” 
 
 „Traian Băsescu ultimul autocrat al Europei” este titlul unui articol apărut în publicaţia New Europe, în 
care este zugrăvită faţa reală a celui care este preşedintele României începând cu anul 2004. „În România, membră a 
Uniunii Europene din anul 2007, oamenii continuă să caute valorile democratice care au fost îngropate sub regimul 
despotic al controversatului preşedinte al ţării, Traian Băsescu”. Aşa începe un articol în care nu sunt prezentate 
aspecte necunoscute în ceea ce-l priveşte pe Traian Băsescu, ci ceea ce a putut constata oricine care l-a văzut pe 
preşedinte în toate ieşirile sale publice sau i-a monitorizat acţiunile.  
 Practic, suntem în faţa unei analize reci a ceea ce a însemnat şi înseamnă Traian Băsescu şi România sub 
preşedinţia lui Traian Băsescu. Cu această ocazie cititorii din UE au avut ocazia să afle ceea ce atât în perioada de 
Opoziţie, cât şi după, PNL a criticat şi a acuzat. Sugestiv este şi următorul paragraf din articol: „ După nouă ani, sub 
mandatul lui Băsescu, oamenii au ajuns să şoptească, în loc să vorbească. Ei se tem că telefonul lor este ascultat şi 
că un singur cuvânt sau frază ar putea deveni proba într-o cauză penală, constituită exclusiv pe compilaţii şi 
transcrieri incomplete ale interceptărilor convorbirilor telefonice. Aceasta este o concluzie trasă din rapoartele 
independente cu privire la sistemul judiciar din România, care arată că cele mai multe cazuri împotriva liderilor 
politici şi afaceriştilor sunt construite exclusiv pe înregistrări ale convorbirilor telefonice, fără nicio altă dovadă 
(...).Între timp, arestul preventiv pentru mai mult de un an înainte de audierea în faţa unor judecatori a devenit o 
metodă comună care aminteşte de românii din regimul opresiv al lui Stalin”.  
 Evident, lui Traian Băsescu nu i-a picat bine acest articol. Luni seara, într-un interviu la un post de 
televiziune a venit cu mai veche sa marotă: „E publicaţia lui Voiculescu”, „Este exact mesajul antenelor”, „Într-o 
anumită perioadă a aparţinut trustului Intact” etc etc. Evident, nu acelaşi lucru spunea Traian Băsescu în vara anului 
2012 când o serie de publicaţii occidentale scriau despre „lovituri de stat” date de Parlament, de „ordonanţe de 
urgenţă” prin care guvernul USL intenţiona „să desfiinţeze Curtea Constituţională” sau despre „schimbarea şefilor 
Parchetelor” de către preşedintele interimar Crin Antonescu, deşi acesta anunţase din prima zi că nu va efectua astfel 
de acte. Atunci, pentru Traian Băsescu, presa europeană scria „adevărul” despre „ce se întâmpla” în România, acum, 
pentru Traian Băsescu, este vorba de „mesajul Antenelor”.  
 Ştiu, este dureros pentru preşedinte că o publicaţie care apare din 1992 la Bruxelles şi care este distribuită şi 
la Parlamentul European să îl zugrăvească aşa cum este. Şi mai dureros pentru el este faptul că un articol real 
despre el apare într-o perioadă neutră din punct de vedere politic, nu într-un an electoral, nu într-o perioadă încărcată 
de cine ştie ce miză politică. Dar Traian Băsescu trebuie să ştie că nu toate publicaţiile preiau mesajele dnei Monica 
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Macovei ci mai scriu şi care este situaţia de fapt din România. O situaţie care este în mare măsură creaţia lui Traian 
Băsescu.  
 

Deputat 
Adrian Oros 

 
*** 

 
Şcoala profesională - încotro? 

 
Dezvoltarea şi modernizarea învãţãmântului profesional astfel încât acesta sã asigure creşterea socio-

economicã a comunitãţii este, în continuare, o prioritate pentru Oradea şi pentru mine. 
Astfel, vineri, 8 noiembrie 2013, am participat la Masa rotundã cu tema „Şcoala profesională - încotro?” 

organizatã de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor la care au participat reprezentanţi ai Eurobusiness Park S.R.L., 
societatea orădeană care administrează parcurile industriale din municipiu, precum şi directori şi profesori de 
specialitate ai principalelor colegii tehnice din municipiul Oradea şi judeţul Bihor. 

Dialogul dintre autoritãţile publice locale, mediul de afaceri şi sistemul de învãţãmânt pentru adaptarea 
planului de şcolarizare în concordanţã cu necesitãţile pieţei muncii locale a devenit un lucru firesc şi normal în ultimii 
trei ani, când datoritã realizãrii unui parc industrial s-a constatat imposibilitatea de a furniza forţã de muncã calificatã 
de nivel 2 sau 3. 

Aceste întâlniri constante dintre reprezentanţii mediului de afaceri şi autoritãţi publice au condus la 
înfiinţarea Şcolii profesionale Eurobusiness, un exemplu de colaborare între medii diferite, dar cu scop comun de 
creştere economicã, dar şi la propuneri şi idei izvorâte din practicã menite sã îmbunãtãţeascã cadrul legislativ privitor 
la învãţãmântul profesional. 

Agenţii economici solicitã ca şcoala sã urmãreascã pe lângã acumularea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
competenţelor profesionale de cãtre elevi şi dezvoltarea altor competenţe, cum ar fi: comunicare, negociere, 
abordarea unei afaceri şi management de proiect, care ar trebui sã se regãseascã în planul-cadru de şcolarizare. 

Reprezentanţii şcolilor solicitã reglarea raportului dintre învãţãmântul teoretic şi cel profesional pentru a 
asigura o alocare corespunzãtoare a resurselor şi pãstrarea educaţiei tehnologice în planul-cadru al învãţãmântului 
gimnazial, cu includerea unui modul de orientare şcolarã şi profesionalã, care sã îi ajute pe elevi sã deprindã abilitãţi 
profesionale şi sã îi ajute sã descopere diverse meserii. 

O altã propunere vizeazã abordarea mai flexibilã a acreditãrii şcolilor, considerându-se cã acreditarea de cãtre 
ARACIP a domeniului şi nu a specializãrii, ar fi mai practicã pentru cã ar oferi posibilitatea elevilor de a se muta mai 
usor de la o specializare la alta, având calificarea de bazã. 

Examenul de bacalaureat a fost un alt subiect dezbãtut vineri, participanţii considerând a fi extrem de 
interesantã instituirea bacalaureatului tehnologic care sã permitã absolvenţilor accesul la facultãţile din domeniul 
studiat. 

Dragi colegi, 
Supun atenţiei dumneavoastrã toate aceste propuneri izvorâte din practicã pentru a le lua în calcul în 

demersurile noastre, precum şi cele ale Guvernului, de a îmbunãtãţi Legea educaţiei şi alte documente conexe. 
 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
 La recentul Consiliu Naţional al PSD, domnul Mircea Geoană a avut un discurs vădit îndreptat împotriva 
PNL. „Desi suntem un partid cu talie dubla fata de dansii, am acceptat, pentru a avea aceasta alianta impreuna si 
aceasta majoritate, paritate la nivel local si la nivel de guvernare. Niciun alt partid nu a facut un astfel de sacrificiu 
tactic, pentru un scop strategic, cum am facut-o noi si conducerea partidului. Am fost si suntem seriosi si onesti si 
solidari pana la capat, dar cred ca este legitim sa cerem acelasi lucru din partea partenerilor nostri(...)asa cum noi am 
fost onesti si corecti pana la capat, asteptam sa fim tratati cu respect in casa noastra, in care suntem partidul cel 
mare”, a afirmat printre altele fostul preşedinte social-democrat.  
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 O astfel de declaraţie făcută într-un for politic de anvergură nu poate duce decât la tensionarea relaţiilor în 
cadrul USL, la slăbirea încrederii între cele două mari grupări componente ale alianţei.  
 Nimeni nu a negat faptul că PSD este un partid mai mare decât PNL. Se ştie, într-o ţară post-comunistă de 
tipul României, segmentul de dreapta este, numeric, mai mic decât cel de stânga. Este o stare de fapt pe care nimeni 
nu a contestat-o. În ceea ce priveşte paritatea – aici dl Geoană dovedeşte că are o problemă cu aritmetica. Paritatea 
atât la alegerile locale, cât şi la alegerile parlamentare a operat doar pe poziţiile (primării, mandate de senatori şi 
deputaţi) deţinute de alte forţe politice. În ceea ce priveşte „sacrificiul tactic”, aici fostul preşedinte al PSD este 
evident că exagerează. Mă văd obligat să-i amintesc domnului Geoană că fără aportul PNL, nu trecea moţiunea de 
cenzură din primăvara anului 2012, moţiune care a dus la căderea guvernului portocaliu; fără aportul PNL, nu se 
câştigau aproape toate preşedinţiile de consilii judeţene, nu se scoteau din circuit peste 100 de primari PD-L, nu se 
obţineau 70% din mandatele de senatori şi deputaţi. Evident, nimeni nu poate nega că şi PNL a avut de câştigat 
pentru că a beneficiat de sprijinul PSD.  
 Dar fără existenţa alianţei dintre cele două partide, fără sprijinul pe care şi l-au acordat reciproc, NU se 
ajungea la rezultatele obţinute în 2012 la toate formele de scrutin. Din această cauză este deplasată referirea la un 
“sacrificiu tactic”.  
 De asemenea, toate rezultatele obţinute în anul 2012 nu ar fi fost posibile dacă unul dintre cele două partide 
nu ar fi fost onest şi corect. Discursul domnului Geoană a lăsat de înţeles că doar PSD a fost onest şi a jucat corect. 
Vreau să-i reamintesc domnului Geoană că nu este pentru prima oară când PNL a dat dovadă de corectitudine şi 
onestitate. În turul II al alegerilor prezidenţiale din anul 2009, PNL şi Crin Antonescu au declarat public că îl vor 
susţine pe Mircea Geoană, candidatul PSD şi aşa s-a întâmplat. 95% dintre voturile obţinute de Crin Antonescu în 
turul I au mers în turul II la Mircea Geoană, iar în campania electorală conducerea PNL a fost alături de domnia sa. 
Că nu a câştigat alegerile prezidenţiale din 2009 nu a ţinut în niciun caz de PNL. Şi domnul Geoană nu trebuie să uite 
că PNL a jucat corect în decembrie 2009, deşi cu un an înainte, chiar domnia sa a uitat de onestitate şi corectitudine şi 
a fost de acord cu o alianţă între PSD şi PD-l, o alianţă care de fapt a avut drept rezultat ulterior, chiar câştigarea de 
către Traian Băsescu a celui de-al doilea mandat de preşedinte. Dacă s-ar fi ajuns în decembrie 2008 la o alianţă la 
guvernare, PSD-PNL, astăzi la Palatul Cotroceni s-ar fi aflat chiar Mircea Geoană. Există deci suficiente motive 
pentru care domnul Geoană nu trebuie să atace PNL şi conducerea liberală. Dar a făcut-o şi sper să fie doar un puseu 
de orgoliu personal. Evident, nejustificat.   
 

Deputat 
Dorin Ursărescu 

 
*** 

 
 Stimaţi colegi, 
 Vin astăzi la tribuna Camerei Deputaţilor să susţin că scoaterea prefecţilor şi subprefecţilor din viaţa politică 
este o măsură nefirească, iar această anomalie trebuie corectată. Consider  că atât timp cât prefecţii şi subprefecţii 
reprezintă Guvernul în teritoriu este ilogic să avem pretenţia ca acestora să li se impună să fie sau să devină 
tehnocraţi peste noapte.  
 În Constituţia României, legea supremă, în articolul 123 – Prefectul, se prevede clar la alin. (1) că „ Guvernul 
numeşte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti”, iar în alin. (2) că “Prefectul este reprezentantul 
Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale”, deci nu se îngrădeşte dreptul persoanelor 
care ocupă această funcţie să fie afiliate politic. 
 Mai mult, cred că ne amăgim singuri că un om politic, odată numit prefect şi obligat să se dezică de un 
partid, devine automat tehnocrat. Nu cred că e cazul să ne furăm singuri căciula, mai ales că nimeni nu ne obligă ca şi 
stat de drept să avem prefecţi apolitici. E contra firii să pretinzi ca nişte măsuri politice, luate de Guvernul României, 
să fie susţinute în teritoriu de nişte oameni care nu au nicio treabă cu politica Guvernului.  Pe cine păcălim şi la ce ne 
foloseşte 
 Din aceste motive consider că prefecţii şi subprefecţii trebuie să rămână în continuare înalţi funcţionari 
publici, dar nu este normal să li se îngrădească dreptul de a face politică şi chiar de a ocupa funcţii în interiorul 
partidelor.  
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 Politica unui Guvern se face de către oamenii din partidele de la guvernare: altfel nu am mai vedea care mai 
este rostul partidelor şi a resurselor umane dintr-un partid. Şi, în plus, nimeni nu este acum liberal, social-democrat 
sau democrat-liberal şi din momentul numirii sale în funcţia de prefect sau subprefect şi-a uitat total crezul său 
politic. Să fim serioşi! 
 

Deputat 
Elena Uioreanu 

 
*** 

 
Amneziile domnului Mircea Geoană 

 
 La recentul Consiliu Naţional al PSD, fostul preşedinte al partidului, domnul Mircea Geoană a lăsat, deschis, 
impresia că nu agrează ceea ce a stabilu şi un congres al PSD şi un congres al USL şi anume candidatura lui Crin 
Antonescu la preşedinţie.  
Unele fraze ale discursului său au fost sugestive în acest sens: ”În teorie, dreapta nu are cum să mai câştige 
alegerile în România, nimic nu o mai poate salva decât poate indulgenţa sau credulitatea noastră. Ar fi păcat să dăm 
cu piciorul şansei de a conduce România în următorii zece ani, de a resincroniza acest ciclu politic între preşedinte 
şi guvernanţi”. Este dreptul personal al domnului Geoană să gândească astfel, dar tot atât de adevărat este şi faptul că 
domnia sa trebuie să respecte decizia partidului din care face parte. Care în acest moment toată lumea ştie care este. 
 Nu reprezintă însă o noutate faptul că domnul Geoană în ultimul timp a lansat o serie de mesaje şi atacuri 
împotriva PNL şi a lui Crin Antonescu. O să amintesc doar unul singur, dintr-o emisiune de la ProTV: „liderul PNL 
a pierdut din simpatiile votanţilor PSD din momentul în care a fost preşedinte interimar şi performanţa acestuia a 
putut fi văzută de toţi, iar apoi în calitate de preşedintele Comisiei de revizuire a Constituţiei nu a reuşit să 
însufleţească proiectul şi să-l ducă mai aproape de concretizare”. Ce nu i-a plăcut domnului Geoană în perioada 
interimatului sau care este vina lui Crin Antonescu legată de proiectul revizuirii Constituţiei nu îmi dau seama. De 
fapt cred că nimeni nu poate „traduce” ceea ce a vrut să spună aici domnul Geoană. În ceea ce priveşte proiectul de 
revizuire a Constituţiei, se ştie, acesta a fost finalizat, dar din motive ce ţin de obedienţa Curţii Constituţionale faţă de 
Traian Băsescu, referendumul pentru confirmarea proiectului este blocat.  
 Prin conduita sa faţă de PNL şi preşedintele partidului, Mircea Geoană dă dovadă cu nu ştie ce înseamnă 
„fair-play”-ul. Dar nici acest aspect nu pare grav. Mai grav mi se pare faptul că domnul Geoană suferă de o amnezie 
acută. 
Să fi uitat domnul Geoană că PNL şi Crin Antonescu când au promis ceva s-au ţinut de cuvânt?.  Să fi uitat 
domnul Geoană că a doua zi după turul I al alegerilor prezidenţiale din 2009, conducerea PNL în frunte cu Crin 
Antonescu a anunţat electoratul că în turul II îl sprijină pe Mircea Geoană? Să fi uitat domnul Geoană că în perioada 
dintre cele două tururi Crin Antonescu şi alţi fruntaşi liberali au fost în campanie alături de el? Să fi uitat domnul 
Geoană câte bobârnace a încasat PNL şi Crin Antonescu dinspre zona neutră din punct de vedere politic, dinspre 
anumite segmente ale societăţii civile pentru faptul că s-au angajat să-l susţină în turul II?  
 Oare dl Geoană nu ştie că din cele 2,1 milioane de voturi în plus obţinute în turul II faţă de turul I, 
minimum 1,8 milioane au fost din cele aproape 2 milioane obţinute în primul tur de Crin Antonescu?. Pentru 
faptul că domnul Geoană a pierdut la mustaţă alegerile prezidenţiale, NU PNL şi nici Crin Antonescu nu au vreo 
vină. Şi nimeni din PNL nu i-a reproşat vreodată domnului Geoană greşelile comise din zilele premergătoare turului 
II.  
 La aceste întrebări ar trebui să răspundă chiar domnul Mircea Geoană. Este posibil ca domnia sa să fie dornic 
de revanşă. Să intenţioneze să candideze din nou. De altfel, încă înaintea congreselor care au stabilit că PSD va da 
premierul şi PNL, candidatul la preşedinţie, domnul Geoană a avut declaraţii care lăsau să se întrevadă acest lucru. 
„În PSD va fi un congres care va desemna candidatul de prim-ministru. Asta spune Statutul. De obicei, preşedintele 
partidului avea un drept evident şi un avantaj în această discuţie, dar să spui astăzi că este sigur Ponta sau 
Antonescu premier sau preşedinte, este mult prea prematur”, declara domnul Geoană în 2011. Declaraţia de atunci 
era, într-un fel şi anti-PSD şi anti-Ponta. Îi înţeleg dorinţa de revanţă a domnului Geoană. Numai că revanşa nu şi-o 
poate lua îndreptându-se împotriva PNL şi a lui Crin Antonescu. Revanşa nu şi-o poate lua îndreptându-se împotriva 
celor şi celui care l-au sprijinit în momente dificile în care a fost părăsit chiar de către unii dintre proprii colegi de 
partid. 
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Deputat 

Gigel Ştirbu 
 

*** 
 

Prutul un punct strategic în colaborarea dintre România şi Republica Moldova 
 
 Vreau să aduc în atenţia dumneavoastră un proiect strategic care din punctul meu de vedere necesită mai 
multă atenţie din partea statului român şi aici mă refer la proiectul de regularizare şi dezvoltare energetică a 
râului Prut, precum şi construcţia unui pod rutier şi amenajarea Prutului pentru a devenii navigabil. 
 În perioada 5-6 noiembrie 2013, am participat la Chişinău la reuniunea Comisiei interparlamentare pentru 
integrare europeană a Republicii Moldova, unde  proiectul fost introdus pe agenda de lucru a comisie.  
 Amenajarea Prutului mi-a fost prezentată când eram secretar de stat în Ministerul Mediului şi Pădurilor de 
către domnul Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, înainte de o deplasare la cea de-a XXI-
a sesiune a Comitetului pentru Păduri FAO la sediul din Roma al Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a 
Naţiunilor Unite, deoarece această organizaţie susţine financiar împăduririle în statele în curs de dezvoltare, iar 
Republica Moldova este un posibil beneficiar al programelor FAO. Am prezentat acest proiect directorului general al 
FAO din prisma corectării de torenţi şi a construcţiei de perdele de protecţie forestiere care sunt necesare de o parte şi 
de alta a Prutului.  
  Proiectul de regularizare şi dezvoltare energetică a râului Prut alături de construcţia unui pod rutier şi 
amenajarea Prutului pentru a deveni navigabil trebuie abordat de către cele două guverne ca un proiect integrat, care 
trebuie valorizat atât din punct de vedere al resurselor energetice pe care le poate furniza celor două state, cât şi al 
integrării acestuia în reţeaua de infrastructură naţională prin conectarea podul rutier peste Prut cu autostrada Moldova 
– Transilvania. 
 Pentru România, rezolvarea problemei legate de infrastructura rutieră este o necesitate. La acest sector nu ne 
putem compara cu niciuna dintre ţările Uniunii Europene, care datorită seriozităţii guvernelor şi accesării de fonduri 
europene au reuşit să dezvolte foarte mult acest sector. 
 În cadrul reuniunii a fost adăugat pe agendă un alt aspect ce vizează  investitorii romani, care a fost semnalat 
la cabinetul parlamentar şi anume necesitatea de a armoniza legislaţia din Republica Moldova cu legislaţia Uniunii 
Europene privind fabricarea materialelor de construcţii şi a cărămizilor în vederea deschiderii pieţei Republicii 
Moldova şi ulterior a pieţei din Ucraina pentru investitorii românii.  
 Astfel, în prima parte a anului viitor va fi organizat un Forum Economic între România şi Republica 
Moldova în vederea construirii unui dialog între mediului de afaceri din cele două state pentru identificarea 
problemelor care trebuie armonizate  cu legislaţia europeană pentru o pregatire a pieţei din Republica Moldova, în 
suţinerea integrarii în Uniunea Europeană. 
 Amenajarea Prutului este un proiect pe termen lung,  însă care trebuie început şi la fel ca în cazul gazoductul 
Iaşi-Ungheni trebuie văzut ca punct strategic atât pentru securitatea energetică cât şi pentru dezvoltarea celor două 
state de o parte şi de alta a Prutului.  
 Acestea sunt motivele pentru care fac apel către Guvernul României să aşeze pe agenda de lucru proiectul 
strategic de dezvoltare al Prutului ca pe un pas important pentru relaţiile dintre România şi Republica Moldova şi în 
acelaşi timp ca o ţintă pentru atragerea de fonduri pentru dezvoltarea investiţiilor.  
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
 
 Una dintre dezbaterile publice importante din ultimul timp vizează modificarea Codului Rutier, proiect aflat 
în lucru în comisiile parlamentare de specialitate. De foarte mult timp, o modificare a Codului Rutier era necesară, 
dar întotdeauna o astfel de iniţiativă a fost tergiversată, iar fostele guvernări s-au ferit să-şi asume responsabilitatea 
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unor măsuri tranşante, din motive lesne de înţeles, care au legătură cu aritmetica electorală şi nu cu cea tragică de pe 
şoselele din România.  
 Potrivit statisticilor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne, în anul 2012, din totalul de 26.927 accidente 
rutiere soldate cu victime, pe fondul vitezei, neacordării priorităţii pietonilor angajaţi regulamentar în traversare sau 
consumului de băuturi alcoolice au fost produse 10.513 accidente (39,04%) soldate cu 805 persoane decedate 
(39,46%), 3.994 persoane rănite grav (54,48%) şi 10.125 persoane rănite uşor (39,94%).  
 În acest context, ministrul liberal Radu Stroe a decis să îşi asume acest proiect spinos, dar important pentru 
societate, deoarece cifrele arată că este nevoie de o altă abordare a legislaţiei rutiere.  
 În marea lor majoritate, cauzele producerii accidentelor rutiere sunt imputabile în primul rând conducătorilor 
auto şi constau în viteză excesivă, oboseală, consum de alcool, neatenţie, neacordarea priorităţii în trafic, coroborate 
cu o necunoaştere a reglementărilor în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.  
 În aceste condiţii, adoptatea noului Cod rutier reprezintă o necesitate, fiind o chestiune de siguranţă a 
cetăţeanului participant la trafic, indiferent de calitate - conducător auto, motociclist, biciclist, pieton. Înţelegerea, 
comunicarea şi aplicarea corectă a noilor prevederi au menirea de a reduce numărul de accidente,fapt care va conduce 
la diminuarea nemulţumirii publice. 
 În privinţa conducerii auto sub influenţa băuturilor alcoolice, consider că societatea românească nu este 
pregătită pentru a fi introdus un prag de alcoolemie minim permisă, deoarece, pe de o parte, există riscul de abuzuri şi 
de interpretări care pot denatura aplicarea legii, iar, pe de altă parte autoevaluarea conducătorilor auto cu înclinaţii 
spre consumul de băuturi alcoolice poate fi eronată. Aceştia pot depăşi fără voia lor, date fiind particularităţile 
individuale, limitele prevăzute de lege. 
 Noul Cod rutier trebuie să determine responsabilizarea şi protejarea tuturor cetăţenilor participanţi la trafic şi 
fac un apel la toţi parlamentarii, indiferent de formaţiune politică, de a ne implica în acest proces, lăsând la o parte 
mizele şi procentele electorale, care ar putea altera textul unei legi necesare şi importante pentru societarea 
românească.  
 Vă mulţumesc anticipat pentru înţelepciunea politică de care sunt sigură că veţi da dovadă cu prilejul acestei 
dezbateri, în numele celor care vor continua să trăiască şi nu-şi vor mai pierde viaţa în evenimente rutiere tragice, 
generate de o legislaţie incompletă şi imperfectă. 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 Nu mai reprezintă nicio noutate faptul că agricultura reprezintă un domeniu strategic esenţial pentru 
dezvoltarea economică a României. Marea provocare a ţării noastre, implicit a Guvernului USL, este modul în care 
ştim să valorificăm potenţialul imens pe care îl oferă acest sector, atât pentru piaţa internă, cât şi pe piaţa europeană 
caracterizată de o competiţie acerbă şi de standarde ridicate. 
 În Europa, acestui domeniu i se acordă o importanţă deosebită, politicile de sprijinire a fermierilor fiind 
printre cele mai însemnate la nivelul Uniunii Europene. Fondurile europene sunt o pârghie financiară pentru 
dezvoltarea domeniului agricol doar dacă vom promova măsuri de stimulare a producătorilor agricoli. 
 Într-o perioadă în care dezbaterea publică este cantonată în tot felul de proiecte ce au ca numitor comun ideea 
de resurse şi valorificarea lor, fie că este vorba despre cel de la Roşia Montană, despre exploatarea gazelor de şist, 
despre absrobţia fondurilor europene, agricultura se poate adăuga cu uşurinţă pe această listă. Are avantajul de a nu fi 
un domeniu controversat şi oferă cel puţin la fel de mult economiei româneşti, ca proiectele amintite. 
 În 2013, pe fondul unui an agricol excelent care a permis înregistrarea de producţii record la diferite cereale, 
agricultura a contribuit la plusul de creştere economică al României, după mulţi ani de austeritate şi regres economic, 
fapt sesizat şi de partenerii internaţionali de la Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Modială. 
La stimularea şi buna funcţionare a pieţei agricole contribuie şi reducerea TVA de la 24% la 9% pentru produsele de 
panificaţie. 
 Promovarea produselor agricole de calitate trebuie să rămână o prioritate a autorităţilor române, iar 
demersurile iniţiate în acest sens sunt încurajatoare. Puţină lume ştie că, la începutul acestui an, la Nurnberg, în 
Germania, s-a desfăşurat Târgul BioFach destinat agriculturii ecologice la care a participat şi România, ţara noastră 
reuşind să obţină statutul de “Ţara anului”, fiind reprezentată de aproximativ 50 de producători. 
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 De curând, am aflat că apicultorii vâlceni doresc să înregistreze şi să promoveze pe piaţa europeană brandul 
„Mierea de Vâlcea”, în timp ce în Transilvania, în judeţul Sălaj, Grădina Botanică Jibou a luat iniţiativa de 
conservare a soiurilor tradiţionale de măr, fapt apreciat şi încurajat de comisarul european pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală, Dacian Cioloş.  
 Avantajele produselor de tip bio, faptul că sunt căutate şi că pot fi valorificate pe pieţele agricole globale, 
determină necesitatea unei strategii şi adoptării de măsuri de încurajare a producătorilor acestor produse. 
 Ministerul Agriculturii trebuie să fie promotorul acestei strategii, în colaborare cu alte instituţii şi ministere, 
în parteneriat cu factorii locali de decizie, dar şi cu consultarea producătorilor bio.  
 Este timpul pentru o astfel de dezbatere şi de strategie în România, care poate transforma un dezavantaj 
tehnologic într-un avantaj ecologic, cu beneficii economice pentru stat, pentru producători şi pentru consumatori.  
 Anunţul premierului Ponta privind reducerea TVA-ului la 9% pentru produsele bio este începutul acestei 
dezbateri, pe care PNL o susţine fără rezerve! 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
Bugetul pe 2014, un buget realist 

 
 Deşi slăbită de conjunctura economică mondială nefavorabilă, dar şi de nerealizările din anii anteriori, 
economia României se află pe un trend ascendent, fapt certificat de toate evaluările organismelor naţionale şi 
internaţionale de profil. În decursul acestui an s-a realizat obiectivul de stabilizare macroeconomică, la sfârşitul 
anului 2013, România va avea o creştere economică de peste 2%, superioară celei prognozate la începutul anului de 
1,6%. 
 Ţara noastră se află, în acest moment, în faţa unei opţiuni fundamentale pentru dezvoltare. Într-un context în 
care efectele crizei economice încă se mai fac prezente, definirea bugetului de stat pentru anul 2014 trebuie să ţină 
cont de realitatea economică a României.  
 Anul acesta a fost destul de dificil pentru mediul de afaceri din ţară, ceea ce a dus la închiderea activităţii 
anumitor agenţi economici, dar a fost contrabalansat de numărul şi mai mare a noilor firme ce şi-au deschis 
activitatea în acest an. În urma negocierilor la nivel european au fost deblocate fondurile europene, obţinând totodată 
un an în plus pentru absorbţia acestora, ceea ce înseamnă că firmele din Romania vor avea la dispoziţie un plus de 
aproximativ 2 miliarde de euro. De asemenea, creşterea valorii fondurilor europene ce vor putea fi accesate a fost şi 
va fi susţinută cu alocarea de resurse importante de la bugetul de stat pentru cofinanţarea acestora. 
 Datele macroeconomice anunţate în ultima perioadă reflectă faptul că lucrurile merg într-o direcţie pozitivă, 
astfel: am atins un nivel record al exporturilor, deficit bugetar în limitele stabilite, loc fruntaş în Uniunea Europeană 
la creşterea producţiei industriale. Toate aceste aspecte au dus şi vor duce la sporirea credibilităţii externe a 
economiei noastre şi astfel am obţinut împrumuturi la niveluri ale dobânzilor minime şi un impact minor la capitolul 
cheltuieli din cadrul bugetului. Prin acţiunile pe care le vom întreprinde de acum înainte trebuie menţinută 
credibilitatea pe pieţele financiare internaţionale şi în faţa investitorilor, să atragem investiţii străine şi linii de 
finanţare pentru dezvoltarea economică a României, paralel cu alocarea unor resurse importante pentru investiţii 
viitoare din bugetul de stat.  
 Stimaţi colegi, indiferent de culoarea politică, trebuie să susţinem reducerea nivelului contribuţiilor de 
asigurări sociale din al doilea semestru al anului viitor, care va avea un impact major pentru mediul de afaceri. 
Reducerea CAS pentru angajatori va avea efecte în lanţ. Este una dintre măsurile aşteptate de mediul de afaceri care 
sunt de natură să susţină continuarea creşterii economice şi crearea de noi locuri de muncă. Scăderea poverii fiscale 
asupra firmelor va contribui la creşterea gradului de conformare voluntară, la plata constribuţiilor sociale, de sănătate 
sau la şomaj.  
 Pentru susţinerea unităţilor administrativ teritoriale, dar şi pentru continuarea şi finalizarea investiţiilor, suma 
ce va fi alocată în bugetul anului viitor va trebui să fie mai mare decât cea prevăzută în acest an, fapt ce va avea 
repercursiuni pozitive în gradul de dezvoltare a acestora.  
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 Ca parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cred că 
bugetul pe anul 2014 va fi unul echilibrat şi bine structurat, care va asigura României stabilitatea de care are nevoie, 
dar  va pune şi bazele cresterii sustenabile pe care o doreste fiecare dintre noi.  

 
Deputat 

Ion Cupa 
 

*** 
 

Un proiect liberal, o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi din Mehedinţi 
 
 Aproximativ 150 de parlamentari au semnat, recent, o propunere legislativă iniţiată de deputaţi liberali, 
propunere care deschide posibilitatea autorităţilor locale să preia imobilele în paragină pentru a le reda 
funcţionalitatea. O astfel de măsură nu poate fi decât salutată de mehedinţenii cu dizabilităţi pentru care, până acum, 
nu s-a găsit un spaţiu în care să fie puse bazele unei cooperative meşteşugăreşti.  
 La finele anului trecut, senator fiind la acea vreme, am avut mai multe întâlniri cu nevăzătorii şi persoanele 
fără auz din judeţul Mehedinţi. Principala lor problemă era lipsa unui loc de muncă şi şansele nule de a-şi găsi o 
slujbă la o companie privată sau de stat, deşi legislaţia încurajează astfel de angajări.  
 Singura soluţie pentru ca ei să nu mai fie nevoiţi să îşi ducă traiul din ajutorul de la stat este reprezentată de 
crearea unei cooperative meşteşugăreşti unde aceşti mehedinţeni să îşi poată desfăşura activităţi specifice, în special 
de a fabrica diferite obiecte.  
 Ca urmare a discuţiilor avute cu mehedinţenii cu dizabilităţi a luat naştere un proiect de Consiliu Local prin 
care se solicita atribuirea unui spaţiu decent unde cooperativa să funcţioneze în condiţii bune. Primăria municipiului 
Drobeta-Turnu Severin nu a considerat, însă, în noiembrie 2012, că aceasta ar fi o prioritate pentru oraş şi a invocat 
faptul că nu există imobile disponibile.  
 Astăzi, la un an distanţă, un proiect liberal vine în ajutorul iniţiativei mele locale. Dacă propunerea va fi 
adoptată, Primăria Drobetei-Turnu Severin va putea prelua una din multele clădiri aflate în paragină în oraş şi ar 
putea să o dea în folosinţa asociaţiilor serioase care reprezintă mehedinţenii cu dizabilităţi şi care, de ani buni, fac 
toate eforturile ca aceşti cetăţeni să aibă dreptul la o viaţă normală, la un loc de muncă pe care să îl poată presta.  
 

Deputat 
Mihai Stănişoară 

 
*** 

 
Un buget echilibrat înseamnă cheltuieli echilibrate 

 
 Stimaţi colegi parlamentari,  
 
 Voi începe direct, prin a rosti un cuvând puternic: ECHILIBRU. Acesta, în opinia mea, trebuie să ne ghideze 
în acest sfârşit de an în creionarea bugetului de stat pe 2014.  
 Responsabilitatea care cade pe umerii noştri este mai acută acum, când alocările bugetare trebuie bine 
proporţionate în vederea acordării sprijinului de care românii au nevoie din partea noastră.  
Fie că vorbim de medici rezidenţi, fie că vorbim de dascăli, de mici antreprenori sau de importantele afaceri private 
din ţară, bugetul trebuie calculat microscopic, pentru a nu pierde nimic din vedere şi pentru a ne asigura că resursele 
vor ajunge acolo unde trebuie.  
 În calitatea mea de deputat aflat la primul mandat, la fel ca şi în cazul bugetului pe anul în curs, voi pleda şi 
în 2014 pentru prioritizarea obiectivă a resurselor. Consider că am ajuns, ca şi clasă politică, la un nivel de maturitate 
în care să punem pe primul loc resursa umană şi investiţiile care vor genera, pe viitor, alte resurse, umane sau 
materiale.  
 Dezaprob total declaraţiile grăbite ale Opoziţiei, care deja critică un proiect de buget încă aflat pe masa 
discuţiilor şi dezbaterilor şi pe care nu au avut interesul şi bunul-simţ să îl aştepte într-o formă bine conturată. Este, 
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cu siguranţă, mult mai uşor să arunci cu vorbe decât să tratezi chestiunile temeinic, cu seriozitatea pe care o merită şi 
de care PDL, încă o dată, nu dă dovadă.  
 În final, aş vrea să îi asigur pe craiovenii care, anul trecut, mi-au acordat votul de încredere, că am rămas 
loial electoratului meu, iar experienţa din administraţia publică locală mă va ajuta, încă o dată, să propun alocări 
bugetare ţintite pentru zonele şi domeniile care au nevoie de sprijin. Programul meu politic pentru Craiova, susţinut 
astăzi din Parlamentul României, a rămas la fel de clar în cele două mari obiective pe care mi le-am asumat la 
depunerea jurământului de parlamentar: creşterea numărului locurilor de muncă şi îmbunătăţirea semnificativă a 
condiţiilor salariale pentru craioveni şi restul ţării. Am încredere că bugetul pe anul 2014 va fi încă un pas spre 
îndeplinirea străduinţei mele parlamentare şi împlinirea programului politic în slujba craiovenilor.  
 Vă mulţumesc pentru atenţia acordată.  
 

Deputat 
Constantin Cosmin Enea 

 
*** 

 
Datele statistice confirmă justeţea măsurilor economice liberale 

  
Domnule Preşedinte, 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 Acum, când se discută din ce în ce mai aprins pe problema bugetului de stat, consider că trebuie să aducem în 
atenţia opiniei publice mai multe date estimate puse la dispoziţie de către Institutul Naţional de Statistică. 
 Sunt tot mai multe voci în spaţiul public care acuză guvernarea USL că nu a făcut nimic pentru mediul de 
afaceri românesc. Dar datele statistice arată altceva. Astfel, se constată că avem o creştere cu 8,4% a exporturilor şi o 
scădere cu 0,7% a importurilor în primele nouă luni din 2013, comparativ cu 2012. 
 De asemenea, deficitul comercial a fost de 18,33 miliarde lei (4,15 miliarde euro), mai mic cu 13,72 miliarde 
lei (3,060 miliarde euro) faţă de cel înregistrat în perioada similară a anului trecut. 
 Remarcăm, totodată, că, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, în primele nouă luni din 2013 cifra 
de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut faţă de perioada 
similară din 2012, atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate 
cu 7,7%, respectiv cu 7,3%. Creşterea este datorată în principal creşterilor înregistrate la activităţi de servicii 
informatice şi tehnologia informaţiei (+13,5%) şi la transporturi (+10,5%). 
 Nu greşim dacă afirmăm că aceste date demonstrează că economia României îşi reia creşterea. În acest 
proces se vede clar că măsurile liberale impuse de miniştrii PNL dau rezultate, acestea facându-se simţite şi mai 
puternic anul viitor.  
 Reiterez faptul că PNL îşi respectă angajamentele faţă de cetăţeni şi depune toate eforturile pentru a 
îmbunătăţi situaţia economiei şi a mediului de afaceri nu aşa cum a distrus guvernarea PDL, şi aici mă refer la 
desfiinţarea sutelor de mii de locuri de muncă, închiderea a aproape 200.000 mii de întreprinderi mici şi mijlocii, 
totul pe fondul unei îndatorări tot mai accentuate a populaţiei.  
 Stimaţi colegi,  
 Sunt convins că măsurile de dreapta din economie şi finanţe îşi demonstrează rezultatele. 
 Vă mulţumesc pentru atenţie.  
 

Deputat 
Vasile Varga 

 
*** 
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Importanţa conlucrării dintre mediul de afeceri şi mediul academic pentru viitorul tinerii generaţii 
 
 Domnule preşedinte,   
 Stimaţi colegi, 
 
 Subiectul declaraţiei politice de astăzi nu este deloc unul întâmplător. Săptămâna trecută am avut ocazia şi 
deosebita plăcere să particip la un eveniment găzduit de una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ 
superior din România, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca. Acolo ne-am întrunit pentru prima dată în afara 
Parlamentului, dând posibilitatea studenţilor, oamenilor de afaceri şi reprezentanţilor mediului academic să asiste la o 
şedinţă de lucru a deputaţilor din Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci. 
 Având ca punct de plecare evenimentul de la Cluj, am ajuns să reflectez la importanţa acestui gen de 
activităţi şi a expunerii directe a studenţilor la realitatea care îi aşteaptă după terminarea studiilor.  
 Lucrurile se schimbă extrem de rapid şi este evident că trăim într-o lume competitivă şi globalizată, iar 
adaptarea la cerinţele acesteia trebuie să fie continuă, mai ales într-o arie precum cea a educaţiei. De-a lungul 
timpului am avut ocazia să observ schimbările din acest domeniu din mai multe perspective. Unele reforme au fost 
bune. Altele, încă necesită abordări şi soluţii unitare pentru ca tinerii să fie pregătiţi mai mult decât ceea ce învaţă din 
manuale şi suporturi de curs. 
 Educaţia ar trebui să fie relevantă şi să ajute oamenii să-şi câştige existenţa, chiar dacă lucrurile s-au 
schimbat în bine în ultimul timp, cred că importanţa pe care sistemul o acordă caracterului practic al educaţiei este 
una încă mult prea mică, iar efectele se observă prin diminuarea livrării unui personal ancorat în cererea de pe piaţa 
muncii.   
 Gradul de aşteptare al mediului privat raportat la tinerii care pleacă de pe băncile universităţilor este unul 
extrem de ridicat deoarece toate companiile caută un capital uman cât mai calificat. Dar pentru ca acestă aşteptare să 
fie atinsă e nevoie de flexibilitate şi de cooperare din ambele părţi.  
 Pe de o parte, companiile s-ar putea implica în stabilirea curriculei, ar putea oferi posibilitatea unor stagii de 
pregătire şi ar putea finanţa programe de cercetare, dând astfel universităţilor posibilitatea să îşi extindă competenţa 
în domeniu. Pe de altă parte, mediul academic ar putea să organizeze întâlniri între reprezentanţii companiilor şi 
studenţi: să simuleze realităţi concrete sub forma unor studii de caz cu date reale  , livrate de companiile partenere. 
 Totuşi, prin apropierea mediului de afaceri de zona academică, cei care ar avea cel mai mult de beneficiat ar 
fi tinerii care, pe lângă gradul de profesionalizare crescut, ar putea avea soluţii concrete de plasament la absolvire, cu 
un program sistematic de dezvoltare a  carierei, aşa cum există în multe alte ţări europene. 
 Ştiu că e o provocare cu totul nouă pentru noi, în materie de educaţie, să facem faţă unei pieţe a muncii, cu 
cerinţe schimbătoare, şi mai ştiu şi că nu se poate reseta tot sistemul educaţioanal la fiecare 2 ani. Cred totuşi că, prin 
acest gen de parteneriate, conlucrând şi asigurând un flux de informaţii bilateral, cu o curriculă bine ancorată în viaţa 
reală, vom putea să livrăm un personal mai bine pregătit şi cu mai multe oportunităţi de angajare. 
Eric Hoffer spunea că” în vremuri de schimbare, cei care învaţă continuu moştenesc lumea, iar cei care se opresc din 
învăţat se “trezesc” excepţional pregătiţi pentru o lume care nu mai există.” Eu îmi doresc ca tinerii, adevărata resursă 
a tării noastre, să fie pregătiţi nu doar la nivel declarativ şi teoretic pentru această lume într-o continuă schimbare. De 
aceea, este de datoria noastră să facem ca aceste parteneriate între mediul de afaceri si mediul academic să se 
dezvolte, să se întărească şi să devină tot mai prezente în realitatea cotidiană. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 
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Discuţiile cu Fondul Monetar  Internaţional au permis întocmirea bugetului pe anul 2014 

 
 
 Domnule preşedinte 
 Doamnelor  şi  domnilor parlamentari 
 S-au încheiat discuţile dintre  guvern şi FMI, iar pe site-ul guvernului a fost postat proiectul de buget pe 
2014. Se cunosc acum rezultatele. Cota unică a rămas 16%, TVA-ul nu s-a modificat, CAS-ul se va reduce cu 5 
puncte procentuale de la mijlocul anului viitor.  Nu s-au introdus taxe şi impozite noi, în schimb s-a lărgit baza de 
impozitare aşa cum a cerut toată lumea, opoziţie, preşedinţie, mass-media.  
 Am reuşit în bugetul pe 2014, mărirea salariului minim cu peste 12%, mărirea pensiilor cu 3,75% în situaţia 
în care  inflaţia pe anul 2013 este prognozată la un procent de 1,8 – 2%, ceea ce înseamnă că mărirea pensiilor este 
aproape dublă faţă de inflaţie, o prognoză de creştere a PIB cu 2,2%, un deficit de 2,2% pentru 2014, alocarea unui 
procent de 3,1% din PIB pentru cofinanţarea proiectelor europene  şi 6% din PIB pentru investiţii.  Se vor mării 
veniturile rezidenţilor prin alocarea unei burse de 150 euro – respectiv 660 lei şi se vor mării salariile profesorilor 
debutanţi cu un procent de două cifre.   
 Am îmbinat măsurile de dreapta cu grija faţă de cei 5 milioane de pensionari şi faţă de cele câteva sute de mii 
de angajaţi care au salariul minim pe economie. Vom lua şi în viitor, asemenea măsuri, în limita resurselor bugetare 
pe care le avem şi în acelaşi timp trebuie să creăm premisele pentru o creştere economică pentru anii care urmează. 
             Stimaţi colegi, actuala majoritate are o mare responsabilitate datorită celor 70% pe care le deţine în 
parlament. La sfârşitul celor 4 ani de guvernare vom fi întrebaţi câţi km de autostradă am dat în folosinţă, cu cât a 
crescut PIB – ul în cei patru ani, care a fost ritmul de creştere economică în acest interval. 
 Pentru a atinge aceste obiective, am decis lărgirea bazei de impozitare pentru construcţiile speciale cum sunt: 
hidrocentralele, centralele termoelectrice, nuclearo–electrice, barajele, antenele de radiofonie, telefonie mobilă, radio, 
linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii, s.a. Deci nu s-au introdus taxe noi, ci am lărgit baza de impozitare. În 
celelalte ţări ale UE sunt impozitate toate construcţiile speciale, ceea ce dorim să se întâmple şi la noi în ţară.  
 Creşterea accizelor şi cei 7 eurocenţi adăugaţi  pentru carburanţi,  este  semnificativă dar am decis ca această  
resursă financiară  va fi utilizată pentru construcţia de autostrăzi întrucât la acest capitol suntem pe ultimul loc în 
Europa.  
 Toate aceste obiective, conform unei  analize a  BNR. vor avea un impact 0,2 % în coşul zilnic şi până la 2% 
în cheltuielie generale. Lărgirea bazei de impozitare nu va afecta persoanele fizice ci doar persoanele juridice. 
 Obiectivul principal după votarea bugetului este reducerea evaziunii fiscale şi creşterea gradului de colectare 
a veniturilor la buget, fapt realizabil prin intrarea în funcţie  a ANAF şi prin implicarea tuturor instiuţiilor statului cu 
atribuţii  în domeniu pentru a putea atinge obiectivele din programul de guvernare. 
 Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

 
Descentralizarea – o necesitate în procesul de modernizare a României 

  
 Domnule preşedinte,  
 Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
 
 Programul de Guvernare 2013-2016 consacră în capitolul „Dezvoltare şi administraţie” o importanţă 
deosebită continuării procesului de descentralizare administrativă şi financiară.    
 Potrivit viziunii noastre, creşterea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă un pas necesar 
pentru a aduce serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni. De altfel, reforma instituţională la nivel central 
şi local în scopul fundamentării procesului descentralizării şi realizarea unei reforme administrativ-teritoriale este una 
din priorităţile  PNL asumate prin Programul Statul Liberal - A doua modernizare a României.  
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 În concepţia liberală, pentru reforma instituţională la nivel local este necesar să transferăm definitiv unele 
atribuţii de la nivel central către autorităţile administraţiei publice locale, astfel încât „majoritatea serviciilor publice 
deconcentrate din judeţe să devină instituţii de interes judeţean/local în coordonarea/subordinea autorităţilor locale.” 
 Pasul a fost deja făcut, astfel că, în vederea realizării procesului de descentralizare, Guvernul USL îşi va 
îndeplini obiectivul asumat în Programul de guvernare prin angajarea în Parlament a răspunderii pe Legea privind 
stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale 
administraţiei publice, precum şi a unor măsuri de reformă privind autorităţile administraţiei publice locale şi 
funcţionarii publici. În acest sens, vor fi transferate competenţele de la nivel central la nivel local pentru domeniile: 
agricultură, cultură, turism, învăţământ preuniversitar, muncă, mediu, sănătate, tineret şi sport şi transporturi. 
 În încheiere aş vrea să menţionez faptul că principiul descentralizării are la bază concepţia liberală clasică 
bazată pe autonomie locală şi este implementat cu scopul de a oferi servicii mai bune şi mai apropiate de cetăţean, 
sporind, totodată, legitimitatea autorităţilor publice în proiectarea şi îndeplinirea unor obiective strategice în plan 
economic, social şi cultural, cu efect asupra modernizării societăţii româneşti! 
 

Deputat 
Victor Gheorghe Manea 

 
*** 

 
 În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la unele aspecte referitoare la cel mai 
important subiect al României, din punctul meu de vedere, în prezent şi pentru următorii ani: situaţia negocierilor cu 
Fondul Monetar Internaţional. 
 Măsurile negociate cu FMI pentru bugetul pentru 2014 reflectă continuarea şi consolidarea procesului de 
creştere economică de 2,2% din PIB. 
 Am stabilit un deficit de 2,2% din PIB, mai mic decât cel cu care vom încheia anul 2013. Acest deficit va fi 
alocat în principal pentru investiţii, acestea fiind de circa 3 ori mai mari decât deficitul bugetar. 
 Cadrul macroeconomic al construcţiei bugetare se bazează pe creşterea salariului minim de la 800 la 900 lei 
(cu 12,5%) în 2 etape: 850 lei de la 1 ianuarie 2014 şi 900 lei de la 1 iulie 2014.  
 Astfel, pentru un angajat cu salariu minim suma va fi de 67 lei pe lună; 2,8 milioane de angajaţi vor beneficia 
de această măsură. 
 În privinţa măsurilor bugetare şi fiscale convenite cu FMI, unul dintre principalele obiective ale construcţiei 
bugetului vizează atragerea de fonduri europene prin asigurarea resurselor financiare necesare. Astfel, va creşte 
cofinanţarea fondurilor europene de la 2,6% din PIB la 3,1% din PIB. 
 În vederea susţinerii proiectelor de infrastructură rutieră, în principal a construcţiei de autostrăzi şi drumuri 
naţionale, am convenit introducerea unei accize la carburanţi de 7 eurocenţi/litru. Astfel, va fi constituit un fond 
special destinat exclusiv finanţării proiectelor de infrastructură.  
 De exemplu: 600 milioane lei vor fi alocaţi pentru începerea lucrărilor la autostrada Comarnic – Braşov, 
definită ca obiectiv prioritar de investiţii. 
 Am convenit creşterea salariilor a doua categorii socio-profesionale, deocamdată,  din sectorul bugetar, în 
interiorul unui plafon de creştere de 500 milioane lei: medici rezidenţi, profesori debutanţi. 
 Mai mult decât atât, toate pensiile vor fi majorate cu 3,76%. 
 Faţă de ultima rectificare, va avea loc o creştere cu 300 milioane lei a cheltuielilor de investiţii din 
împrumuturi externe. 
 În privinţa redevenţelor, am stabilit o creştere cu 25% a redevenţelor pentru resurse minerale şi naturale, 
altele decât cele pentru petrol şi gaze. Astfel, România îşi valorifică în continuare potenţialul de competitivitate în 
sfera investiţiilor din domeniul petrolier şi a gazelor naturale. 
 Ne propunem sa continuam reformele structurale, astfel,  vom implementa o abordare pe trei axe pentru a 
îmbunătăţi în mod decisiv poziţia financiară, eficienţa în exploatare şi transparenţa în ansamblu a Întreprinderilor de 
Stat şi a cadrului de preţuri în sectoarele energiei şi transporturilor. 
 Măsurile de reducere a arieratelor existente la întreprinderile de stat şi de prevenire a acumulării de noi 
arierate constituie prima axă a abordării. 
 Am îndeplinit ţinta indicativă stabilită pentru luna septembrie referitoare la arieratele cumulate ale 
întreprinderilor de stat aflate în proprietatea administraţiei centrale. 
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 Am îndeplinit de asemenea ţinta indicativă stabilită pentru luna septembrie privind rezultatele operaţionale 
ale celor mai mari societăţi feroviare şi ale filialelor lor. 
 A doua axă constă în măsuri de îmbunătăţire a guvernanţei, transparenţei şi monitorizării întreprinderilor de 
stat. 
 Toate contractele bilaterale noi ale producătorilor de electricitate vor fi încheiate într-o manieră transparentă 
şi nediscriminatorie, la preţurile de pe piaţă. 
 A treia axă constă în măsuri de îmbunătăţire a cadrului de formare a preţurilor şi a eficienţei sectoarelor 
energiei şi transporturilor. 
 Dacă măsurile pe termen scurt se circumscriu cu precădere în zona politicii fiscal-bugetare şi vizează 
stoparea declinului economic şi atenuarea dezechilibrelor manifestate în anii 2009-2010, măsurile pe termen mediu şi 
lung urmăresc îmbunătăţirea mediului de afaceri, stimularea creşterii economice, menţinerea şi crearea de noi locuri 
de muncă şi consolidarea finanţelor publice. 
 

Deputat 
Costel Alexe 

 
*** 

 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 

Intervenţia mea de azi, de la tribuna Parlamentului, este dedicată unei reuşite obţinute în urma negocierilor cu 
FMI care mă bucură enorm în calitate de deputat de Valea Prahovei şi de cetăţean al acestei zone. Finanţarea 
autostrăzii Comarnic- Braşov în bugetul pe anul 2014, cu suma de 600 milioane lei, reprezintă un succes de etapă, 
care deschide efectiv  drumul  spre demararea acestui proiect care de prea mult timp stagnează. 
Am remarcat în aceste zile, cu toată agitaţia suscitată în mass-media de rezultatul acestor negocieri, că deşi acest 
punct a fost unul special la masa discuţiilor cu FMI-ul, prea puţină lume i-a acordat atenţia care i se cuvine. 

În primul rând, vreau să subliniez, că am satisfacţia că acest proiect pentru care m-am luptat să se 
concretizeze cât mai curând, a fost sprijinit de către colegul meu, liberalul Daniel Chiţoiu, Ministrul Finanţelor, 
mandatat de Guvernul USL să poarte aceste negocieri. 
Susţinerea acestei investiţii de către Guvern, chiar dacă se preconizează a se realiza prin concesiune, constituie un 
semnal de seriozitate pe care îl dăm investitorilor aflaţi în cursa pentru adjudecarea acestui proiect. După cum bine se 
ştie au mai existat de-a lungul timpului, două tentative eşuate, ultima în 2010, pentru demararea acestui proiect, însă 
la momentul respectiv Guvernele în funcţie nu au fost atât de hotărâte în concretizarea acestui proiect de 
infrastructură. 

La nivel declarativ, au existat mulţi suporteri ai acestui proiect, însă în fapt doar câţiva am fost cei ce au şi 
acţionat în sensul includerii lui pe lista scurtă de priorităţi guvernamentale, dar şi mai mult să-l prezentăm ca un 
proiect prioritar de investiţii în faţa partenerilor financiari internaţionali. 

Sunt convins că vor urma şi alte provocări până la finalizarea construcţiei autostrăzii Comarnic-Braşov, de 
aceea vreau să-i asigur pe locuitorii Văii Prahovei că voi veghea ca acest proiect să devină realitate. Mă aştept ca 
Ministrul pentru Marile Proiecte, domnul Dan Şova, să ne anunţe peste o săptămână, dacă nu, cel târziu la sfârşitul 
acestei luni, că a fost desemnat câştigătorul licitaţiei şi că totul se desfăşoară conform calendarului stabilit. 
Dezbaterea în comisii şi în plen a bugetului pe anul 2014 va fi un bun prilej pentru a dezvolta acest subiect, care după 
aceste două momente, aflarea câştigătorului licitaţiei şi votarea bugetului, va intra într-o nouă etapă care ne va aduce 
mai aproape de finalizarea lui. 

Voi fi foarte atent la parcursul acestui proiect, pentru că este un proiect de suflet, m-am identificat cu el încă 
din timpul campaniei de anul trecut. Sper că întreg USL-ul s-a identificat cu el, de aceea mă aştept la un efort comun 
în acest sens. 
 

Deputat 
Mircea Roşca 

 
*** 
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Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 

Se pare că rezultatul negocierilor recente cu FMI purtate de Guvernul USL l-au trezit din amorţire pe 
preşedintele Traian Băsescu. 

Aflat în opoziţie cu toţi românii şi cu tot ce face acest guvern, preşedintele -jucător a reintrat în arenă şi a 
reintrodus în discursul public o „zicere” dragă lui.  omul gras - statul, care se urcă în spatele omului slab – economia. 

E foarte simplu statul a devenit gras în mandatul guvernelor PDL sub atenta lui îndrumare... iar economia s-a 
prăbuşit în urma politicilor dezastruoase promovate de cabinetele Boc şi Ungureanu. În mandatul acestor guverne 
austeritatea a fost singurul model economic livrat cetăţenilor, iar pentu mediul de afaceri au fost lansate doar măsuri 
otrăvitoare. Bilanţul acestui şir de politici anti-dezvoltare economică este edificator pentru ce a însemnat guvernarea 
PDL. Astfel, din 2008 până în 2010, numărul întreprinderilor din industrie a scăzut cu 12,8%, al celor din construcţii 
cu 16,9%, al celor din comerţ cu 15,1%, al celor din servicii cu 7,7%, iar exemplele negative pot continua. 

Domnul preşedinte nu se află în postura să dea lecţii de economie unui Guvern care a reuşit să relanseze 
economia, să oprească jaful din companiile de stat, să reîntregească salariile bugetarilor şi să redea pensionarilor 
procentul de 5,5% reţinut abuziv. 
În aproape 10 de ani de administraţie Băsescu, România a fost un teren de luptă politică în care preşedintele a exersat 
o serie de manevre  pentru a-şi marca teritoriul şi aş satisface interesele mărunte şi obscure. De la preşedintele tuturor 
românilor, a devenit treptat preşedintele unei găşti de partid, care tot timpul poza în apărătorul unor principii  şi valori 
morale prea înalte pentru statura sa minusculă. 

Ieşirile publice ale preşedintelui pe teme economice sunt de-a dreptul hilare când ne gândim că a patronat 
timp de mai bine de 3 ani, guverne care nu au performat la acest capitol, ci din contră au adus mari deservicii, 

Guvernul USL a avut o sarcină dificilă imediat după câştigarea alegerilor în 2012. Acordul cu FMI trebuia 
dus mai departe, un acord pe care nu ni l-am dorit dar l-am primit cadou de la guvernarea PDL. Preşedintele nu este 
cinstit cu el însuşi în primul rând, acum când iese public şi cere renegocierea obligaţiilor asumate de către Guvern în 
urma negocierilor cu partenerii internaţionali. Iar faptul că se erijează în depozitarul soluţiilor salvatoare pentru 
economie este de-a dreptul revoltător. Să înţelegem că domnul preşedinte a fost foarte mulţumit de rezultatul 
negocierilor Guvernului Boc când au fost amputate veniturile populaţiei? Sau când a crescut TVA-ul la 24%? 

Toată acestă agitaţie prezidenţială pe tema negocierilor cu FMI este un joc perfid al unui preşedinte ilegitim, 
dar care vrea pe ultima sută de metri de mandat să fie în prim planul vieţii publice.  

 
Deputat 

Costin Gheorghe 
 

*** 
 

Reducerea fiscalităţii reprezintă unul dintre obiectivele importante asumate de USL după câştigarea 
alegerilor în decembrie 2012, fiind prevăzut de asemenea în programul de guvernare al Cabinetului Ponta. 

În urma dezastrului provocat de guvernarea PDL în perioada 2009-2011, economia românească are nevoie de 
o astfel de abordare fiscală, care să vină în întâmpinarea aşteptărilor mediului de afaceri şi care să permită crearea 
locurilor de muncă şi relansarea economică a României. O primă măsură a fost adoptată deja în acest sens, fiind 
vorba despre reducerea TVA-ului de la 24% la 9% la produsele de panificaţie, care se aplică de la 1 septembrie a.c. şi 
ale cărei efecte se regăsesc în scăderea preţului la pâine pentru consumatori şi combaterea evaziunii fiscale din acest 
domeniu.  

Mai mult, pentru a relaxa condiţiile fiscale de pe piaţa muncii, PNL a adoptat încă din toamna acestui an o 
rezoluţie prin care a solicitat partenerilor de guvernare elaborarea de scenarii economice care să permită 
fundamentarea bugetului de stat pe anul 2014, pornind de la reducerea CAS cu 3 puncte procentuale pentru 
angajatori. 
Din analizele liberale a reieşit că această măsură ar permite reducerea costurilor cu forţa de muncă şi a presiunii 
fiscale faţă de angajatori. Punctul de vedere al PNL-ului a fost prezentat şi in cadrul negocierilor dintre partea română 
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şi reprezentanţii FMI, CE şi Banca Mondială, sosiţi la Bucureşti pentru evaluarea Acordului de împrumut semnat de 
România cu instituţiile internaţionale. 

 În urma acestor întâlniri, a fost adoptată decizia ca reducerea CAS să fie de 5 puncte procentuale, cu aplicare 
de la 1 iulie 2014, ceea ce reprezintă o măsură de dreapta necesară pentru stimularea mediului de afaceri, cu efecte 
sustenabile pe termen mediu şi lung. 

 
Deputat 

Erland Cocei 
 

*** 
 

Pe parcursul mandatului trecut, cât şi în timpul acestei legislaturi, am adresat în calitate de deputat mai multe 
întrebări către instituţiile statului, prin care am încercat să aduc în discuţie problema clădirilor aflate într-o stare 
avansată de degradare şi a terenurilor aferente din administrarea unor ministere.  
 În municipiul Râmnicu Sărat, pe care îl reprezint în Parlament, există astfel de imobile, clădiri şi terenuri, ce 
aparţin Unităţii Militare 01258 Râmnicu Sărat, care se degradează continuu şi din care se sustrag periodic cărămizi, 
fier vechi, uşi şi alte materiale. Există interes şi disponibilitate din partea autorităţilor locale de a prelua în 
administrare aceste imobile, pentru a fi reabilitate şi redate comunităţii pentru diverse funcţionalităţi. La Râmnicu 
Sărat, spaţiul aflat în administarea UM 01258 ar putea fi folosit pentru construcţia de locuinţe sociale, având în 
vedere numărul mare de solicitări, sau pentru construirea unui parc industrial, la fel de necesar  pentru comunitatea 
locală. 
 În acest sens, am semnat alături de alţi colegi deputaţi liberali o iniţiativă legislativă care vizează 
transmiterea unor bunuri imobile dezafactate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice 
centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale. Transferul se va face în urma unei 
proceduri clar stabilite, autorităţilor locale revenindu-le sarcina de a motiva temeinic solicitarea şi de a asigura 
fondurile pentru reabilitarea obiectivelor preluate.  
 Am convingerea că adoptarea acestei iniţiative reprezintă o şansă pentru autorităţile locale de a valorifica 
aceste spaţii în folosul comunităţii pentru proiectele economico-sociale derulate, cu implicarea mediului de afaceri şi 
a antreprenorilor locali care să genereze locuri de muncă şi venituri suplimentare la buget. 
 

Deputat 
Titi Holban 

 
*** 

 
 

Legea nr. 279/2005 reglementează ucenicia la locul de muncă, fiind un act normativ important pentru 
formarea profesională a tinerilor şi a persoanelor care doresc să se specializeze în diferite meserii. 
 Săptămâna trecută, Guvernul României a adoptat o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a acestei legi, care stabileşte o serie de măsuri prin care prin care formarea profesională la 
locul de muncă se modernizează şi se aliniază la legislaţia europeană. În acest context, doresc să aduc în atenţia 
opiniei publice şi a celor interesaţi cele mai importantate modificări pe care le introduce acest act normativ. 
 După cum se ştie, formarea profesională realizată la locul de muncă se organizează de către furnizori de 
formare profesională autorizaţi în condiţiile OG nr.129/2000.  

Programele de formare profesională prin ucenicie la care participă ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la 
particularităţile specifice fiecărei categorii de persoane, angajatorii având obligaţia de a comunica agenţiilor judeţene 
pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin 
încheierea de contracte de ucenicie. La rândul lor, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a 
comunica aceste locuri vacante pentru a fi ocupate prin ucenicie, încheierea contractelor realizându-se pe baza 
dispoziţiilor de repartizare eliberate de aceste agenţii locale.  

Pentru coordonarea activităţii ucenicului, angajatorul desemnează un coordonator de ucenicie care este 
salariat al angajatorului. Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie sunt numai cele prin care 
se poate dovedi îndeplinirea condiţiilor de acces la un contract de muncă coroborat cu un contract de formare 
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profesională de un anumit nivel de calificare, în timp ce cheltuielile pentru formarea profesională a salariaţilor care 
au statut de ucenic se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit în condiţiile art.35 al OG 
nr.129/2000. 

Elementul de noutate legislativă îl constituie posibilitatea Uniunii Europene de a susţine formarea 
profesională prin ucenicie, prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii derulat de Alianţa Europeană pentru 
Ucenici. 

Am convingerea că aceste modificări legislative sunt binevenite pe piaţa muncii din România, contribuind la 
perfecţionarea profesională a ucenicilor la locul de muncă şi pregătirea lor în acord cu cerinţele europene. 

 
Deputat 

Dumitru Pardău 
 

*** 
 

 
Regele Mihai I, la ceas aniversar! 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 

Şi anul acesta, în prezenţa personalităţilor politice şi a unor reprezentanţi ai societăţii civile, dar şi a câtorva 
mii de simpatizanţi, Regele Mihai I a sărbătorit public, la Palatul Elisabeta, dubla aniversare: de naştere şi 
onomastica. 
Personalitate de înaltă ţinută morală, Majestatea Sa a devenit un simbol de intransigenţă şi demnitate. 

Coborând pe firul istoriei, trebuie să punctăm faptul că Regele Mihai I, deşi foarte tânăr, a fost înfăptuitorul 
actului de la 23 August 1944 (România a trecut atunci de partea Aliaţilor), dar şi a ceea ce s-a numit „greva regală” 
(august 1945-ianuarie 1946), un act singular într-un teritoriu satelit al U.R.S.S. 

După sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi împărţirea sferelor de influenţă, România intrase – oficial 
la 6 martie 1945, prin guvernul comunist condus de Petru Groza - sub control sovietic. Dar nici românii, nici liderii 
partidelor istorice nu ştiau acest lucru; ei încă mai sperau la o iniţiativă occidentală. În acest siaj se înscriu şi 
evenimentele de la 8 noiembrie 1945. Cu prilejul sărbătoririi zilei onomastice, la această dată a avut loc o 
manifestaţie de susţinere a Regelui în conflictul său cu liderul guvernului comunist. Comuniştii au pregătit atunci o 
contra-manifestaţie, astfel că Piaţa Palatului Regal din Bucureşti a devenit scena unor mari tulburări, finalizate dur: 
morţi, răniţi, arestări.  

Violenţa înăbuşirii manifestaţiei pro-monarhiste din 8 noiembrie 1945 prefigura zodia nefastă în care 
România intrase. Relativ la aceste evenimente, istoricii nu se sfiesc să aprecieze că ea a reprezentat cea dintâi 
manifestaţie anticomunistă din ţara noastră. 

Deşi în exil, pe parcursul perioadei comuniste, Regele a continuat să fie speranţa de care s-au ancorat 
românii, prizonieri ai cercului totalitar comunist. 
 
Stimaţi colegi, 

Regele este astăzi, la vârsta de 92 de ani, una dintre cele mai proeminente personalităţi din România. 
La ceas aniversar, noi, liberalii, laolaltă cu toţi românii, îi urăm un călduros „La Mulţi Ani”, Majestăţii Sale, 

Regele Mihai I de România. 
 

Deputat 
Valentin Rusu 

 
*** 
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Necesitatea unui nou Cod Silvic 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
 

Pădurea, acest „plămân verde” al Pământului, reprezintă o resursă inestimabilă a fiecărui popor. 
Exploatarea chibzuită, dublată de un program de reîmpădurire, ar reprezenta situaţia ideală de echilibrare a 

ecosistemului. Din păcate, în România ultimelor decenii, soarta pădurilor a fost una tragică. Exploatarea fără limite, 
fără milă, din interese strict pecuniare, lipsa unei legislaţii adecvate noii situaţii, a condus la o situaţie inacceptabilă şi 
dezastruoasă: defrişări de zeci de milioane de metri cubi, care se ridică la o valoare de câteva miliarde de euro. 

În acord cu cele expuse, Doamna Lucia Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, a înaintat 
Parlamentului proiectul unui nou Cod Silvic. Importanţa şi miza acestuia este decisivă pentru că, odată implementat, 
s-ar pune punct jafului haotic existent acum în pădurile României. 

Nu mai departe de începutul acestei luni, ca urmare a unei acţiuni de control efectuat într-o zonă protejată din 
judeţul Argeş, ministrul nostru liberal, Doamna Lucia Varga, afirma contrariată: „Imposibil să tai 915 hectare la ras, 
să transporţi 206.000 de metri cubi […] fără să le vadă nimeni”, apreciind, de asemenea, că există „un real pericol şi 
pentru siguranţa barajelor din zonă şi a tuturor lucrărilor de corectare a torenţilor, prin colmatare şi prin acumulări 
necontrolate formate din baraje de resturi de exploatare şi arbori”. Această îngrijorare nu este artificială sau 
superfluă: este cunoscut faptul că tăierea pădurii, neurmată de reîmpădurire are efecte catastrofale asupra 
comunităţilor umane: inundaţii, alunecări de teren (pentru simplul fapt că pământul nu se mai poate „suda”), iar în 
unele zone se vorbeşte chiar de fenomenul deşertificării. 

Relativ la eficienţa economică a exportului de materie lemnoasă, nici aici ţara noastră nu stă prea bine. Iată 
de ce, noi, liberalii, la unison cu ministrul nostru, considerăm că trebuie să schimbăm paradigma economică prin 
comutarea statutului: de la o „ţară care îşi exportă materiile prime […] la o ţară care îşi valorifică aceste materii 
prime şi creează plus valoare”, aplicându-se, în această privinţă, modelul german. 
Stimaţi colegi, 

Exploatarea şi valorificarea materialului lemnos reprezintă un lucru pozitiv dacă el se realizează cu 
parcimonie, eficienţă şi înţelepciune. 

Noi, liberalii, considerăm că, prin adoptarea unui pachet legislativ coerent şi ferm, vom putea repune 
domeniul silviculturii pe făgaşul firesc, vom putea folosi eficient, din punct de vedere economic, materialul lemnos, 
fără a pune în pericol generaţiile viitoare. 

 
Deputat 

Valentin Rusu 
 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresatăd domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Birocraţia excesivă cu care se confruntă investitorii şi fermierii 
 
 Domnule Ministru, 
Acum, la scurt timp după încheierea negocierilor cu FMI şi înaintea adoptării  Bugetului pentru anul viitor, când 
pentru noi toţi a devenit extrem de clar că atragerea finanţărilor europene reprezintă cea mai avantajoasă sursă de 
dezvoltare reală a României, doresc să vă aduc în atenţie câteva nemulţumiri ale investitorilor şi fermierilor din 
colegiul pe care îl reprezint, nemulţumiri ce ţin, în principal, de birocraţia excesivă cu care aceştia se confruntă. 
 Astfel, indiferent de domeniul în care activează, de axă, de valoarea investiţiei propuse, de cuantumul 
cofinanţării, de studiile pe care le are etc., solicitantul este OBLIGAT să întocmească o documentaţie extrem de 
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stufoasă, pe baza unor ghiduri concepute ca adevărate labirinturi pline de capcane, ca şi cum rolul funcţionarilor care 
întocmesc aceste ghiduri nu ar fi acela de a grăbi procesul şi de a veni în întâmpinarea solicitanţilor, ci de a- i supune 
pe aceştia unor teste de netrecut! 
 Aceste adevărate lucrări de doctorat strânse în tomuri şi bibliorafturi, (sub titluri care ele însele spun totul: 
„înfiinţare fermă caprine” sau „înfiinţare stupină”, „investiţii” la care ne pricepem de pe vremea dacilor!), în cele mai 
multe cazuri, nu pot fi realizate de către beneficiari prin forţe proprii, ci doar de firme de arhitectura şi firme de 
consultanţă, pe bani mulţi, achitaţi înainte ca beneficiarul să ştie dacă va obţine sau nu finanţarea europeană. 
Şi ca şi cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, şi evaluarea documentaţiei este... pe măsură, manualele de proceduri 
suferind, din momentul anunţării lansării şi până în cel al „verdictului”, 10, 15 şi chiar... 24!!! de versiuni! 
 Condiţiile impuse sunt nu doar drastice în ceea ce priveşte vârsta, sexul, vechimea, momentul înregistrării la 
APIA, vechimea certificatelor, autentificarea, plata unor taxe etc. ci, uneori, şi imposibil de îndeplinit simultan. 
... iar dacă astfel de exigenţe sunt, cu mare largheţe spus- oarecum suportabile pentru investitorii din mediul urban, a 
le extinde până la nivelul GAL- urilor din mediul rural nu înseamnă altceva decât a distruge însăşi raţiunea pentru 
care acestea au fost înfiinţate: facilitarea finanţărilor pentru dezvoltarea durabilă, armonioasă a zonelor în care aceste 
GAL- uri au luat naştere! 
 Este de la sine înţeles de ce mulţi dintre potenţialii beneficiari renunţă, din start, la astfel de forme de 
finanţare şi preferă fie să îşi închidă afacerile, fie- caz fericit!, să se târască de pe o zi pe alta, sperând că vom intra şi 
noi în rândul ţărilor membre care chiar ştiu să profite de acest statut!  
 
 Domnule  Ministru, 
 Vă scriu în numele celor care mi- au relatat aceste lucruri pentru că ştiu că sunteţi bine-intenţionat şi că vă 
doriţi, în mod real, să intrăm pe făgaşul normal şi în acest domeniu, alterat, ani la rând, de fraude, incompetenţă şi 
indiferenţă! 
 Propunerea pe care v-o fac este să fiţi pragmatici şi realişti şi, eventual, chiar să faceţi un experiment:  
 Încercaţi să îi trimiteţi pe „dumnezeii” bine plătiţi, care concep ghidurile, să însoţească, la propriu, pas cu 
pas, un beneficiar, doi, zece, pe proiecte de anverguri diferite, să strângă, pagină cu pagină, bibliorafturile despre care 
v- am vorbit. 
 Să stea la toate cozile alături de ei, să imprime, să copieze documentele, să îşi noteze cât costă şi cât durează 
certificatul, taxa, timbrul, copia, hârtia, transportul, schiţa, proiectul, planul de afaceri, consultantul etc. şi să 
reuşească şi să ţină pasul cu versiunea... 22(?!) a Manualului de proceduri! 
 Solicitaţi- le, în urma acestui contact, dur!, cu România reală, să îşi „ajusteze” pretenţiile şi stilul de abordare 
şi veţi vedea şi rezultate! 
 Poate că propunerea vi se pare uşor... utopică. 
 Dacă da, vă invit să mergem în colegiul meu, împreună, fără girofare şi gărzi de corp, fără comunicate de 
presă şi camere de luat vederi, să staţi dumneavoastră înşivă de vorbă cu cei care, cinstit, ar avea nevoie şi ar merita 
sprijin european. 
 Şi iată, în fine şi întrebarea anunţată, care m- aş bucura să nu rămână una retorică: 
 Veţi putea face ceva din toate acestea? 
 Cu deosebită consideraţie, 
 Vă mulţumesc 
 

Deputat 
Graţiela Leocadia Gavrilescu 

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

Construire sală de sport în localitatea Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani 
 
Domnule Viceprim-Ministru,  
 
 
Prin prezenta, vă solicit o informare cu privire la includerea, cu prioritate, în bugetul anului 2014, în 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 a obiectivului 
de investiţii „Construire sală de sport în localitatea Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani”.  

Din studiul documentaţiei primite, încă din anul 2007, primăria Mihai Eminescu a făcut toate demersurile 
legale pentru includerea acestui obiectiv de importanţă socială, strict necesar comunităţii locale. 

Domnule Viceprim-Ministru, anexat aveţi documentul primit din partea primăriei la cabinetul parlamentar. 
Menţionez că doresc răspuns scris. 
Cu deosebită consideraţie,  
 

Deputat 
Roxana Florentina Anuşca 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Este pregătită România să evite reapariția poliomielitei? 
 
 Domnule Ministru, 
 
 În ultima perioadă, apar, din ce în ce mai des, semnale de alarmă în legătură cu ameninţarea pe care o 
reprezintă, inclusiv pentru Europa, reapariţia poliomielitei în Siria. 
 Vă rog să aveţi amabilitatea de a-mi comunica, în scris, dacă, în contextul liberei circulaţii a persoanelor pe 
teritoriul UE, al exodului refugiaţilor sirieni în ţările vecine şi europene, al numărului relativ mare de cetăţeni sirieni 
care au afaceri în România, precum şi al reticenţei manifestate de unii părinţi români în ceea ce priveşte diverse tipuri 
de vaccinări, apreciaţi că suntem pregătiţi pentru a face faţă acestui nou pericol potenţial şi ce măsuri aveţi în vedere 
în acest scop. 
 Vă mulţumesc! 
 Cu deosebită consideraţie 
 
 

Deputat 
Graţiela Leocadia Gavrilescu 

 
*** 
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Adresatăd domnului  Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice 
 

Posibilitatea accesării de fonduri europene în scopul reabilitării termice a spitalelor aflate in administrarea 
Ministerului Sănătăţii 

 
DomnuleViceprim-Ministru, 
 

Sub deviza „Eficienţă energetică şi economie verde”, Guvernul Bulgariei, în colaborare cu BERD, a reuşit să 
iniţieze o procedură care reuneşte finanţarea europeană din fonduri structurale (în proporţie de 85 la sută) şi 
împrumuturi financiare de la băncile comerciale, îndreptată, în special, către mediul privat. 

De această oportunitate au beneficiat, cu succes, spitale bulgăreşti, care au avut posibilitatea să asigure 

cofinanţarea în condiţiile impuse. De menționat că, în cadrul intervenției, au fost finanțate lucrări de reabilitare 

termică precum şi schimbarea echipamentelor clădirilor şi a echipamentelor medicale, prin a căror înlocuire se obține 

un consum energetic scăzut. 
În urma unor discuţii pe care le-am purtat pe această temă cu colegi din cadrul Comisiei pentru sănătate şi 

familie şi cu specialişti din Ministerul Sănătăţii, am căzut de acord că implementarea unui astfel de program, la 
nivelul României, de prevederile căruia să beneficieze, în primă instanţă, cele 50 de unităţi medicale rămase în 

administrarea Ministerului, dar si spitalele aflate in subordinea autorităților publice locale, ar fi extrem de benefică 

cel puţin din următoarele motive: 
- Sumele alocate Ministerului în exerciţiul bugetar viitor nu sunt acoperitoare nici măcar pentru numeroasele 
„priorităţi” acumulate de-a lungul timpului şi mai ales în anii guvernării PDL, în care, ştim cu toţii, la ce nivel au 
ajuns arieratele! În aceste condiţii, a investi, masiv, prin forţe proprii, în reabilitări energetice, care să poată fi 
finalizate în termen scurt, este pur şi simplu imposibil. 
- Iniţierea unui program de finanţare europeană, care, aşa cum s- a dovedit, presupune mai multă eficienţă, mai 
multă responsabilitate, o urmărire mai atentă a nivelului cheltuielilor şi a calităţii lucrărilor, respectarea termenelor de 
execuţie şi a standardelor europene etc., ar putea avea efecte economice, sociale şi chiar urbanistice notabile: statul ar 
fi degrevat de plata unor cheltuieli- în prezent aberante!- cu utilităţile, ar creşte confortul şi siguranţa pacienţilor, s- ar 
îmbunătăţi climatul de muncă pentru angajaţii spitalelor, s-ar crea locuri de muncă, ar creşte fabricarea şi 
comercializarea materialelor de construcţii specifice unor asemenea lucrări, ar creşte veniturile la buget prin impozite 
şi taxe, aspectul clădirilor ar fi înfrumuseţat etc. 
- Ulterior, programul ar putea fi extins şi la nivelul regiunilor, existând elementele de comparaţie prin care să 
se ţină sub control costurile şi termenele de realizare, astfel încât să nu mai avem problemele pe care le- am avut în 
ceea ce priveşte rambursarea. 
 
Domnule Viceprim-Ministru, 
 

Iniţierea unui program de o asemenea anvergură reprezintă un act de curaj şi responsabilitate politică pe care 
doar un guvern puternic, cum este cel al USL, şi-l poate asuma! 
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Vă rugăm să aveţi bunăvoinţa de a le solicita specialiştilor din ministerele Sănătăţii şi Fondurilor Europene 
informaţiile tehnice necesare pentru a ne putea înscrie, şi în acest domeniu, ca stat membru, în competiţia alocărilor 
bugetare europene 2014- 2020. 
 

Deputat 
Graţiela Leocadia Gavrilescu 

 
*** 

 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
 

Situaţia finanţării proiectului“ Refacerea capacităţii de tranzitare a acumulării lac de redresare  
aval captare UHE Bacău II, judeţul Bacău Decolmatarea luciului apei în vederea  

modernizării Insulei de Agrement Bacău” 
  
Doamna Ministru, 
 Cu ocazia vizitei dumneavoastră la Bacău, pe 13 iunie 2013, aţi afirmat: "Am văzut cu ochii mei necesitatea 
finanţării proiectului de decolmatare a râului Bistriţa, proiect care se leagă de proiectul de modernizare a Insulei de 
Agrement Bacău. Săptămâna viitoare, proiectul va fi la avizare la Apele Române şi apoi la Minister. Suma pe care o 
vom aloca este de 4 milioane de lei pentru o primă etapă. În bugetul lui 2014 se va aloca diferenţa pânâ la 13 
milioane lei în vederea execuţiei acestei lucrări„.  
 Până în prezent s-a primit aviz de la Ministerul Mediului pentru proiectul ”Refacerea capacităţii de tranzitare 
a acumulării lac de redresare aval captare UHE Bacău II”, vă rog să comunicaţi, în scris, dacă în acest an se vor aloca 
fonduri măcar pentru începerea procedurii de achiziţii în vederea execuţiei proiectului de decolmatare a râului 
Bistriţa în zona Insulei   
Insist pentru alocarea acestor fonduri în vederea curăţirii de aluviuni depozitate de-a lungul celor 50 de ani de când 
există Insula de Agreement Bacău deoarece această lucrare ar trebui să se execute pe perioada iarnă-primăvară 
datorită faptului că transportarea prin oraş a deşeurilor rezultate în urma decolmatării ar produce un real discomfort 
populaţiei şi, în plus, de execuţia acestei lucrări depinde şi demararea proiectului de modernizare a Insulei de 
Agreement, proiect susţinut din fonduri europene. 
 Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 

Deputat 
Viorica Marcu 

 
*** 

 
Adresată domnului  Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Impunerea de măsuri mai aspre în sectorul alimentar 
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 Aşa cum ştim cu toţii, din cauza scandalului cărnii de pui infestate, din ce în ce mai mulţi oameni evită să 
mai achiziţionze produse de acest gen, fapt care duce la pierderi imense pentru producători. Crescătorii de păsări 
estimează că vânzările la carnea de pui au scăzut cu 20%, şi că prejudiciul se ridică la 25 de milioane de euro, iar 
pierderile pot ajunge chiar şi până la 60 de milioane de euro. 
 Având în vedere faptul că aceste consecinţe financiare pot duce în curând la falimente în lanţ în industria 
avicolă, aceasta însemnând pierderea de locuri de muncă şi diminuarea   contribuţiilor la bugetul de stat, vă rog să îmi 
comunicaţi cum intenţionaţi să schimbaţi legislaţia în sensul impunerii unor măsuri mai aspre în astfel de cazuri.  
 Solicit răspuns scris. 
  

Deputat 
Anton Doboş 
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*** 

 
 
Adresată domnului Dumitru Namcu, director general Agenţia Naţionlă pentru Locuinţe      

Vânzarea locuinţelor ANL în conformitate cu legea 152  din 1998 
         
 
           Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform Legii nr.152 din 15 iulie 1998 , stipulează faptul că locuinţele 
pentru tineri destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere în condiţiile legii 85 din 1992, 
privind vânzarea de locuinţe şi spaţii construite din fondurile statului. În această lege, cea din 1992 este stipulată şi 
posibilitatea cumpărării locuinţei şi cu plata în rate. În legea 152 din1998 se prevede doar cumpărarea locuinţelor cu 
plata întegrală. 
    Având în vedere cele menţionate mai sus,  vă rog să-mi comunicaţi câte locuinţe ANL  s-au vândut în anul 2012 şi 
câte locuinţe sau vândut până la ora actuală în anul 2013. Vă rog de asemenea să-mi comunicaţi  care este valoarea 
fondului realizat în urma vânzării locuinţelor ANL către proprietari, acesta fiind destinat construirii de noi locuinţe 
pentru tineri.  De asemenea vă rugăm să ne comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere privind modificarea şi 
completarea legii 152 din1998 cu un nou aliniat care să prevadă posibilitatea achizionării locuinţelor ANL şi cu plata 
în rate.  
  Aştept răspuns în scris  

 
Deputat 

Grigore Crăciunescu 
 

*** 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, Viceprim-Ministru, ministrul Finanţelor Publice         
 

Situaţia PFA-urilor şi II-urilor 
 
 Domnule Viceprim-Ministru, 
 
 Prin prezenta, vă solicit o informare cu privire situaţia persoanelor fizice autorizate şi a întreprinderilor 
individuale, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 
 Doresc un răspuns în scris, dacă PFA-urile şi II-urile care au acelaşi regim ca şi persoanele fizice deţinătoare 
de teren şi animale, plătitoare de TVA, trebuie să depună declaraţie de normă de venit, la fel ca oricare persoană 
fizică.  
 Menţionez că doresc răspuns scris. 
 

Deputat 
George Scarlat 

 
*** 

 
Adresată domnului Victor Ponta, prim – ministru  
 

DN 24D Galaţi – Bârlad 
 
Stimate domnule Prim - ministru, 
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În data de 17 septembrie 2013, am adresat domnului Dan-Coman ŞOVA, ministrul delegat pentru Proiecte de 
infrastructură de interes naţional şi investiţii străine întrebarea nr. 8103/DRP referitoare la includerea DN 24D în 
programul naţional de reabilitare a drumurilor naţionale. 

Am solicitat aceste clarificări în condiţiile în care drumul naţional DN24 reprezintă una dintre axele 
principale de transport, care face legătura dintre Galaţi–Brăila, Bârlad, Vaslui, Iaşi şi se termină la graniţa cu 
Republica Moldova, la Sculeni şi urmare finalizării proiectului Reabilitarea DN 24, limita de judet Galaţi – Vaslui - 
Crasna şi DN 24B Crasna – Albiţa. 

În data de 04 octombrie 2013, am primit de la Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii 
străine răspunsul nr. 8767/DRP prin care se preciza faptul că CNADNR-SA a propus în proiectul de Buget pe anul 
2014 şi estimările pe următorii 3 ani, fonduri pentru realizarea expertizei tehnice şi ulterior a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie a obiectivului Reabilitare DN 24D, de la Bârlad până la intersecţia cu DN 26. 

Drumul naţional 24D, o rută intens circulată, se află într-o stare avansată de uzură şi răspunsul evaziv primit 
de la Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine nu răspunde nici pe departe întrebărilor unui 
număr semnificativ de locuitori deserviţi de acest drum. 

În acest sens, vă rog domnule prim-ministru, să aveţi amabilitatea să verificaţi aspectele semnalate şi să 
dispuneţi măsurile pe care le consideraţi necesare pentru o informare clară cu privire la includerea cu prioritate a DN 
24D în programul naţional de reabilitare a drumurilor naţionale. 

Mentionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat 
Paul Victor Dobre 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Barbu, ministrul Culturii 
 

Solicitare de acces la documente din arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului formulată de Parohia cu 
Hramul „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, sat Miroşi, localitatea Miroşi, jud. Argeş 

  
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 
  
 Am primit la cabinetul meu parlamentar o solicitare din partea Parohiei cu Hramul „Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel”, sat Miroşi, localitatea Miroşi, jud. Argeş pe care o supun atenţiei dumneavoastră în cele ce urmează. 
 Această parohie doreşte să stabilească cu exactitate cine este arhitectul bisericii, motiv pentru care este 
interesată de orice document care s-a păstrat în arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului aflată în subordinea 
instituţiei dumneavoastră, din perioada 1907-1909 (când s-a construit biserica, atunci cu Hramul „Sf. Nicolae)) şi 
care poate avea legătură cu localitatea Miroşi (atunci aparţinând de Teleorman), cu col. Petre Macca şi Elena Macca 
(ctitorii), cu Ion D. Berindey (posibil artitect, cel despre care se ştie că a desenat gardul împrejmuitor şi mobilierul), 
cu Thoma Kantzler (antreprenor) sau cu Costin Petrescu (pictor). 
 În acest context, vă rog respectuos să redirecţionaţi această solicitare spre analiză Institutului Naţional al 
Patrimoniului, cu precizarea demersurilor care pot fi iniţiate pentru a veni în sprijinul acestei parohii astfel încât să 
aibă acces şi să primească documentele respective. 
 

Deputat 
Theodor Nicolescu 

 
*** 
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Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Solicitare de acces la documente de la Arhivele Naţionale formulată de Parohia  
cu Hramul „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, sat Miroşi, localitatea Miroşi, jud. Argeş 

  
 
 Stimate Domnule Ministru, 
 
  
 Am primit la cabinetul meu parlamentar o solicitare din partea Parohiei cu Hramul „Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel”, sat Miroşi, localitatea Miroşi, jud. Argeş pe care o supun atenţiei dumneavoastră în cele ce urmează. 
 Această parohie doreşte să stabilească cu exactitate cine este arhitectul bisericii, motiv pentru care este 
interesată de orice document care s-a păstrat la Arhivele Naţionale, instituţie aflată în subordinea ministerului pe care 
îl conduceţi, din perioada 1907-1909 (când s-a construit biserica, atunci cu Hramul „Sf. Nicolae)) şi care poate avea 
legătură cu localitatea Miroşi (atunci aparţinând de Teleorman), cu col. Petre Macca şi Elena Macca (ctitorii), cu Ion 
D. Berindey (posibil artitect, cel despre care se ştie că a desenat gardul împrejmuitor şi mobilierul), cu Thoma 
Kantzler (antreprenor) sau cu Costin Petrescu (pictor). 
 În acest context, vă rog respectuos să direcţionaţi această solicitare spre analiză conducerii Arhivelor 
Naţionale, precizând totodată demersurile care pot fi iniţiate pentru a veni în sprijinul acestei parohii astfel încât să 
aibă acces şi să primească documentele respective.  
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Soluţii la revendicările sindicatelor din învăţământ 
  
 
 Stimate domnule ministru, 
 
  
 Dezbaterea publică din ultimul timp este concentrată cu precădere asupra unor proiecte importante pentru 
România, ce au în comun ideea de resurse şi modul în care le valorificăm, indiferent că vorbim de proiectul Roşia 
Montană, de gazele de şist, de absorbţia fondurilor europene. 

Personal, consider că cea mai trainică investiţie pe care statul român trebuie să o facă este cea în resursa 
umană, în sistemul educaţional, care are ca menire pregătirea şi formarea generaţiilor de mâine ale României. Este o 
responsabilitate enormă la care suntem chemaţi cu toţii să participăm, părinţi, cadre didactice, societate civilă, 
parlamentari şi factori de decizie guvernamentali. 

Din păcate, fiecare an şcolar care se scurge scoate la iveală problemele şcolii româneşti, fapt care generează 
nemulţumiri şi proteste, aşa cum s-a întâmplat în această săptămână când mii de cadre didactice au participat la un 
miting organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. Dintre revendincările protestatarilor  amintesc 
creşterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învăţământ în totalul cheltuielilor de personal din sectorul public, 
decontarea de la bugetul de stat prin Ministerul Educaţiei Naţionale a chel¬tuielilor cu naveta pentru cadrele 
didactice, stimularea achiziţionării de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic, reintroducerea sporului de 
doctorat, acordarea gradaţiei de merit şi pentru per-sonalul didactic auxiliar, introdu¬ce¬rea posibilităţii dobîndirii de 
către cadrele didactice a celei de-a doua specializări prin pro¬gra¬me de conversie profesio¬nală, cu finanţare de la 
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bugetul de stat, adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanţi să crească cu 50%, iar 
raportul dintre salariul de bază maxim al funcţiei didac¬tice şi cel minim să fie de 2:1. 

În acest context, vă rog să precizaţi care este răspunsul instituţiei pe care o conduceţi faţă de aceste 
revendicări şi care sunt soluţiile şi demersurile pe care le aveţi în vedere pentru rezolvarea lor, menite a eficientiza 
sistemul educaţional şi a reda demnitatea dascălilor. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Erland Cocei 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării   Rurale 
 

Măsuri legislative privind înăsprirea comercializării produselor din carne de pui 
  
 
 Stimate domnule ministru, 
 
  
 După scandalul european privind comercializarea cărnii de vită, care a pus în discuţie calitatea produsele 
româneşti deşi rezultatele controalelor efectuate au dovedit că firmele din ţara noastră nu au fost implicate, ne 
confruntăm cu un nou caz grav, de aceată dată privind livrarea de carne de pui infestată către supermaketuri şi către 
populaţie. 
 Şi de această dată, autorităţile s-au sesizat rapid şi au dispus efectuarea de controale şi analize, fiind retrase 
de pe piaţă astfel de produse pentru a nu afecta sănătatea consumatorilor. Totuşi, soluţiile trebuie să fie mai drastice 
astfel încât producătorii şi lanţurile de comercianţi să nu mai ajungă în situaţia de a oferi spre consum produse de o 
calitate necorespunzătoare, fapt neacceptat pentru o ţară cu drepturi depline în Uniunea Europeană. 
 În acest context, vă rog respectuos să precizaţi care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru 
sancţionarea celor vinovaţi de a pune în pericol sănătatea şi siguranţa consumatorilor, cu precizarea demersurilor 
legislative concrete pe care intenţionaţi să le promovaţi pentru a înăspri cu adevărat condiţiile de comercializarea a 
produselor din carne de către producători, în acord cu normele europene.  
Solicit răspunsul în scris.  
 

Deputat 
Titi Holban 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului si Schimbărilor Climatice 
 

Managementul speciilor protejate 
 
                         
  De-a lungul timpului în România controlul activităţii cinegetice a fost  realizat de către specialişti 
ai statului din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor, ce făceau parte din Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
activitatea cinegetică  având la bază un suport legislativ  bine conturat  şi specialişti experimentaţi ce 
îmbinau activitatea de teren cu cea de birou. 
   Începând cu anul 2002, managementul speciilor protejate a trecut în grija Direcţiei pentru 
Biodiversitate şi Agenţiilor de Protecţie a Mediului din teritoriu.  
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   Din acel moment managementul speciilor  protejate ( urs, lup, rîs, pisică sălbatică) s-a efectuat de 
botanişti, geografi, biologi, persoane fără pregatire de specialitate, fără experienţă, aspect ce a condus la 
perturbarea echilibrului între aceste specii cu consecinţe adesea dramatice. 
 

Pentru gestionarea şi prevenirea acestor situaţii, vă rog, Dna Ministru, să precizaţi dacă nu 
consideraţi oportun ca managementul acestor specii protejate de lege să fie transferat Regiei 
Naţionale a Pădurilor care prin specialiştii săi din structurile silvice teritoriale să monitorizeze 
această problemă importantă pentru fondul cinegetic din Judeţul Prahova şi din toată România. 
Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Mircea Roşca 

 
*** 

 
Adresată domnului Dan Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine 
 

Finanţarea arterei de ocolire a municipiului Făgăraş prin Bugetul pe anul 2014 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Municipiul Făgăraş se confruntă în momentul de faţă  cu o situaţie inacceptabilă legată de traficul aglomerat, 
de poluarea fonică şi atmosferică a comunităţii şi alte aspecte care scad confortul cetăţenilor. 

Menţionez că au fost făcute recent modificări în traseul traficului greu care tranzitează străzile localităţii,  
însă redirecţionarea pe străzi lăturalnice, necorespuntătoare gabaritelor practicate de transportatori, constituie o cauză 
a frecventelor accidente, precum şi a degradării imobilelor din proximitate. 

Soluţia pentru ca situaţia rutieră din localitate să se îmbunătăţească ar fi, potrivit discuţiilor cu reprezentanţii 
locali şi ai comunităţii, redirecţionarea traficului naţional pe artera de ocolire situată în partea de nord a municipului 
Făgăraş. 

Lungimea sectorului de drum care necesită reabilitare şi modernizare, putând servi ulterior decongestionării 
traficului urban, măsoară doar 5,93 km,  fiind preluat din domeniul public al Municipiului Făgăraş în administrarea 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. În momentul de faţă 
segmentul de DN1 care tranzitează Făgăraşul se află într-o stare avansată de degradare, resursele financiare ale 
municipiului fiind insuficiente pentru a susţine investiţia, varianta ocolitoare fiind singura soluţie care ar salva 
situaţia. 

De aceea, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea să precizaţi, care sunt demersuriile legale pe care 
instituţia pe care o conduceţi le poate întreprinde pentru a prelua administrarea sectorului  de drum în discuţie, 
precum şi pentru finanţarea acestui obiectiv de investiţie prin Bugetul pe anul 2014? 

Încă odată aş dori să accentuez faptul că este vorba despre o investiţie  cu costuri reduse, nefiind necesare 
proceduri speciale pentru  expropiere care să implice costuri suplimentare din partea statului, segmentul de drum 
fiind o extindere a DN1, dar care ar aduce beneficii semnificative atât comunităţii locale, cât şi transportatorilor care 
tranzitează zona. 

Vă mulţumesc. Solicit răspuns în scris. Ataşez prezentei întrebări adresele înaintate de către autorităţile 
locale, oficialilor CNADNR.  

 
Deputat 

Daniel Zamfir 
 

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

Situaţia contractelor de deszăpezire a drumurilor naţionale 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Din ultimele declaraţii publice ale dumneavoastră referitoare la situaţia contractelor de deszăpezire a 
drumurilor naţionale a reieşit faptul că 44% din reţeaua de drumuri din România a rămas neacoperită din acest punct 
de vedere, deoarece firmele nu s-au mai prezentat la licitaţii după înăsprirea măsurilor de supraveghere. 

Având în vedere experienţele anilor trecuţi când ne-am confruntat cu fenomene extreme care au condus la 
blocarea drumurilor din cauza căderilor masive de zăpadă, precum şi cu izolarea unor comunităţi întregi, procentul 
amintit mai sus de drumuri pentru care nu există contracte de deszăpezire este unul mult prea mare, fiind posibil ca 
acest aspect să agraveze situaţia în condiţiile unei ierni asemănătoare sau chiar mai grele. 

Aţi aminitit, de asemenea, posibilitatea ca aceste contracte să fie acordate prin încredinţare directă, fapt ce 
afectează transparenţa decizională şi poate ridica suspiciuni asupra cheltuirii fondurilor publice. 

Cu referire la cele expuse mai sus, vă rog, domnule ministru, să răspundeţi punctual la următoarele întrebări: 
1. Care va fi procedura pentru încredinţarea directă a contractelor de deszăpezire şi care vor fi criteriile de 
încredinţare, precum şi care este termenul limită pâna la care acestea trebuie încheiate? 
2. Am rugămintea să îmi puneţi la dispoziţie lista cu firmele care au contracte în momentul de faţă pentru 
deszăpezirea drumurilor naţionale şi a autostrăzilor, precum şi sectoarele de drum pe care operează. 
Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Bogdan Ţîmpău 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 
 

 Activitatea parlamentară 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 Un muzeu Brâncuşi reprezintă cadrul normal de preţuire a valorii universale a creaţiei sculptorului, aşa cum 
şi alte state au procedat cu marii lor artişti. Franţa cu Rodin, Spania cu Dali şi Picasso, Anglia cu Henry Moore, 
Brazilia cu Oscar Niemeyer şi exemplele pot continua. 
 Ultima Retrospectivă Brâncuşi organizată în colaborare cu Muzeul Guggenheim din New York şi Muzeul de 
Artă Modernă din Paris, datează de acum 43 de ani, iar în România, din 1989 şi până astăzi, evenimentele dedicate 
marelui artist s-au limitat la câteva expoziţii pe care le putem cataloga ca fiind timide în raport cu semnificaţia şi 
opera artistului. 
 Lipsa unui Muzeu Brâncuşi a atras după sine scoaterea din ţară aproape a întregului patrimoniu al operei lui 
Constantin Brâncuşi, inundarea României cu falsuri, imposibilitatea achiziţionării unor lucrări, pierderea unor 
elemente metalice rămase după înlocuirea  acestora în procesul de demontare şi restaurare a Coloanei Infinitului şi, 
nu în ultimul rând, la incapacitatea autorităţilor de a salva de la pieire  tot ceea ce înseamnă Brâncuşi pe teritoriul 
României. Este vorba de casa de la Hobiţa şi de bârnele din atelierul lui Brâncuşi de la Paris aduse în ţară acum 40 de 
ani şi care se degradează din pricina condiţiilor necorespunzătoare de depozitare. 
 Mai mult decât atât, împărţirea lucrărilor lui Brâncuşi în mai multe locuri diminuează posibilitatea 
organizării de mari expoziţii şi realizării unui fond documentar unic, în ciuda faptului că artistul şi-a dorit 
strângerea lucrărilor într-un singur loc, aşezate într-o anumită ordine, lumină şi ambianţă specifică. 
 Prezenta propunere legislativă prevede înfiinţarea unui Muzeu Naţional de Artă, în vederea 
cunoaşterii operei şi a vieţii lui Brâncuşi în România, a promovării plaiurilor natale ale sculptorului şi a ţării 
care a zămislit această valoare universală. 

Se impune strângerea lucrărilor lui Brâncuşi într-un singur loc, în vederea organizării de evenimente 
naţionale şi internaţionale. Este necesară cercetarea, expertizarea şi autentificarea lucrărilor artistului, achiziţionarea 
de noi exponate, precum şi prezentarea la standarde internaţionale a personalităţii şi operei lui Constantin Brâncuşi. 

 
Mai menţionăm faptul că în curând, ca urmare a demersurilor iniţiate de către Ministerul Culturii şi Primăria 

Municipiului Târgu-Jiu, se va realiza înscrierea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” pe lista monumentelor 
Patrimoniului Mondial – UNESCO. 

Numai sub egida unui muzeu naţional de artă putem crea un Atelier Brâncuşi şi în România, putem avea o 
bibliotecă brâncuşiană care să reunească lucrări fundamentale despre marele artist, se pot organiza tabere de creaţie 
cu tematică brâncuşiană şi de ce nu,  putem pune bazele unei şcoli de artă brâncuşiană în vederea creării cadrului 
necesar exprimării talentului şi dezvoltării acestuia pentru generaţiile prezente şi viitoare. 

 Înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă „Constantin Brâncuşi” reprezintă nu doar un omagiu adus 
acestui colos al culturii mondiale, ci, în primul rând, singura soluţie pentru salvarea şi conservarea operei 
acestuia, care trebuie conservată şi pusă în valoare pentru a constitui încă un obiectiv de atracţie pentru 
vizitatori din ţară şi din străinătate în ţara noastră. 

Având în vedere universalitatea lui Brâncuşi, care îi încoronează patriotismul fără seamăn şi neapartenenţa sa 
la vreo grupare politică română sau străină, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare prezenta propunere legislativă. 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                         SENAT 

 
 

LEGE 
pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă “Constantin Brâncuşi” 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. 1. –  (1) Se înfiinţează Muzeul Naţional de Artă„Constantin Brâncuşi”, denumit în continuare Muzeul, 
instituţie publică fără personalitate juridică, în subordinea  Muzeului Naţional de Artă al României şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Gorj. 

(2) Muzeul are sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Traian, nr. 2A, judeţul Gorj. 
(3) Imobilul precizat la alin. (2) este un teren în suprafaţă de 5409 mp, din care circa 600 mp construcţie şi va 

fi cedat Muzeului de către Consiliul Local al municipiului Târgu –Jiu, în mod gratuit şi pe termen nelimitat. 
 

Art. 2. – Muzeul are ca obiective: 
a) promovarea operei şi vieţii lui Constantin Brâncuşi, asigurarea condiţiilor pentru punerea în valoare a 
monumentelor culturale din zonă şi atragerea de vizitatori; 
b) identificarea şi inventarierea tuturor lucrărilor marelui artist aflate pe teritoriul României şi aducerea lor 
în Muzeu, cu acordul deţinătorilor; 
c) conservarea şi punerea în valoare a operei lui Constantin Brâncuşi; 
d) protejarea şi conservarea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”: 
- Coloana Infinitului  
- Poarta Sărutului 
- Aleea Scaunelor 
- Masa Tăcerii; 
e) revitalizarea cercetărilor privind opera şi viaţa lui Constantin Brâncuşi; 
f) crearea unui Atelier Brâncuşi în România; 
g) înfiinţarea unei biblioteci care să reunească, pe cât posibil, cele mai multe lucrări despre marele artist şi 
opera sa; 
h) dezvoltarea unor activităţi care să conducă la crearea cadrului necesar exprimării talentului şi dezvoltării 
acestuia la tineri români şi/sau străini; 
i) achiziţionarea lucrărilor lui Constantin Brâncuşi aflate în străinătate. 
 
Art. 3.  Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2, Muzeul are următoarele atribuţii principale: 

a) colectează date, documente şi mărturii cu privire la toate aspectele vieţii lui Constantin Brâncuşi; 
b) elaborează, coordonează şi participă la programe şi/sau proiecte de cercetare, stagii de pregătire şi instruire 

in domeniul brâncuşian; 
c) stabileşte parteneriate publice şi private cu organizaţii neguvernamentale, universităţi, autorităţi din ţară şi 

străinătate; 
d) efectuează studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului 

Brâncuşi; 
e) organizează activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, expoziţii sau seminarii cu caracter informativ-

educativ; 
f) asigură editarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărţi, studii, articole, corespondenţă, memorie 

fotografică şi video, colecţii de documente, albume fotografice privitoare la Constantin Brâncuşi; 
g) organizează schimburi de experienţă, reuniuni şi colocvii consacrate marelui artist şi reprezintă cultura 

românească în acest domeniu la evenimentele culturale naţionale şi internaţionale; 
h) sprijină material, în limita sumelor alocate prin buget, reabilitarea şi conservarea casei natale a lui 

Constantin Brâncuşi de la Hobiţa; 
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i) achiziţionează - sau primeşte donaţii – orice operă, obiect, document sau publicaţie care au aparţinut lui 
Constantin Brâncuşi sau în legătură cu viaţa şi lucrările marelui artist. 
 

Art. 4. – Bunurile culturale materiale identificate, inventariate, expuse şi conservate în şi de către Muzeu vor 
fi incluse în patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României.     

 
Art. 5. – (1) Finanţarea Muzeului se realizează din bugetul Ministerului Culturii şi din venituri extrabugetare. 
(2) Muzeul poate primi, pentru desfăşurarea activităţii sale, contribuţii băneşti şi/sau bunuri materiale de la 

persoane fizice sau juridice, sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
Art. 6. – Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Muzeului se stabilesc de 

conducerea Muzeului Naţional de Artă al României şi se aprobă prin ordin al Ministrului Culturii, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi 

 
Art. 7. –  Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                               SENAT 
LEGE 

privind medicina şcolară 
 
Art.1  (1) În sensul prezentei legi, prin medicină şcolară se înţelege ansamblul măsurilor de medicină şcolară 
preventivă şi curativă care se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ, publice sau private, indiferent de forma lor 
de organizare. 
(2) Scopul înfiinţării cabinetelor medicale în unităţile de învăţământ pentru desfăşurarea activităţilor de medicină 
şcolară îl constituie promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi educaţia 
pentru sănătate. 
(3) Medicina şcolară este o componentă a  sistemului de sănătate publică. 
Art.2 (1) Cabinetele de medicină şcolară se înfiinţează şi funcţionează la nivelul unităţilor şcolare şi universitare.  
(2) Grădiniţele pot fi arondate la cabinetul medical din unitatea şcolară cea mai apropiată sau îşi pot organiza 
cabinetul medical propriu. 
(3) Prin cabinetele medicale se acordă asistenţă medicală gratuită preşcolarilor, şcolarilor şi studenţilor. 
(4) Acolo unde nu există cabinete medicale în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală prevăzută la  alin. (1) se poate 
realiza prin medicii de familie din localităţile respective sau din localităţile  apropiate.  
 
Art. 3 (1) Asistenta medicală din cabinetele medicale prevăzute la art. 1 se asigură de către  medicii cu drept de 
liberă practică şi asistenţii medicali, aşa cum sunt definiţi în legislaţia actuală 
 
(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în vigoare.  
 
(3) Autorităţile locale pot angaja personalul medical şi asistenţii medicali prevăzuţi la alin. (1) care să asigure 
asistenţa medicală în unităţile de învăţământ din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
 
Art.4 (1) Medicina şcolară are ca obiect acordarea de servicii medicale stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii 
(2) Serviciile medicale se referă atât la examinări medicale cât şi la profilaxie, tratamente, educaţie pentru igienă şi 
sănătate, educaţie sexuală şi intervenţie în caz de urgenţă medicală. 
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(3) Concluziile examinărilor medicale, precum şi eventualele tratamente administrate, se comunică atât părinţilor, în 
cazul preşcolarilor şi elevilor minori, cât şi medicului de familie pe lista căruia este înscris preşcolarul, elevul sau 
studentul examinat. 
(4) În cazul în care este necesară administrarea unor tratamente în cursul unei zi de şcoală, altele decât imunizările 
sau tratamentul în caz de urgenţă medicală, acestea se pot face de către personalul medical, la solicitarea scrisă a 
părinţilor, conform unei metodologii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 
Art. 5  (1) Normativul de personal necesar funcţionarii cabinetelor medicale şcolare se stabileşte prin ordin al 
ministrului sănătăţii, luându-se în calcul criteriul minim de asistent medical pentru o şcoală şi cabinet medical deschis 
pe tot parcursul zilei de şcoală 
(2) Dotarea cabinetelor de medicină şcolară şi baremul de medicamente se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii 
Art. 6 (1) În cursul anului şcolar, personalul cabinetului medical organizează un instructaj privind acordarea primul 
ajutor de bază în caz de urgenţă medicală majoră. 
(2) Personalul cabinetului medical prezintă anual în consiliile profesorale ale şcolilor şi ale unităţilor de învăţământ 
superior o analiză a stării de sănătate a elevilor, şi raportează autorităţii de sănătate publică datele referitoare la starea 
de sănătate şi la dezvoltarea psihosomatică a şcolarilor şi studenţilor 
Art. 7  (1) Finanţarea activităţii de medicină şcolară se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii, prin fondurile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, din bugetele locale ale unităţii administrativ – 
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, din venituri 
proprii, donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse, potrivit legii. 
 
(2) Cabinetele medicale şcolare şi universitare care funcţionează la data adoptării prezentei legi vor continua să 
funcţioneze în conformitate cu noile reglementări. 
Art. 8 - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii va elabora normele 
metodologice de aplicare a acestei legi, care se aprobă prin ordinul ministrului.   
 
PREŞEDINTELE                                                    PREŞEDINTELE  
    CAMEREI DEPUTAŢILOR                                         SENATULUI 
      ZGONEA Valeriu Ştefan                                  ANTONESCU George Crin Laurenţiu 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 

Reţeaua de medicină şcolară, parte a sistemului medical care în trecut a funcţionat foarte bine, a fost 
decimată în ultimii ani. Permanenta lipsă a banilor a făcut ca, în timp, numărul cabinetelor şcolare să se tot reducă 
semnificativ, ajungându-se la o situaţie inacceptabilă în care un medic se ocupă chiar şi de 2.500 de copii. Extrem de 
importantă, cu un rol recunoscut de toţi factorii implicaţi atât în sistemul medical cât şi cel de învăţământ, şi care nu o 
singură dată şi-a demonstrat utilitatea, în special în profilaxia unor boli transmisibile şi în monitorizarea 
psihosomatică a copiilor, reţeaua de medicină şcolară a suferit un veritabil proces de destructurare.   

Salariile mici, dotarea insuficientă şi activitatea predominant profilactică ţin departe mulţi absolvenţi de 
medicină, deşi medicina şcolară a avut un rol determinant atât în imunizarea multor generaţii de elevi cât şi în 
supravegherea constantă a creşterii şi dezvoltării armonioase a şcolarilor.  
           Astăzi, puţine unităţi de învăţământ  beneficiază de cabinete şcolare: în mediul rural întreaga activitate este 
preluată de dispensare, iar în oraş un medic se ocupă de trei sau chiar patru licee, în condiţiile în care, în mediul 
urban o şcoală de nivel mediu are înscrişi între 1.200 şi 1.400 de elevi.  
           La nivel naţional, ultimele date prezentate de către Ministerul Sănătăţii arată că mai sunt doar 1.556 de medici 
şi 3.124 de asistenţi medicali în reţeaua de medicină şcolară. În acelaşi timp, din cifrele Ministerul Educaţiei se poate 
observa că aproximativ 3,3 milioane de elevi au început şcoala în 2012. Pentru 24 la sută dintre unităţile de 
învăţământ în care aceştia învaţă nu s-au eliberat avize sanitare valabile, cadrele didactice susţinând că nevoia de 
asistenţă medicală în unităţile de învăţământ este stringentă. Unul dintre cele mai simple exemple pe care profesorii îl 
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oferă în susţinerea medicinei şcolare este cel al accidentărilor la ora de sport,  atunci când singura soluţie este să-i 
cheme pe părinţi să-şi ducă copii la cel mai apropiat spital.  

La momentul actual se manifestă dificultăţi reale în acordarea asistenţei medicale pentru preşcolari, elevi şi 
studenţi din cauza lipsei unei legislaţii care să clarifice atribuţiile sistemului de medicină şcolară. Mai mult, lipsa unei 
preveniri a îmbolnăvirilor, prin promovarea continuă a educaţiei pentru sănătate, duce la înmulţirea numărului de 
copii şi tineri bolnavi, expuşi unui mediu cu factori de risc ridicat. Prevenirea îmbolnăvirilor începând din faza 
preşcolară şi continuată în celelalte nivele de învăţământ, este un demers absolut necesar pentru viitoarele generaţii 
de adulţi sănătoşi. Acest lucru ar degreva şi sistemul de sănătate de cheltuieli cu serviciile medicale, ceea ce ar duce 
la economii importante în acest domeniu. 

O lege care vină în reglementarea acestui sistem ar rezolva câteva din problemele esenţiale şi ar duce la 
funcţionarea unui sistem sănătos prin efectuarea examenului medical de bilanţ al stării de sănătate al preşcolarilor, 
şcolarilor, elevilor de liceu, precum şi al studenţilor, prin dispensarizarea elevilor cu probleme de sănătate, prin 
selecţia medicală a elevilor cu probleme de sănătate în vederea orientării lor şcolar-profesionale la terminarea şcolii 
generale şi liceului, prin controlarea prin sondaj igiena individuală a preşcolarilor şi şcolarilor, prin supravegherea 
epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe, a elevilor şi studenţilor, prin controlarea respectarea condiţiilor de igienă 
din spaţiile de învăţământ, prin iniţierea cursurilor de educaţie sexuală şi de planning familial, precum şi prin 
consiliere şi ajutor psihologic. 

Un alt motiv pentru revitalizarea medicinei şcolare este situaţia dificilă din mediul rural, unde, în localităţile 
în care nu există medici şcolari, această activitate revine medicilor de familie, contra cost, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii sau al Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate. De asemenea, tot medicii de familie din mediul rural ar 
trebui să efectueze şi examenele periodice ale preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, însă datorită lipsei de timp, de cele 
mai multe ori această activitate este neglijată. Astfel, copiii din localităţile şi comunele unde nu există medici şcolari 
au un risc mai mare de îmbolnăvire şi de a se prezenta la medic pentru tratarea unor afecţiuni într-un stadiu mai grav, 
deşi ar fi putut şi ar fi trebuit să fie diagnosticate precoce. 

De asemenea, se constată faptul că informaţiile medicale despre preşcolari, elevi şi studenţi nu se trasmit într-
un mod eficient medicilor de familie. Acest fapt influenţează negativ inclusiv Programele de sănătate în care este 
cuprinsă, dar şi populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară. 

Consider că adoptarea acestei propuneri legislative va determina luarea unor măsuri necesare în ceea ce 
priveşte educaţia pentru sănătate, educaţia sexuală şi deprinderea unor practici corecte referitoare la igiena mediului 
şi a colectivităţilor, în ultimă instanţă toate aceste aspecte regăsindu-se în conceptul de sănătate publică. 

Având în vedere toate aceste motive, apreciez necesară elaborarea acestei propuneri legislative, care să 
reprezinte un cadru general, adaptabil la posibilităţile de finanţare ale statului, la dezvoltarea unor Programe naţionale 
de sănătate, şi care să impună modificări ale actelor normative care reglementează activitatea de medicină şcolară. 
 

 
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.74 din Constituţia României am elaborat Proiectul de Lege privind 

medicina şcolară. 
 

 
Iniţiator: 
Deputat Petru Movilă 
 

Parlamentul României 
 

Camera Deputaţilor                     Senat 
 
 

LEGE 
pentru completarea Legii nr.  69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
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Art. I – Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
 
1. La alineatul (2) al articolului 71, după litera a) se introduce o nouă literă a1), cu următorul cuprins: 
 
a1) subvenţiile acordate de la bugetele locale către cluburile de fotbal, asociaţiile sportive de fotbal sau către 
alte entităţi de drept public sau privat care desfăşoară activităţi sportive de fotbal nu pot depăşi 1% din 
totalul veniturilor proprii anuale ale administraţiilor locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
 
Art. III – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Rapoartele succesive ale Curţii de Conturi a României au scos în evidenţă faptul că, în ultimii ani, sumele 

alocate sub formă de subvenţii, de la bugetele administraţiilor publice locale, către cluburi sau asociaţii sportive de 
fotbal au crescut constant, ajungându-se ca finanţarea activităţii unor cluburi private de fotbal să afecteze sume 
extrem de importante din bugetele administraţiilor locale.  

Astfel, chiar dacă prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală şi ale Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul permit explicit 
autorităţilor publice locale finanţarea activităţilor sportive, în acest sens înţelegându-se toate activităţile sportive, nu 
numai fotbalul, practica administrativă ne demonstrează că cea mai mare parte a subvenţiilor locale ajung numai în 
scopul finanţării activităţii cluburilor şi asociaţiilor sportive de fotbal, celelalte activităţi sportive sau proiecte de 
interes local fiind minimalizate în importanţă. 

În consecinţă, prezenta propunere legislativă doreşte să elimine acest fenomen negativ, prin limitarea 
subvenţiilor primite de la bugetul administraţiilor locale către cluburile sau asociaţiile sportive de fotbal la cel mult 
1% din totalul veniturilor proprii anuale ale administraţiilor locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă.  

Considerăm că, prin adoptarea prezentei propuneri legislative, administraţiile publice locale vor administra 
mai eficient resursele bugetare proprii, finanţând proiecte de interes local, dar şi alte ramuri ale sportului practicat în 
cluburile sportive locale. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare prezenta propunere 
legislativă, spre a fi adoptată de Parlamentul României. 

 
 

Iniţiator, 
Deputat PDL, 

Florin Gheorghe 
 

*** 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

Guvernanţi, preveniţi greva din Sănătate! 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

Protestele personalului medical din ultima perioadă ne demonstrează că problemele grave cu care sistemul 
medical românesc se confruntă nu mai suportă amânare. Determinarea întregului corp medical de a-şi face vocea 
auzită prin intermediul acestor acţiuni de amploare denotă că s-a ajuns la limita suportabilităţii. Guvernul USL 
trebuie să înţeleagă că lucrurile nu mai pot continua ca până acum. Este dator în faţa românilor să găsească urgent 
soluţii pentru rezolvarea problemelor majore cu care se confruntă astăzi sistemul de sănătate din România. Sănătatea 
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şi educaţia sunt esenţiale pentru viitorul României. Guvernanţii trebuie să identifice cele mai bune soluţii pentru a 
scoate sănătatea românească din colaps.  

Din păcate, actualii guvernanţi par că nu înţeleg gravitatea situaţiei cu care se confruntă sistemul sanitar 
românesc. În timp ce personalul medical cere în stradă alocarea a 6% din PIB, dublarea salariilor rezidenţi şi 
îmbunătăţirea grilei de salarizare a medicilor, de curând, Guvernul USL a rectificat negativ bugetul Ministerului 
Sănătăţii. Este pur şi simplu sfidător ca în timp ce întregul corp medical protestează în stradă, Guvernul să ia măsuri 
care înrăutăţesc situaţia dezastruoasă din prezent. Revendicările profesioniştilor din sănătate sunt mai mult decât 
legitime. Aceştia cer minimum 6% din PIB pentru sănătate, o legislaţie care să garanteze independenţa profesională a 
celor care lucrează în sistemul public şi privat, o salarizare corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară, apărarea 
demnităţii profesionale, organizarea unităţilor medicale cu paturi în sistem public pentru asigurarea unor servicii 
prompte şi de calitate pentru pacienţi, precum şi consultarea reală a Coaliţiei Profesioniştilor din Sănătate cu privire 
la orice măsură care poate afecta funcţionarea sistemului de sănătate. Guvernul USL trebuie să înţeleagă că 
tergiversarea acestor probleme a condus la situaţia critică în care se află actualmente sistemul sanitar din România. 
Din 2007 şi până în prezent, 14 000 de medici şi 50 000 de asistenţi medicali au părăsit sistemul medical. Este mai 
mult decât îngrijorător ceea ce se întâmplă şi, tocmai de aceea, rezolvarea problemelor din sistemul sanitar nu mai 
poate fi amânată. Pe bună dreptate, corpul medical se pregăteşte de grevă generală.  

Este regretabil că s-a ajuns în această situaţie. Fac apel la guvernanţii USL: La fel ca în sănătate, este mai 
bine să previi decât să tratezi! Preveniţi intrarea în grevă a Sănătăţii! 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
 

Guvernul Ponta duce România din nou aproape de prăpastie prin politici economice aberante 
 
 
Stimaţi colegi, 

 
Vin astăzi în faţa dumneavoastră cu o declaraţie care se doreşte a fi un semnal de alarmă faţă de direcţia greşită 

în care duce actuala guvernare ţara. Suntem în săptămâna în care PDL depune o nouă moţiune simplă la adresa 
guvernului USL, după ce în ultima perioadă s-au înmulţit veştile foarte proaste aduse de acest guvern românilor. Ne 
apropiem cu paşi repezi de prezentarea proiectului de buget pentru anul viitor, un moment al adevărului pentru lipsa 
de performanţă a actualului guvern.  

Pentru început, să amintim care sunt „roadele” culese după 18 luni de guvernare USL: avem minus 8 miliarde 
de lei venituri colectate la buget faţă de prognozele făcute tot de acest guvern. Avem minus 36% investiţii străine 
directe. Avem cea mai mare rată a şomajului de la izbucnirea crizei economice, de 7,5%. Avem peste 30 de taxe noi 
sau mărite în acest an.  

Să vedem şi ce nu avem după aceste 18 luni de guvernare USL. Nu există nicio măsură de stimulare a ocupării 
pieţei muncii, deşi acest guvern a promis 1 milion de noi locuri de muncă în 4 ani. Nu avem o politică fiscală 
predictibilă şi adaptată nevoilor mediului de afaceri. Nu avem o strategie coerentă pentru absorbţia fondurilor 
europene în perioada 2014-2020. Nu avem, în ultimă instanţă, un plan concret de măsuri prin care economia să se 
relanseze. 

Aceasta este radiografia economiei româneşti la acest moment, una deloc încurajatoare. Problema şi mai mare 
este că atât negocierile cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială, cât şi recentele anunţuri privind politica 
bugetară în 2014, adâncesc şi mai mult această falie între aşteptările românilor şi slaba performanţă guvernamentală. 
Să le luăm pe rând. 

Creşterea salariului minim în 2 trepte, la 850 lei în ianuarie 2014 şi la 900 lei în iulie 2014 este o măsură 
incompletă care în această formă nu face altceva decât să îngroape mediul privat şi să ducă la creşterea şomajului şi a 
muncii la negru. Această măsură trebuie obligatoriu însoţită de reducerea CAS la angajatori cu cel puţin 5 puncte 
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procentuale, aşa cum susţine PDL. Pentru mediul privat, majorarea salariului minim va creşte costurile cu munca 
acolo unde se utilizează plata la nivelul minim pe economie.  

Implicit vor creşte cheltuielile cu care se diminuează veniturile obţinute din comercializarea produselor şi 
serviciilor. Variantele de reacţie nu pot fi decât majorarea preţurilor pentru transmiterea costurilor suplimentare cu 
munca spre consumatorul final sau reducerea marjei de profit, adică a taxelor achitate către stat. Scenariul şi mai 
prost ar fi pierderea de locuri de muncă în mediul privat ca urmare a acestei creşteri a salariului minim, fapt care ar 
pune presiune şi pe buget. În plus vom avea probabil o nouă explozie a contractatelor de muncă la negru. 

A doua măsură anunţată este creşterea fondului de salarii cu 3% , ceea ce nu este decât praf în ochi pentru 
bugetarii cu cele mai mici salarii.  Dacă guvernarea USL chiar ar vrea să aducă salarizarea bugetarilor pe principiul 
echitabilităţii, ar pune în aplicarea legea salarizării unitare. Preferă în schimb această variantă simplistă în care aruncă 
nişte firimituri. Avalanşa scumpirilor de anul viitor (gaze, electricitate, carburanţi) va anula această creştere infimă. 

Legea cadru a salarizării fixează ca obiectiv final, stabilirea salariilor funcţiilor de bază prin înmulţirea 
coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare, în cazul fiecărei persoane, cu valoarea de referinţă a 
coeficientului de ierarhizare corespunzător clasei de salarizare 1. Acest obiectiv general trasat de Legea cadru, este 
pus în practică etapizat, pe fiecare an în funcţie de evoluţia economică, astfel încât să poată fi atins într-un număr de 
câţiva ani (se au în vedere 4 ani, 2011-2015, dar vom vedea în funcţie de mersul economiei. Prin aplicarea legii am 
ajunge la un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15. 

 
Prin indexarea anuală a pensiilor cu 3,75% , guvernul USL nu face un cadou, nu dă nicio creştere suplimentară, 

ci pur şi simplu îşi îndeplineşte o obligaţie legală. În schimb, Guvernul USL reuşeşte prin noile taxe pe carburanţi şi 
energie, care vor afecta într-un efect de domino toate preţurile la produsele de consum, să anuleze această indexare şi 
chiar să mai ia din buzunarele pensionarilor. 

Stimaţi colegi, 
Prin proiectul de buget bazat pe creşterea galopantă a fiscalităţii, guvernul Ponta 2, cu sprjinul direct al 

liberalilor, au mai pus o temelie la construcţia unui stat socialist, multilateral dezvoltat, un stat în care milioane de noi 
români vor deveni asistaţi sociali, iar mediul de afaceri va fi îngropat. Negocierile cu FMI pentru bugetul pe 2014 
reprezintă o umilinţă pentru clasa mijlocie şi pentru toţi românii care muncesc cinstit şi din greu pentru a produce 
valoare adăugată în economie. Aceste negocieri constituie un  nou act de trădare al clasei mijlocii şi a valorilor de 
dreapta de către PNL. 

Diferenţa majoră între cele două guvernări este că măsurile PDL din 2010 nu au omorât mediul privat, în timp 
ce actuala guvernare USL bate noi cuie în sicriul acestora. Guvernarea PDL din 2010 şi-a asumat obiectivul reducerii 
drastice a deficitului bugetar de la peste 9% în 2009 la sub 3% în 2012, obiectiv de altfel îndeplinit, şi folosirea 
acestor economii bugetare în investiţiile publice generatoare de locuri de muncă. Aşa am reuşit să nu omorâm 
economia privată şi să ţinem permanent rata şomajului sub 7%. Guvernul USL nu îşi propune sub nicio formă 
reducerea deficitului prin aceste măsuri criminale, dimpotrivă îl creşte cu 0,2%, dar în acelaşi timp pune cruce 
micilor întreprinzători. Şi asta în condiţiile în care deja în perioada septembrie 2012-septembrie 2013 USL a produs 
peste 50 de mii de noi şomeri, iar rata şomajului este constant la 7,5%! 

Remarcăm, din păcate, din nou, absenţa oricărei măsuri pentru însănătoşire a mediului de afaceri sau pentru 
crearea de locuri de muncă. Atenţie la ordinea măsurilor luate: creştere explozivă a preţurilor prin taxare agresivă şi 
apoi, infim, creştere a unor salarii şi a pensiilor. 

În an electoral, USL va mări salarii şi pensii electoral atât de puţin, încât să se poată lăuda. Creşterile au loc pe 
fondul scumpirilor stimulate de noile taxe introduse. După cele 30 de taxe noi şi impozite majorate se anunţă altele 
noi: accize indexate cu inflaţia, taxe pe clădirile speciale, inclusiv pe reţelele electrice, taxe suplimentare pe 
combustibili, care înseamnă preţuri mai mari la toate produsele şi facturile. 

Per ansamblu, toţi românii vor sărăci prin noile măsuri anunţate de USL. Creşterea preţului carburanţilor la 
peste 6 lei per litru de benzină va antrena scumpiri în lanţ pentru toate preţurile de consum, iar noile taxe pe 
construcţii speciale va creşte factura românilor la gaze şi electricitate cu până la 20%. Aceste scumpiri vor duce la 
explozia ratei inflaţiei şi la scăderea brutală a nivelului de trai. Micile compensaţii de tipul indexării pensiior cu 
3,75% sau a fondului de salarii cu 3% nu vor acoperi sub nicio formă aceste tăieri de venituri. 

Stimaţi colegi, 
PDL a cerut în repetate rânduri Guvernului Ponta relaxare fiscală, dereglementare legislativă şi debirocratizare 

pentru a oxigena mediul de afaceri. PDL a cerut crearea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Întreprinzătorului 
gâtuit de stat. PDL a cerut CAS diminuat cu 5 puncte procentuale la angajator în paralel cu creşterea salariului minim 
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pe economie la 1000 lei. Toate aceste măsuri sunt sprijinite şi de mediul de afaceri şi de clasa de mijloc care produce 
valoare adăugată în economie. Toate aceste măsuri ar trebui susţinute de orice forţă politică de centru-dreapta pentru 
că doar aşa putem relansa economia, doar aşa putem recompensa real munca. Fac un apel şi pe această cale la colegii 
liberali, ca în ceasul al doisprezecelea, să nu gireze un nou atac năsprasnic la antreprenoriatul românesc. Este timpul 
să ieşim din logica electoralistă şi să punem pe masă un plan concret de relansare economică. Un plan care să ţină 
cont de doleanţele mediului de afaceri, singurul care poate în mod real să creeze locuri de muncă şi bunăstare, atât 
timp cât nu este sabotat de politica guvernului. Ori aceste propuneri pentru bugetul 2014 tocmai asta fac, prăbuşesc şi 
mai mult România şi o duc din nou aproape de prăpastie. Dezbaterea şi votul pe moţiunea simplă introdusă de PDL 
sunt o şansă şi pentru colegii liberali de a-şi exprima mult clamata identitate de dreapta. Să facem din această 
moţiune un moment al adevărului pentru a duce ţara din nou pe o direcţie de relansare economică.  
Vă mulţumesc!  

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Implicarea femeilor în dialogul social – condiţie esenţială pentru egalitatea de gen în societate 

 
Stimaţi colegi, 
Despre dialog social auzim vorbindu-se în fiecare zi, ba chiar avem mai nou şi o doamnă ministru cu acest 

portofoliu. Şi despre egalitate de şanse între femei şi bărbaţi mai auzim din când în când: de 1 martie, de 8 martie. 
Despre cele două împreună aproape niciodată, deşi la nivel european şi în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
tema egalităţii de şanse în contextul dialogului social este una centrală. 

În anul 2010, România se confrunta cu o criză economică ce impusese deja măsuri drastice, măsuri pe care alte 
state din Uniunea Europeană abia acum încep să le adopte. De asemenea, modul în care era reglementată relaţia 
angajator – angajat la acea vreme constituia principala cauză care ţinea departe investiţiile străine, care ar fi putut 
contribui la crearea de noi locuri de muncă. În 2010, România avea cea mai rigidă piaţă a muncii din Uniunea 
Europeană – angajaţii incompetenţi erau greu de concediat, contractele încheiate pe perioadă determinată erau 
aproape inexistente, iar legea apăra, înainte de toate, angajatul. Consecinţa imediată a acestor prevederi era reţinerea 
companiilor în a angaja personal nou, în condiţiile în care concedierile erau dificil de realizat, acest lucru afectându-i, 
în primul rând, pe tineri şi pe şomeri. În această situaţie, în condiţiile în care creşterea competitivităţii economiei 
româneşti şi a atractivităţii ei pentru investitori, precum şi consolidarea sectorului privat depind în mare măsură de 
piaţa forţei de muncă şi de gradul de flexibilitate al acesteia, care, practic, nu exista la acea dată, se impunea de 
urgenţă reformarea legislaţiei pieţei muncii. 

Pe de altă parte, guvernul a urmărit unificarea legislaţiei în ceea ce priveşte dialogul social. Până la mijlocul 
anului 2011 relaţiile între partenerii sociali, modalităţile de constituire şi organizare a organizaţiilor sindicale şi 
patronale, precum şi derularea dialogului social instituţionalizat, negocierea contractelor colective de muncă şi 
soluţionarea conflictelor de muncă erau reglementate prin acte disparate, elaborate şi emise în perioade şi contexte 
socio–economice diferite.  

Astfel, prin Legea nr. 62/2011 au fost integrate într-un mod unitar şi revizuite actele normative în aplicarea 
cărora s-au constatat disfuncţii, noua lege asigurând unitatea conceptuală de abordare, uniformizarea terminologică şi 
compatibilizarea procedurilor.  

Reunirea într�un singur instrument juridic – Legea Dialogului Social – a actelor normative care reglementau 
părţi a ceea ce înseamnă dialogul social, precum şi organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi organismelor cu 
competenţe în această problematică a reprezentat un pas înainte către un dialog social real, evitându�se astfel 
referirea la multiple acte normative. 

Valoarea adăugată a celor două reglementări în discuţie a fost recunoscută în nenumărate rânduri de instituţiile 
financiare internaţionale, iar continuarea implementării lor în parametri legali constituie încă o prioritate pentru 
acestea. Astfel, atât în scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române în iulie Fondului Monetar Internaţional 
în cadrul noului Acord preventiv, cât şi în raportul de evaluare al instituţiei din septembrie, se precizează că noul Cod 
al Muncii a îmbunătăţit în mod semnificativ funcţionarea pieţei muncii, iar contractele pe durată determinată au 
contribuit la creşterea gradului de ocupare, acestea crescând de la 6% din totalul contractelor active la finele lunii 
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iunie 2011, la 9% la finele lunii iunie 2013. De asemenea, în cadrul aceloraşi documente, autorităţile române îşi 
asumă că vor continua monitorizarea implementării Legii Dialogului Social.  

Problematica egalităţii de şanse în dialogul social excede însă aceste dispute politice. Sunt câteva teme extrem 
de importante pentru a a asigura o egalitate reală între bărbaţi şi femei pe piaţa forţei de muncă: creşterea participării 
femeilor pe piaţa muncii, plata egală la muncă cu valoare egală, viaţa de familie şi relaţiile de muncă, violenţa la 
locul de muncă şi participarea femeilor în funcţii de conducere. Prin violenţă nu mă refer neapărat la violenţă fizică, 
ci mai ales la cazurile de violenţă verbală, hărţuire sexuală.  

În ceea ce priveşte participarea femeilor în funcţii de conducere cred că ar trebui să depăşim stadiul 
dezbaterilor în cerc restrâns despre cum creştem participarea femeilor în viaţa politică. Trebuie să extindem această 
dezbatere şi la prezenţa femeilor la conducerea companiilor, a organizaţiilor patronale şi sindicale. Nu putem ajunge 
la o egalitate în termeni reali atât timp cât deciziile sunt luate unilateral, fără o consultare reală a femeilor. Sub-
reprezentarea femeilor în funcţiile de conducere reprezintă fără îndoială un deficit de democraţie pentru că sunt 
excluse de la decizii o parte din cele care vor fi afectate direct sau indirect. 

Dialogul social şi implicarea organizaţiilor sindicale sunt, în cele din urmă, cea mai bună metodă pentru a 
avansa în asigurarea egalităţii de gen. Degeaba noi politicienii venim cu tot felul de legi dacă aplicarea acestora nu 
este susţinută de cei direct implicaţi: angajatorii reprezentaţi prin patronate şi angajaţii reprezentaţi prin sindicate. În 
acelaşi timp fără o legislaţie echitabilă şi flexibilă nu vom putea avansa soluţii pentru atingerea egalităţii de gen. 

Gradul de ocupare al femeilor în România este doar de 51%, iar salariul lor este mai mic cu 10% decât al 
bărbaţilor. Avem o imagine clară astfel a unei subreprezentări a femeilor pe piaţa muncii şi  a discriminării acestora. 
Iar aici nu avem o problemă de legislaţie pentru că atât la nivel naţional cât şi european nu există bariere. Avem în 
schimb o problemă de fiscalizare a forţei de muncă pentru că chiar dacă cifra oficială este de 51% ocupare a femeilor 
vă asigur că aceşti 51% nu includ toate femeile din fabricile de confecţii, din firmele de curăţenie, acolo unde sunt 
plătite cu salariul minim, iar angajatorul nu este dispus să mai dea încă 30% la stat taxe şi impozite. De acea PDL 
susţine reducerea cu 5 puncte procentuale atât la angajat, cât şi la angajator, pentru ca aceste femei care lucrează în 
economia gri să beneficieze şi ele de asigurări de sănătate, pensie, şomaj.  

Ne-am obişnuit să discutăm foarte mult despre alocaţia pentru copii şi care este nivelul optim al acesteia. 
Majorarea sumelor acordate drept alocaţii pentru copii este una dintre politicile necesare pentru a încuraja natalitatea, 
în condiţiile în care nivelul actual este unul din cele mai scăzute din Europa, iar suma este derizorie până şi pentru a 
asigura necesarul de bază pentru un copil care merge zilnic la şcoală (haine, rechizite, alimentaţie). Din păcate însă, 
în prea multe cazuri, alocaţia copiilor devine mijloc de subzistenţă pentru părinţi.  

Pentru a stimula creşterea copiilor care să aibă o şansă la un nivel de trai decent şi o educaţie bună sunt 
necesare măsuri care să se adreseze claselor urbane, cu venituri medii şi mari. Guvernarea USL este prinsă însă în 
capcana ipocriziei, resursele bugetare în scădere nepermiţându-i să pună în aplicare măsurile sociale cu care s-au 
lăudat în perioada de opoziţie şi în campania electorală din 2012.  PDL susţine un pachet de măsuri care să includă: 

- mărirea alocațiilor pentru copii 
- masa caldă în şcoli 
- programul ”Şcoală după şcoală” 
- măsuri de susținere a dezvoltării sistemelor suport pentru îngrijirea copiilor: bone, creşe, grădinițe prin 

subvenții acordate familiilor şi/sau angajatorilor care oferă astfel de facilități 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
 Impozitul pe investiţii private! 

 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Constatasem cu toţii că, în ultimii doi ani şi, mai ales, la ultimele patru rectificări bugetare Guvernul USL a 

ciopârţit fără milă orice investiţie publică programată sau în curs de realizare. Ştiam bine că USL nu şi-a propus 
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niciodată modernizarea României! Ştiam foarte bine că USL urăşte dezvoltarea ţării şi că nu îi pasă dacă românii vor 
rămâne condamnaţi la un nivel de trai scăzut şi cu o infrastructură rudimentară. 

Cu toate acestea, nu credeam că USL şi-a propus să eutanasieze şi fărâma de investiţii private pe care 
companiile din România se străduiesc să le menţină. După modelul cu care ne-a obişnuit deja, adică ce taxe şi 
impozite visează noaptea Victor Ponta, dimineaţa acestea se transformă în realitate, o ţară întreagă a privit cu 
stupoare ideea „inteligentă” a Guvernului USL de a impune impozit pe orice. Stâlpi de electricitate, conducte de 
gaze, iazuri, heleştee, stâlpi de comunicaţii sau alte construcţii civile care concură la producţia şi distribuţia celei mai 
importante părţi a serviciilor şi utilităţilor furnizate către români. 

Cea mai mare parte a analiştilor economici, jurnalişti, precum şi colegii mei din PDL sunt convinşi că „taxa 
pe orice” se va traduce în creşteri semnificative de tarife pentru toate utilităţile, ce pot ajunge până la 20%. Personal, 
nu am putut decât să le dau dreptate şi să îi completez. 

Taxa pe tot ce mişcă şi nu mai mişcă nu va conduce doar la creşterea preţurilor! Taxa Ponta pe orice va avea 
şi alte consecinţe, la fel de grave! Ştim cu toţii că operatorii afectaţi vor încerca să tranfere cât mai puţin această taxă 
către consumatori! Ei ştiu că o creştere a preţului va afecta cererea. De aceea, eu anticipez că „taxa pe orice” va 
afecta într-un procent ucigaş ponderea investiţiilor private în modernizarea reţelelor. Cine îşi mai imaginează că 
vreun operator de transport sau distribuţie de energie, gaze sau de comunicaţii se va mai gândi să extindă propriile 
reţele sau să-şi modernizeze serviciile. Cine mai crede că economia românească mai poate fi atractivă pentru 
investiţiile străine, care oricum s-au prăbuşit, la cel mai scăzut din ultimii zece ani, prin „grija” Guvernului Ponta. 

Nu m-ar mira să văd mari companii străine, puternic afectate de aceste taxe, spunând: Adio România! Deja 
investiţiile care părăsesc România sunt superioare celor care intră, tocmai din pricina atentatelor repetate şi nesfârşite 
ale Guvernului Ponta la mediul de afaceri. 

Stimaţi colegi. Praful pe care USL îl aruncă în ochii pensionarilor şi unor salariaţi în anul 2014, spunând 
demagogic ce mare bine le face că le indexează parţial veniturile, nu se compară cu viitoarele creşteri de preţuri 
pentru servicii şi utilităţi.  Anul 2014 se prefigurează un an al treilea an al dezastrului pentru mediul de afaceri şi 
pentru portofelele românilor.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
USL şi mariajul din interes! 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
Evenimentul megalomanic desfăşurat la sfârşitul săptămânii tecute la Sala Palatului, în care Victor Ponta a 

ţinut morţiş să-şi prezinte  „marile realizări ale guvernării”, de o manieră demnă de o ţară de mâna a treia, plagiindul 
pe Nicolae Ceauşescu care mai dădea o sută de lei, s-au încheiat în nota filosofică a lui Adrian Năstase. Liderul moral 
al USL a caracterizat uniunea ca fiind un mariaj „din interes”. Din interes pentru cine, vă întreb? Evident, în interesul 
partidelor care compun USL! Eu aş spune că dacă ar fi dorit să fie cinstiţi, „înalţii conducători” ai USL ar fi 
recunoscut că USL nu este decât un mariaj conjunctural în dezavantajul tuturor românilor! 

Stimaţi colegi. De mai bine de 18 luni România trăieşte într-o minciună profundă, despre cât de bine merge 
economia, despre cât de bine trăiesc românii şi despre cum Victor Ponta şi miniştrii săi necunoscuţi nu pot guverna 
din cauza „grelei moşteniri”. Minciuna este programul de guvernare şi minciuna este cea care domină toate politicile 
pe care le promovează! „Nu mărim cota unică, dar introducem impozite şi taxe către toate activităţile economice”, 
care vor majora simţitor preţurile plătite de cetăţean. „Creştem salariul minim şi luăm ca Robin Hood de la 
companiile private şi nenorocita de clasă de mijloc!!” fără să spună câte IMM-uri va ucide fără o reducere 
corespunzătoare a fiscalităţii şi câte companii va invita să părăsească ţara. „Nu USL e de vină că a crescut evaziunea” 
şi banii din buget sunt mai puţini decât în plină criză, ci estimări nerealiste şi mass-media potrivnică pe care Victor 
Ponta vrea s-o închidă. Minciună dimineaţa! Minciună la prânz! Minciună seara! Ură profundă pentru clasa de 
mijloc, dispreţ total pentru întreprinzători şi mediul de afaceri! 
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TelePonta şi TeleAntonescu se pot lăuda, pe bună dreptate, că au cele mai şlefuite minciuni pe care le 
înghesoaie zilnic pe gâtul românilor, cu ajutorul posturilor de televiziune aservite. Este şi greu de crezut că poţi 
guverna România doar în pauzele de publicitate! Căci, doar atunci, TelePonta şi TeleAntonescu nu sunt în prim-
planul camerelor televiziunilor. 

Stimaţi colegi.  
Mariajul din interes al USL nu este decât praful pe care USL îl aruncă în ochii românilor, minţindu-i că i-ar 

preocupa în vreun fel soarta românilor! Nici pe departe! Pe Victor Ponta îl preocupă cum să îi sature pe baronii 
locali, care l-au făcut premier şi preşedinte de partid, cu tot mai multe resurse financiare publice, băgându-le 
românilor mâna în buzunar cu tot mai multe taxe şi impozite.  

Pe Crin Antonescu îl preocupă doar scorul din sondaje! Nici nu cred că ştie că-i Preşedintele Senatului! 
Pentru că prezenţele sale la Parlament sunt la fel ca în mandatul trecut, adică sub 5%! Crin Antonescu, cum scade un 
procent, cum plânge mai tare de grija românilor! Bocetele sale nu sunt nici pe departe sincere, ci doar pură 
demagogie, trăgând speranţă că românii îi vor mai crede o dată miniciunile şi-l vor vota ca preşedinte. Domnule 
Antonescu! Nu le jigniţi românilor inteligenţa! 

USL nu este decât un mariaj în interesul baronilor locali, care aşteaptă groasa felie din tortul descentralizării. 
USL este nunta de platină a mafiilor financiare ale PNL, care au acaparat de la sistemul fiscal al României, până la 
Autoritatea pentru Supravegherea Financiară.  

USL nu este un mariaj, ci o ţesătură de interese financiare ale mai marilor PSD şi PNL. Din nefericire, 
românii pierd în fiecare zi din acest mariaj. 

 
 

Deputat 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
 Legătura cu restul Europei nu este înfaptuită 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 

Mediul de afaceri, investiţiile, infrastructura sunt doar câteva domenii la care ţara noastră nu stă deloc bine , 
conform ultimului raport al Comisiei Europene, România fiind cu mult în urma altor ţări din U.E. Oare de ce? 

Infrastructura are un rol strategic pentru orice ţară, iar dezvoltarea economică este strâns legată de 
infrastructură, o ştie toată lumea, multe drumuri de interes european duc prin ţara noastră, iar tranzitul poate de veni 
o” industrie adevărată” dacă acest guven ar avea strategii şi ar da dovadă de mai mult interes faţă de acest lucru. Fără 
infrastructură nu avem exporturi în domeniul serviciilor, nu se poate face turism fără drumuri. Oare câţi ani să mai 
aşteptăm ca acest lucru să fie posibil ? 

Faptul că acest guvern nu a alocat si nu a dat importanţă acestui domeniu , continuând să tragă economia în 
jos, printre alte neajunsuri, reflectă clar eşecul politicienilor USL-isti. 

Se întâmplă totuşi o mare minune, o minune ce are loc pe centura capitalei, la un an şi jumătate de la 
semnarea contractului, a început, în sfârşit, lucrările de lărgire a şoselei, singura lucrare de infrastructură demarată în 
acest an. 

Mare minune de la Dumnezeu. Ne rugăm ca aceasta să se termine  aşa cum autorităţile au promis, la sfărşitul 
anului viitor. Ne este necesară nu numai nouă bucureştenilor ci şi celor care tranzitează spre alte regiuni, este 
necesară marilor transportatori , numai cu o infrastructură modernă vom avea,  în sfărşit, legătură cu restul Europei. 

Anul trecut , în luna septembrie , la centura de sud a capitalei lucrările ce parţial trebuiau terminate au fost 
sistate din cauza  Guvernului care a oprit finanţarea. Anul acesta s-au alocat aproximativ 41 milioane de euro, aşa  că 
nu pot decât să va urez -  Spor la treabă! Măcar la centura capitalei dacă la celelalte drumuri şi autostrazi bateţi pasul 
pe loc. 

 
Deputat 

Daniel Geantă 
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*** 

 
 

Soluţia nu este creşterea taxelor, ci reducerea cheltuielilor statului 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
România este prinsă într-un cerc vicios.  

Pe de o parte avem un Stat mare, cheltuitor,  de care depinde un aparat bugetar uriaş şi care este de facto singurul 
furnizor de servicii sociale. 

Pe de altă parte avem un mediu de afaceri, terorizat de taxele şi impozitele uriaşe impuse de către acest Stat , 
care nu ştie cum să eludeze fiscalitatea ridicată, să îşi salveze profitul de birurile Statului. 

Unde este cercul vicios? 
Pe de o parte Statul acesta mare şi cheltuitor nu poate trăi fără taxele încasate din economia privată. Pe de 

altă parte, economia privată nu poate supravieţui cu această fiscalitate. Ca atare, dacă nu se va schimba nimic, vom 
avea acelaşi joc: taxe tot mai ridicate care vor provoca o evaziune tot mai ridicată, perdantul pe termen mediu şi lung 
fiind....poporul român. 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Soluţia există şi este, în esenţă, o soluţie politică.  Statul român trebuie să îşi reducă cheltuielile şi să îşi 

delege responsabilităţile. 
Nenumărate instituţii- ministere întregi, pot dispărea chiar începând de mâine fără să existe vreun impact 

negativ pentru români.  Alte instituţii pot fi eficientizate prin reducerea birocraţiei – ceea ce duce automat la o 
reducere a cheltuielilor. 

Legislaţia complicată, de cele mai multe ori generatoare de birocraţie, poate fi simplificată. O să îmi spuneţi, 
desigur,  că reala  problemă bugetară este reprezentată de serviciile sociale. 

Adevărul, doamnelor  şi domnilor deputaţi, este acela că, deşi avem cele mai mari cheltuieli cu serviciile 
sociale,  România nu este un Stat social ci clientelar. 

Să fim sinceri, România a eşuat în încercarea de a fi un stat social.  Dar nu recunoaşte acest eşec şi  
împiedică legislativ transferarea unor servicii sociale către Biserici, culte şi societatea civilă. 

Acest lucru este valabil cu nenumărate alte servicii falimentare de facto: cum este sistemul sanitar sau 
învăţământul de stat.  Ce să mai vorbim de domeniile culturale, unde o lege a mecenatului bine făcută poate să 
asigure o finanţare mai consistentă decât cea venită din prea birocratizatelor instituţii culturale de stat? 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Mediul de afaceri ar fi principalul beneficiar al  curii de slăbire la care ar trebui să supunem Statul. Şi nu doar 

pentru că s-ar crea condiţiile pentru reducerea fiscalităţii dar şi pentru că astfel s-ar debirocratiza şi relaţia dintre 
mediul privat şi instituţiile Statului. 

Birocraţia generează nu doar cheltuieli bugetare inutile ci şi corupţie, trafic de influenţă, premise pentru 
evaziunea fiscală.   

Un Stat redus la seriviciile esenţiale, previzibil şi inteligibil în legislaţia pe care o alcătuieşte,  devine 
inevitabil şi un Stat corect. 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

Rezumând , aceasta este provocarea:  vrem liberalism sau socialism? Căci, chiar dacă suntem guveranţi acum 
de o alianţă între socialişti şi liberali, genul acesta de melanj nu duce decât la criză şi la faliment. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

 
*** 

 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 31 - 2013 săptămâna  11 – 15 

noiembrie 2013   

 

130

 
 
Guvernul Ponta duce România din nou aproape de prăpastie prin politici economice aberante 
 
 
Stimaţi colegi, 
 
Vin astăzi în faţa dumneavoastră cu o declaraţie care se doreşte a fi un semnal de alarmă faţă de direcţia greşită în 
care duce actuala guvernare ţara. Suntem în săptămâna în care PDL depune o nouă moţiune simplă la adresa 
guvernului USL, după ce în ultima perioadă s-au înmulţit veştile foarte proaste aduse de acest guvern românilor. Ne 
apropiem cu paşi repezi de prezentarea proiectului de buget pentru anul viitor, un moment al adevărului pentru lipsa 
de performanţă a actualului guvern. 
 
Pentru început, să amintim care sunt „roadele” culese după 18 luni de guvernare USL: avem minus 8 miliarde de lei 
venituri colectate la buget faţă de prognozele făcute tot de acest guvern. Avem minus 36% investiţii străine directe. 
Avem cea mai mare rată a şomajului de la izbucnirea crizei economice, de 7,5%. Avem peste 30 de taxe noi sau 
mărite în acest an. 
 
Să vedem şi ce nu avem după aceste 18 luni de guvernare USL. Nu există nicio măsură de stimulare a ocupării pieţei 
muncii, deşi acest guvern a promis 1 milion de noi locuri de muncă în 4 ani. Nu avem o politică fiscală predictibilă şi 
adaptată nevoilor mediului de afaceri. Nu avem o strategie coerentă pentru absorbţia fondurilor europene în perioada 
2014-2020. Nu avem, în ultimă instanţă, un plan concret de măsuri prin care economia să se relanseze. 
 
Aceasta este radiografia economiei româneşti la acest moment, una deloc încurajatoare. Problema şi mai mare este că 
atât negocierile cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială, cât şi recentele anunţuri privind politica bugetară în 
2014, adâncesc şi mai mult această falie între aşteptările românilor şi slaba performanţă guvernamentală. Să le luăm 
pe rând. 
 
Creşterea salariului minim în 2 trepte, la 850 lei în ianuarie 2014 şi la 900 lei în iulie 2014 este o măsură incompletă 
care în această formă nu face altceva decât să îngroape mediul privat şi să ducă la creşterea şomajului şi a muncii la 
negru. Această măsură trebuie obligatoriu însoţită de reducerea CAS la angajatori cu cel puţin 5 puncte procentuale, 
aşa cum susţine PDL. Pentru mediul privat, majorarea salariului minim va creşte costurile cu munca acolo unde se 
utilizează plata la nivelul minim pe economie. 
Implicit vor creşte cheltuielile cu care se diminuează veniturile obţinute din comercializarea produselor şi serviciilor. 
Variantele de reacţie nu pot fi decât majorarea preţurilor pentru transmiterea costurilor suplimentare cu munca spre 
consumatorul final sau reducerea marjei de profit, adică a taxelor achitate către stat. Scenariul şi mai prost ar fi 
pierderea de locuri de muncă în mediul privat ca urmare a acestei creşteri a salariului minim, fapt care ar pune 
presiune şi pe buget. În plus vom avea probabil o nouă explozie a contractatelor de muncă la negru. 
 
A doua măsură anunţată este creşterea fondului de salarii cu 3% , ceea ce nu este decât praf în ochi pentru bugetarii 
cu cele mai mici salarii.  Dacă guvernarea USL chiar ar vrea să aducă salarizarea bugetarilor pe principiul 
echitabilităţii, ar pune în aplicarea legea salarizării unitare. Preferă în schimb această variantă simplistă în care aruncă 
nişte firimituri. Avalanşa scumpirilor de anul viitor (gaze, electricitate, carburanţi) va anula această creştere infimă. 
 
Legea cadru a salarizării fixează ca obiectiv final, stabilirea salariilor funcţiilor de bază prin înmulţirea coeficienţilor 
de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare, în cazul fiecărei persoane, cu valoarea de referinţă a 
coeficientului de ierarhizare corespunzător clasei de salarizare 1. Acest obiectiv general trasat de Legea cadru, este 
pus în practică etapizat, pe fiecare an în funcţie de evoluţia economică, astfel încât să poată fi atins într-un număr de 
câţiva ani (se au în vedere 4 ani, 2011-2015, dar vom vedea în funcţie de mersul economiei. Prin aplicarea legii am 
ajunge la un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15. 
 
Prin indexarea anuală a pensiilor cu 3,75% , guvernul USL nu face un cadou, nu dă nicio creştere suplimentară, ci pur 
şi simplu îşi îndeplineşte o obligaţie legală. În schimb, Guvernul USL reuşeşte prin noile taxe pe carburanţi şi 
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energie, care vor afecta într-un efect de domino toate preţurile la produsele de consum, să anuleze această indexare şi 
chiar să mai ia din buzunarele pensionarilor. 
 
Stimaţi colegi, 
Prin proiectul de buget bazat pe creşterea galopantă a fiscalităţii, guvernul Ponta 2, cu sprjinul direct al liberalilor, au 
mai pus o temelie la construcţia unui stat socialist, multilateral dezvoltat, un stat în care milioane de noi români vor 
deveni asistaţi sociali, iar mediul de afaceri va fi îngropat. Negocierile cu FMI pentru bugetul pe 2014 reprezintă o 
umilinţă pentru clasa mijlocie şi pentru toţi românii care muncesc cinstit şi din greu pentru a produce valoare 
adăugată în economie. Aceste negocieri constituie un  nou act de trădare al clasei mijlocii şi a valorilor de dreapta de 
către PNL. 
 
Diferenţa majoră între cele două guvernări este că măsurile PDL din 2010 nu au omorât mediul privat, în timp ce 
actuala guvernare USL bate noi cuie în sicriul acestora. Guvernarea PDL din 2010 şi-a asumat obiectivul reducerii 
drastice a deficitului bugetar de la peste 9% în 2009 la sub 3% în 2012, obiectiv de altfel îndeplinit, şi folosirea 
acestor economii bugetare în investiţiile publice generatoare de locuri de muncă. Aşa am reuşit să nu omorâm 
economia privată şi să ţinem permanent rata şomajului sub 7%. Guvernul USL nu îşi propune sub nicio formă 
reducerea deficitului prin aceste măsuri criminale, dimpotrivă îl creşte cu 0,2%, dar în acelaşi timp pune cruce 
micilor întreprinzători. Şi asta în condiţiile în care deja în perioada septembrie 2012-septembrie 2013 USL a produs 
peste 50 de mii de noi şomeri, iar rata şomajului este constant la 7,5%! 
 
Remarcăm, din păcate, din nou, absenţa oricărei măsuri pentru însănătoşire a mediului de afaceri sau pentru crearea 
de locuri de muncă. Atenţie la ordinea măsurilor luate: creştere explozivă a preţurilor prin taxare agresivă şi apoi, 
infim, creştere a unor salarii şi a pensiilor. 
 
În an electoral, USL va mări salarii şi pensii electoral atât de puţin, încât să se poată lăuda. Creşterile au loc pe fondul 
scumpirilor stimulate de noile taxe introduse. După cele 30 de taxe noi şi impozite majorate se anunţă altele noi: 
accize indexate cu inflaţia, taxe pe clădirile speciale, inclusiv pe reţelele electrice, taxe suplimentare pe combustibili, 
care înseamnă preţuri mai mari la toate produsele şi facturile. 
Per ansamblu, toţi românii vor sărăci prin noile măsuri anunţate de USL. Creşterea preţului carburanţilor la peste 6 lei 
per litru de benzină va antrena scumpiri în lanţ pentru toate preţurile de consum, iar noile taxe pe construcţii speciale 
va creşte factura românilor la gaze şi electricitate cu până la 20%. Aceste scumpiri vor duce la explozia ratei inflaţiei 
şi la scăderea brutală a nivelului de trai. Micile compensaţii de tipul indexării pensiior cu 3,75% sau a fondului de 
salarii cu 3% nu vor acoperi sub nicio formă aceste tăieri de venituri. 
 
Stimaţi colegi, 
 
PDL a cerut în repetate rânduri Guvernului Ponta relaxare fiscală, dereglementare legislativă şi debirocratizare pentru 
a oxigena mediul de afaceri. PDL a cerut crearea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Întreprinzătorului gâtuit de 
stat. PDL a cerut CAS diminuat cu 5 puncte procentuale la angajator în paralel cu creşterea salariului minim pe 
economie la 1000 lei. Toate aceste măsuri sunt sprijinite şi de mediul de afaceri şi de clasa de mijloc care produce 
valoare adăugată în economie. Toate aceste măsuri ar trebui susţinute de orice forţă politică de centru-dreapta pentru 
că doar aşa putem relansa economia, doar aşa putem recompensa real munca. Fac un apel şi pe această cale la colegii 
liberali, ca în ceasul al doisprezecelea, să nu gireze un nou atac năsprasnic la antreprenoriatul românesc. Este timpul 
să ieşim din logica electoralistă şi să punem pe masă un plan concret de relansare economică. Un plan care să ţină 
cont de doleanţele mediului de afaceri, singurul care poate în mod real să creeze locuri de muncă şi bunăstare, atât 
timp cât nu este sabotat de politica guvernului. Ori aceste propuneri pentru bugetul 2014 tocmai asta fac, prăbuşesc şi 
mai mult România şi o duc din nou aproape de prăpastie. Dezbaterea şi votul pe moţiunea simplă introdusă de PDL 
sunt o şansă şi pentru colegii liberali de a-şi exprima mult clamata identitate de dreapta. Să facem din această 
moţiune un moment al adevărului pentru a duce ţara din nou pe o direcţie de relansare economică. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 
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*** 

Reorganizarea ANAF- o afacere politică a USL 

 
Reorganizarea ANAF a cutremurat sistemul încă de la sfârşitul anului trecut, când a început să se discute 

public despre această mare operaţiune. Procesul a fost tergiversat deoarece a existat o dispută în interiorul USL 
referitoare la cine trebuie să ia controlul fiscal. Atât la centru, cât, mai ales, în teritoriu. Din păcate, reorganizarea nu 
a pornit de la necesităţile fiscalităţii reale, ci a avut de la bun început o puternică componentă politică.  La sfârşitul 
anului 2012  premierul Victor Ponta  declara că doreşte o structură în subordinea sa directă şi desfiinţarea ANAF-ului 
de la MFP. 

Restructurarea ANAF reprezintă o preconditie pentru implementarea „Proiectului de modernizare a 
administratiei fiscale”, proiect pentru care s-a semnat un acord de imprumut cu Banca Mondiala in valoare 
de 70 de milioane de euro in data de 8 mai 2013.Reorganizarea a presupus fuziunea prin absorbţie şi preluarea 
Autorităţii Naţionale a Vămilor, şi desfiinţarea Gărzii Financiare.  

Pe 18 februarie 2013, ministrul finanţelor Daniel Chiţoiu anunţa atunci că ANAF se reorganizează şi partea 
de control operativ trece de la Vamă şi Garda Financiară la o viitoare direcţie Antifraudă, cu atribuţii extinse.Chiar şi 
aşa, Victor Ponta declara în aceeaşi zi că el va coordona oricum activitatea noii structuri, întrucât există câteva lucruri 
pe care nu le poate face decât premierul: “Primul-ministru are ca atribuţii şi posibilitatea să coordoneze nu doar 
activitatea de combatere a evaziunii fiscale prin ANAF, ANAF fiind la Finanţe, dar şi coordonarea cu celelalte 
instituţii, fie că e vorba de Poliţie, de serviciile de informaţii, care sprijină combaterea evaziunii fiscale, pentru că e 
foarte important să ai informaţii şi de la DGIPI şi de la SRI şi de la SIE când e vorba de spălare de bani şi evaziune 
fiscală trasnfrontalieră. Acest lucru nu-l poate face şeful ANAF, ci pot să-l fac doar eu, pentru că am această 
autoritate de a coordona şi de a cere informaţii de la toate instituţiile”, explica Victor Ponta. 

La data de  30 octombrie 2013, Garda Financiară a devenit istorie. În locul ei, de la 1 noiembrie 2013 a 
apărut Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), organismul pe care guvernul l-a construit anul acesta şi 
care ar trebui să recupereze pe final de exerciţiu bugetar toate sumele neîncasate şi chiar să depăşească ţintele fixate 
pentru 2013. 
  Guvernul  Ponta a aprobat a doua rectificare bugetară a anului construită pe o reducere a veniturilor estimate 
ale bugetului general consolidat cu 3,4 miliarde lei, pentru intervalul august-decembrie 2013. Premierul Victor Ponta 
vorbea de trei motive care au dus la nerealizarea ţintei de venituri: fondurile neîncasate de la bănci ca urmare a 
modificării regulamentului privind provizioanele, reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) 
şi firmele care au intrat în insolvenţă pentru a nu-şi plăti taxele. 

La 1 noiembrie 2013 s-a terminat,  doar teoretic, reorganizarea instituţională a ANAF, prin intrarea în 
funcţiune a Direcţiei Generale Antifraudă. Termenul a fost respectat la limită, dar va mai dura până când instituţia să 
funcţioneze cu adevărat. Chiar şi presupunând că s-ar ocupa toate cele 1.461 de posturi de inspector antifraudă, va 
mai dura până când noua structură să funcţioneze efectiv. 

Pe 26 iunie 2013 a apărut OUG nr. 74 privind unele măsuri referitoare la reorganizarea ANAF, primul 
document în care se preciza desfiinţarea Gărzii Financiare, în termen de 90 de zile de la apariţia unei HG care să 
reglementeze Direcţia Generală Antifraudă. La sfârşitul lui iulie 2013 s-a publicat HG 520 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi din august au început să curgă preavizele, la toate 
instituţiile din subordine. 

Cei mai afectaţi au fost cei de la Garda Financiară, aceasta desfiinţându-se, aşa că oamenii s-au grăbit să-şi ia 
concediile şi orele suplimentare neefectuate, pe care nu le mai puteau recupera după desfiinţarea instituţiei şi, pe de 
altă parte, deoarece aveau nevoie de timp pentru pregătirea exemenelor. De aceea, atât direcţiile de finanţe, dar mai 
ales cele ale Gărzii Financiare, au lucrat la cote de avarie, cu personal insuficient şi nemotivat. 

Conform angajamentului asumat de România în raport cu Fondul Monetar Internaţional prin scrisoarea 
suplimentară de intenţie transmisă la data de 8 iunie 2012, Guvernul Victor Ponta a decis ca numărul de 221 unităti 
fiscale ale ANAF să fie reorganizate în opt direcţii regionale până la jumătatea acestui an şi în doar 47 de unităţi 
fiscale locale, până în 2015. Controlul operativ (cel făcut inopinat, fără controlul de fond, cel care se efectuează 
anunţat şi care a rămas la Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice) a fost preluat de către opt  direcţii 
regionale antifraudă fiscală. 
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 ANAF a demonstrat, de-a lungul timpului, că poate fi un instrument pentru atacarea adversarilor politici, 
având în vedere că economia de piaţă nu funcţionează cum ar trebui, iar politica este un element important în mersul 
economiei. În ceea ce priveşte nominalizarea noului sef  de la ANAF, cred că acesta ar  trebui să fie un bun manager, 
bun cunoscător al sistemului şi al instrumentelor fiscalizării. ANAF va mentine organele fiscale actuale pâna în 2015, 
când estimeaza că va reduce în continuare prezenţa serviciilor fiscale municipale, orăşeneşti şi comunale şi va 
rămâne un singur organ fiscal cu competenţa judeţeană la nivel de judeţ din punct de vedere al administrării fiscale. 
Teoria ca teoria, dar practica ne omoară! 

 
Deputat 

Vasile Gudu 
 

*** 
 

O nouă gafă a Guvernului USL 
 

Negocierile dintre Guvernul României şi Fondul Monetar Internaţional s-au finalizat foarte prost. Guvernul 
USL nu a ştiut să negocieze cu Fondul Monetar Internaţional şi a acceptat prea uşor introducerea unor măsuri care 
vor conduce la creşteri de preţuri şi scăderea puterii de cumpărare a românilor. Avem de-a face cu măsuri aberante 
care vor bloca foarte repede şi ce a mai rămas din economia care încă mai funcţionează în România. Vom avea de-a 
face cu creşteri de preţuri în lanţ şi o scădere accentuată a puterii de cumpărare a fiecăruia dintre noi :majorarea 
accizelor la carburanţi şi creşterile preconizate de preţuri la energie electrică, precum şi preconizatele taxe pe semne 
de circulaţie, alei, trotuare, iazuri, heleştee, antene şi chiar ţevi de gaze. 

E evident că aceste creşteri se vor reflecta în preţul produselor. La motorină vom ajunge să avem preţurile 
cele mai mari din Europa! În comparaţie cu Austria, Franţa, Spania sau Belgia, România va avea cel mai mare preţ la 
motorină. E clar că o nouă impunere a unei taxe pe combustibil e cel puţin anormală, atât timp cât CNADNR nu 
reuşeşte să colecteze actuala rovinietă. Nu se justifică o dublă taxare, atât timp cât noi nu suntem în stare să încasăm 
una singură.  Guvernul Ponta mai vrea să impoziteze şi ţevile de gaze. Sau coşurile de fum, turnurile de răcire a apei, 
canalul din curtea casei. 

Promisiunea Guvernului USL de a reduce CAS cu cinci procente începând din trimestrul doi al anului 2014 
nu va putea fi respectată, având în vedere faptul că în timpul acestei guvernări au avut loc numai rectificări bugetare 
negative. Această reducere nu e cuprinsă în proiectul de buget ce va fi prezentat de către USL în luna noiembrie în 
Parlament. Mai mult, bugetul României, de când USL este la putere scade la fiecare rectificare. Din august 2010 până 
în noiembrie 2011, sub guvernarea PDL, au avut loc rectifcări bugetare pozitive ce totalizează 6,3 mld de lei. Sub 
guvernarea USL, toate rectificările au fost negative, totalizând un minus de 8,6 mld de lei.Cu siguranţă că nici în 
2014 nu vom avea o rectificare pozitivă care să permită o reducerea a CAS cu 5%. 

Indexarea  accizelor contravine Directivei 64/2011 privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului 
prelucrat, în vigoare, şi altor directive similare privind produsele accizabile: 2003/96/EC, privind produsele 
energetice; 92/84/EEC privind băuturile alcoolice. Prin urmare, pe lângă faptul că industriile şi consumatorii vor plăti 
pentru ineficienţă în colectarea taxelor, România riscă declanşarea procedurii de infringement. 

  Potrivit Directivei 64/2011, care e obligatorie, cursul de schimb pentru acciză este cel anunţat de Banca 
Centrala Europeana pentru 1 octombrie 2013, cu intrare în vigoare la 1 ianuarie 2014. Indexarea cu inflaţia 
generează inflaţie. Dacă accizele vor fi indexate periodic în funcţie de rata inflaţiei, acest fapt va genera preţuri mai 
scumpe la alimente şi utilităţi, ceea ce se va vedea, de asemenea, în rata inflaţiei. Practic, se generează un cerc vicios 
- care este de altfel interzis de Directivele Europene. 

Cum s-a gândit Guvernul Ponta să schimbe modalitatea de calcul a accizelor? Accizele se calculează după un 
algoritm simplu: nivelul accizelor de anul viitor depinde de cursul leu-euro stabilit de Banca Centrală Europeană la 
data de 1 octombrie a fiecărui an. 

Vestea proastă pentru Guvernul României în 2013 a fost aceea că BCE a stabilit la 1 octombrie un curs de 
4,4485 lei pe euro, mai redus cu 1,6% faţă de rata de schimb utilizată în acest an. Cu alte cuvinte, dacă Guvernul 
Ponta nu ar fi schimbat din mers regulile jocului, accizele ar scădea de anul viitor, la fel şi preţurile plătite din 
buzunarul românilor. 

 În goana sa după venituri facile obţinute la bugetul statului, Guvernul Ponta este dispus să calce în picioare 
nu numai practica din ultimii ani, dar şi legislaţia europeană. Directivele europene, ale căror transpunere este 
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obligatorie pentru statul român, precizează explicit modul în care sunt calculate accizele de către statele membre care 
încă nu au adoptat moneda euro. 

Viaţa românilor va deveni din ce în ce mai dificilă. Devine din ce în ce mai clar că Guvernul USL, un guvern 
socialist, taxează şi aerul pe care îl respirăm, în loc să vină în sprijinul românilor, pentru a creşte nivelul de trai. 
Componenta liberală a acestui guvern şi-a uitat total menirea de centru-dreapta şi a virat cu totul spre o stângă 
socialistă.  

  Resping categoric toate aceste măsuri pe care Guvernul USL doreşte să le impună românilor începând cu 1 
ianuarie 2014.  

Cer Guvernului USL să vină cu  un plan de măsuri concrete pentru salvarea mediului de afaceri, fără de care 
România, în 2014, ar putea să intre într-o zonă de scădere economică, ce ne va afecta pe noi toţi. 

  Şi nu în ultimul rând, solicit alocarea unui procent serios din bugetul de stat în zona de investiţii în multe 
zone, de exemplu, în infrastructură. 

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 

 USL vinovat de genocid fiscal 
 
  

Genocidul fiscal pornit de guvernarea USL împotriva cetăţenilor acestei ţări a depăşit cu mult limita 
suportabilităţii românilor. Incapacitatea Guvernului Ponta  de a aduce valoare adăugată economiei României se 
dovedeşte a fi o incapacitate nativă, apărută în acelaşi timp cu naşterea dezastruoasei guvernări USL. 

Nimic, însă, nu îi mai poate îndupleca  pe experţii Guvernului Ponta de a nu mai transfera cauzelor crizei 
economice în domeniul politic. Degeaba investitorii străini au lansat un atac dur la adresa guvernanţilor caracterizând 
creşterea taxelor şi impozitelor ca „măsuri fără precedent în ultimii 20 de ani”.  

Majorarea taxelor şi impozitelor va duce la creşterea evaziunii fiscale şi la diminuarea drastică a locurilor de 
munca, dar şi la compromiterea totală a investiţiilor străine. În lipsa oricăror investiţii productive, stagnarea şi chiar 
dispariţia oricărei perspective de dezvoltare economică sunt iminente.  

Împovărarea fiscală a cetăţenilor nu va strânge mai mulţi bani la buget, ci dimpotrivă, mai puţin, întrucât 
taxarea populaţiei a trecut de logica economică a punctului maxim de colectare. Teroarea fiscală este instrumentul de 
bază al USL în vederea unui control absolut asupra populaţiei şi al descurajării oricărei iniţiative private. 

Concomitent cu aceste măsuri guvernul Ponta vine, de ochii lumii sau pentru a drege busuiocul, cu măsura 
majorării salariului minim. O altă povară pentru întreprinzătorii privaţi, o altă măsură luată strict din punct de vedere 
politic în spiritul populismului deşănţat specific actualei guvernări. 

Regula de bază într-un an de criză este să asiguri creşterea veniturilor prin menţinerea sau, chiar, diminuarea 
costurilor atât la nivel bugetar cât şi la nivelul companiilor private, precum şi sprijinirea creşterii economice prin 
suplimentarea cheltuielilor de investiţii. 

Dar pentru Guvernul Ponta este mai bine să transfere consecinţele deciziilor pe umerii celor care nu participă la 
luarea acestora. În cazul de faţă, curat genocid fiscal! 

 
Deputat 

Dănuţ Culeţu 
 

*** 
 

Bugetul neputinţei 
 

Noiembrie 2013. 18 luni de guvernare USL şi un buget pentru anul viitor care ucide şi ultima speranţă a 
românilor. 18 luni de minciună şi sfidare ale USL, 554 de zile de umilinţă pentru români şi neputinţa Guvernului 
Ponta de a gestiona problemele României şi nevoile cetăţenilor săi. 
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După 24 de ani de la începutul democraţiei româneşti, suntem în faţa celui mai controversat şi lipsit de viziune 
buget de stat. Un buget care nu înseamnă decât realocarea unor bani în conturile viitorului baron absolut şi nici o 
şansă pentru relansarea economiei româneşti. 

Guvernul USL lansează mesaje populiste de genul creşterii pensiei, când de fapt este vorba de o indexare 
parţială, care nici măcar nu respectă în integralitate legea pensiilor. De asemenea, majorarea salariilor medicilor şi 
profesorilor cu 2 lei care reprezintă tot un praf în ochii medicilor şi dascălilor. Dacă într-adevăr vreţi „dreptate până 
la capăt” de ce nu aplicaţi Legea salarizării unitare în sistemul public, care aşează dascălii şi medicii pe locurile de 
salarizare care li se cuvin. Noi am adoptat legea, dar nu am putut să o aplicăm pentru că ne luptam cu efectele crizei! 
Voi, cei din USL aveţi tot ce vă trebuie: creştere economică, stabilitate şi majorităţi fără precedent! De ce nu o 
faceţi!?  Răspunsul îl ştim cu toţii şi chiar ministrul de finanţe l-a scăpat săptămâna trecută: detestaţi clasa de mijloc 
şi vreţi s-o distrugeţi prin supraimpozitare! Ce iubiţi cu adevărat este sărăcia şi cetăţeanul dependent de deciziile 
ministrului, prim-ministrului sau baronului local! 

Guvernul USL a promis lapte şi miere, dar după 18 luni curge doar fiere. Taxe şi impozite! Acesta este binele 
sau spre binele românilor, atât de trâmbiţat de USL pe toate străzile şi uliţele în recentele campanii electorale? Cine 
mai are vreo îndoială că USL este incompetent la guvernare, după 18 luni cred că şi-a făcut deja o părere.  

Am făcut apel în repetate rânduri la bun simţ, demnitate şi profesionalism, dar, de unde nu e, nici Dumnezeu nu 
cere. M-am săturat să tot solicit membrilor guvernului în frunte cu premierul să abandoneze un proiect politic în care 
au eşuat. Dumneavoastră nu v-aţi săturat? 

Partidul Democrat Liberal nu va vota Legea bugetului de stat pentru anul 2014, dacă Guvernul va menţine 
aceeaşi formă a legii publicată zilele trecute de presă. Este un buget construit de tehnocraţi moşteniţi din vechiul 
regim fără viziune de dezvoltare, care nu sunt interesaţi decât de o proiecţie de subzistenţă.  

Dragi USL-işti. Personal nu voi vota bugetul pentru că este unul care-i condamnă pe români la sărăcie şi 
subdezvoltare, iar pe clientela voastră de partid o îmbogăţeşte! 

 
Deputat 

Cezar Florin Preda 
 

*** 
 

 
 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Daniel  Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Decizia Guvenului României de a introduce o nouă taxă pentru construcţiile speciale 
  
Domnule Ministru, 
 La finalizarea negocierilor cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional aţi declarat că, pentru creşterea 
veniturilor bugetare în anul 2014, printre alte măsuri fiscale, s-a decis introducerea unei noi taxe pentru construcţiile 
speciale. Inconsistenţa informaţiilor oferite iniţial de Ministerul Finanţelor Publice pe marginea acestei măsuri a 
alimentat foarte multe speculaţii asupra cuantumului şi ariei de cuprindere a acestei noi taxe. Având în vedere faptul 
că, aşa cum aţi comunicat chiar dumneavoastră, taxa pe construcţiile speciale va viza în principal stâlpi, construcţii 
sau elemente de infrastructură aflate pe domeniul public al statului, vă rog să precizaţi, domnule Ministru, 
următoarele: 
- dacă, înainte de a avansa implementarea acestei măsuri, aţi întocmit un studiu/simulare de asupra impactului 
pe care această taxă îl va avea asupra costurilor şi, implicit, asupra preţului final al produselor şi serviciilor la care 
construcţiile speciale concură, cum ar fi de pildă: energia electrică, gazele naturale, comunicaţiile (telefonie/ 
televiziune/ conexiuni la Internet) sau unele produse industriale? Aceasta, deoarece simulările anterioare au arătat un 
impact situat între 10% şi 20% asupra preţului plătit de consumatorul final. 
- aţi evaluat dacă această lărgire a bazei de impozitare nu erodează competitivitatea agenţilor economici interni 
şi nu are un impact puternic asupra creşterii economice? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
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*** 

 
Adresată: domnului Liviu Dragnea, Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Disponibilizările rezultate ca urmare a procesului de descentralizare 
  
 

Domnule Viceprim-ministru, 
 Ca urmare a evaluărilor realizate de Ministrul Finanţelor Publice, domnul Daniel Chiţoiu, numărul 
angajaţilor din instituţiile şi serviciile publice supuse descentralizării va fi redus cu aproximativ 10%, reprezentând 
peste 10.000 de angajaţi. În aceste condiţii, vă rog să precizaţi, domnule Viceprim-ministru, următoarele: 
- dacă au fost elaborate criteriile de performanţă obiective pe baza cărora se va face restrângerea de personal 
din instituţiile şi serviciile publice descentralizate; 
- dacă, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a fost 
conceput un plan de măsuri active, în scopul resorbirii rapide a numărului de şomeri rezultat din implementarea 
procesului de descentralizare. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
Adresată: doamnei Ramona Nicole Mănescu, ministrulTransporturilor 
De către: deputat Alexandru Nazare  
Obiectul interpelării: Majorarea capitalului social al „C.F.R. Călători”- S.A.   

 
 

Stimată doamnă Ministru, 
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2013 pentru aprobarea rectificării bugetare pe anul 2013, la bugetul Ministerului 
Transporturilor este prevăzută alocarea a 400 milioane lei pentru majorarea capitalului social al Societăţii Naţionale 
de Transport Feroviar de Calători „C.F.R. Călători”- S.A pentru achitarea datoriilor la plata tarifului de utilizarea a 
infrastructurii către CFR SA. Conform expunerii de motive, la rândul său CFR SA urmează a utiliza această sumă 
pentru plata datoriilor sale şi ale filialelor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor 
pentru şomaj şi Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru achitarea unei creanţe către SC 
EON Gaz Distribuţie, cedată de către SC EON Energie SA. 
Având în vedere cele expuse, vă rog a-mi preciza următoarele: 
- Există avizul autorităţilor de concurenţă pentru acordarea aceste subvenţii către CFR Călători, în condiţiile în 
care societatea funcţionează pe o piaţă concurenţială? 
- Care este justificarea acumulării acestor pierderi în condiţiile în care tarifele pentru călătoria cu trenul au fost 
majorate cu 10% în acest an, iar compania ar trebui să funcţioneze în baza unui plan de management conform OUG 
109/2011? 
- Care este explicaţia acumulării de către CFR Infrastructură de datorii în condiţiile în care au fost operate 
ştergeri ale acestor datorii către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, iar datoriile către furnizorii de 
energie electrică au fost închise prin creditul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare? 
Solicit răspuns scris. 
 
 

*** 
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Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Ioan Bălan 
Obiectul interpelării: Reducerea CAS începând de la 1 iulie 2014 
  

Domnule Ministru, 
  După finalizarea negocierilor purtate de Guvernul României cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional, aţi 
afirmat că una dintre măsurile fiscale ce se va aplica, începând cu luna iulie a anului 2014, vizează reducerea cu 5 
puncte procentuale a contribuţiilor pentru asigurările sociale. Ţin să vă felicit pe această cale pentru acest demers 
aşteptat de tot mediul de afaceri, pe care Partidul Democrat Liberal l-a promovat în Parlament, sub forma unui set de 
măsuri de relansare a creşterii economice, încă din primăvara acestui an.  

Cu toate acestea, vestea bună pe care aţi dorit să o comunicaţi a fost imediat sterilizată de către afirmaţiile 
şefei misiunii F.M.I., doamna Andrea Schaechter. Astfel, domnia sa a precizat că această măsură de relaxare fiscală 
nu este încă bugetată pentru anul 2014, iar implementarea acesteia depinde de „lărgirea bazei de impozite şi noi 
măsuri fiscale” de compensare a pierderilor de venituri din CAS. 
 În acest context, vă rog să precizaţi, domnule Ministru, următoarele: 
- reducerea de 5 pp. a CAS se va opera exclusiv la angajator, exclusiv la angajat sau reducerea se va 
împărţi în cote către angajat şi angajator? 
- dacă reducerea de 5 pp. a CAS implică noi măsuri fiscale pentru a compensa scăderea încasărilor pe această 
componentă fiscală, vă rog să precizaţi ce măsuri fiscale anticipaţi să implementaţi în sensul „lărgirii bazei de 
impozitare şi alte măsuri”, aşa cum a afirmat şefa misiunii FMI, doamna Andrea Schaechter? 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Nivelul taxelor locale pentru anul 2014 
 
  

Domnule Ministru, 
La Ministerul Finanţelor Publice s-a finalizat deja un proiect de ordonanţă de urgenţă, pentru modificarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care vizează modificarea condiţiilor şi limitelor în care autorităţile 
administraţiei publice locale vor putea stabili nivelul taxelor locale pentru anul 2014. 
Renunţarea la plafonul de 20% pentru persoanele fizice şi menţinerea acestuia doar pentru persoanele juridice a 
alimentat deja nenumărate speculaţii asupra unei posibile creşteri semnificative a taxelor locale pentru anul 2014. În 
aceste condiţii, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele clarificări: 
- intenţionaţi să promovaţi acest proiect de ordonanţă înainte de finalizarea şi transmiterea către 
Parlament a Proiectului Bugetului de Stat pentru anul 2014?  
- în situaţia în care ordonanţa menţionată va fi promovată şi adoptată în şedinţa Guvernului, care este 
nivelul/plafonul de majorare a taxelor pentru persoanele fizice pe care îl veţi introduce în Codul Fiscal sau dacă veţi 
renunţa definitiv la un astfel de plafon. 

 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Florin Mihail Secară 

 
*** 
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Adresată domnului Lilian Zamfiroiu, preşedintele Institutului Cultural Român 
 

Majorarea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii în urma rectificării bugetare pe anul 2013 
 

 
Stimate domnule Preşedinte, 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2013 pentru aprobarea rectificării bugetare pe anul 2013, la bugetul Institutului 
Cultural Român este prevăzută alocarea a 1300 mii lei prin diminuarea cu 900 mii la titlul ”Cheltuieli de personal” şi 
cu 400 mii la tilul „Alte cheltuieli”.  
Care sunt achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care a fost necesară această majorare? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

 
Adresată domnului Ion Moraru, secretarul general al Guvernului  
 

Sumele alocate capitolului  ”Bunuri şi servicii” la rectificarea bugetară 
 

 
Stimate domnule ministru, 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2013 pentru aprobarea rectificării bugetare pe anul 2013, la bugetul Secretariatului 
General al Guvernului este prevăzută alocarea sumei de 14.217 mii lei la capitolul ”bunuri şi servicii”.  
Vă rog a preciza pentru care din structurile şi instituţiile publice finanţate din bugetul SGG vor fi utilizate aceste 
sume şi care sunt achiziţiile prevăzute. 
Solicit răspuns scris . 

Deputat 
Alexandru Nazare 

 
*** 

Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 
Referitor la ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar, precum şi la 

necesitatea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 

Stimate Domnule Ministru, 
  
 Actualmente, funcţiile de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar sunt ocupate prin 
delegare, deşi au trecut aproape trei ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională, care 
instituie obligaţia legală a Ministerului Educaţiei Naţionale de a elabora Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct. Nici până astăzi MEN nu a stabilit această 
Metodologie, situaţie ce afectează activitatea de management al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi induce o 
lipsă de stabilitate şi predictibilitate a procesului educaţional. Consider că interesul învăţământului preuniversitar 
trebuie să se ridice deasupra celui politic. Este cunoscut faptul că motivul care stă la baza acestei tergiversări este 
unul pur politic. Este mai mult decât evident că directorii numiţi cu delegare vor ocupa aceste funcţii câtă vreme vor 
răspunde adecvat la comenzile politice ale celor care i-au numit.  
 Pe de altă parte, cadrele didactice aşteaptă cu interes actualizarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005. Se impune cu necesitate 
punerea acestuia în concordanţă cu realitatea din şcolile româneşti, dar şi cu actualul act normativ care reglementează 
educaţia naţională, intrat în vigoare la începutul anului 2011.  
 Având în vedere cele de mai sus, vă rog, Domnule Ministru, să îmi comunicaţi următoarele: 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 31 - 2013 săptămâna  11 – 15 

noiembrie 2013   

 

139

1. În ce stadiu de elaborare este Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 
funcţiei de director şi de director adjunct din învăţământul preuniversitar; 
2. Când se va publica acest document extrem de necesar pentru stabilitatea învăţământului preuniversitar; 
3. Dacă Ministerul pe care îl conduceţi are în vedere actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi când se va concretiza acest lucru. 
      Solicit răspuns în scris şi oral. 

 
Deputat 

Petru Movilă 
 

*** 
                  
Adresată domnului Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României 
 

Provizionarea creditelor acordate de băncile comerciale şi garantate 
de FNGCIMM SA-IFN 

  
Domnule Guvernator, 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA –IFN (FNGCIMM SA-

IFN) a fost înfiinţat prin HG 1211/2001, în baza Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi 
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Misiunea sa este de a facilita accesul la 
finanţări pentru întreprinderile mici şi mijlocii prin acordare de garanţii irevocabile, necondiţionate, directe şi 
exprese pentru instrumentele de finanţare contractate de la băncile comerciale sau din alte surse. Garanţiile oferite 
de FNGCIMM SA-IFN reprezintă cele mai lichide garanţii pe care băncile finanţatoare le pot obţine, acestea 
fiind acordate din fonduri puse la dispoziţie de statul român (FNGCIMM SA-IFN are drept unic asociat statul român 
reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice). 

Mediul de afaceri a resimţit puternic efectele negative ale crizei economice: numărul de operatori activi de pe 
piaţă s-a redus, condiţiilor de creditare s-au înăsprit, iar accesul IMM-urilor la creditare şi garantare a fost limitat.  

BNR obligă băncile comerciale ca pentru creditele acordate şi garantate de FNGCIMM SA-IFN să constituie 
provizioane, generând astfel costuri suplimentare care împiedică băncile să reia creditarea la un nivel adecvat. 
Reamintesc că, în majoritatea ţărilor membre UE, o măsură de relansare rapidă a creditării a fost folosirea 
instrumentelor de garantare din fondurile statului. 

România a ajuns să aibă cea mai ridicată rată a creditelor neperformante din regiune, conform ultimului raport 
de ţară al Fondului Monetar Internaţional. Nivelul acesteia se ridica la 21,6% la finele lunii septembrie, în creştere cu 
4,2 puncte procentuale faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Atât FMI, cât şi alte organisme şi instituţii 
internaţionale, precum Banca Mondială şi Iniţiativa Viena 2, au avertizat recent cu privire la aceasta situaţie şi au 
cerut BNR să o rezolve de urgenţă. În plus, creditul acordat sectorului privat a cunoscut o scădere cu 7,8 miliarde lei 
în ultimul an, ajungând la 223 miliarde lei în septembrie 2013. Ponderea finanţărilor acordate IMM-urilor se situează 
la aproximativ 40% din totalul creditului neguvernamental la finele lunii septembrie 2013. Rata riscului de credit s-a 
majorat şi ea cu 5 puncte procentuale în ultimul an, ajungând la 31,8% în septembrie 2013. 

Domnule Guvernator, ţinând cont de cele prezentate mai sus, vă întreb: 
1. De ce este necesară menţinerea nivelului de provizionare a creditelor acordate de băncile comerciale şi 

garantate de FNGCIMM SA-IFN? De ce garanţiile emise de FNGCIMM SA-IFN nu pot avea un regim similar 
garanţiilor emise de EXIMBANK SA, pentru acestea din urmă nefiind necesară provizionarea de către bănci? Acest 
lucru ar permite o scădere substanţială a dobânzilor finanţărilor acordate.  

2. Există în prezent un proiect al BNR care, prin modificarea reglementărilor specifice, să elimine necesitatea 
constituirii provizioanelor de către băncile comerciale la creditele acordate şi garantate de FNGCIMM SA-IFN sau 
măcar să reducă semnificativ nivelul acestora? În caz contrar, cum aţi aprecia o eventuală propunere de reducere sau 
eliminare a acestui nivel de provizionare pentru o perioadă determinată, ca măsură pentru relansarea creditării în 
România? 

3. În urma avertizării expuse de FMI şi Iniţiativa Viena 2 referitoare la cea mai ridicată rată a creditelor 
neperformante din regiunea de Sud-Est a Europei, susţinută în principal de nivelul ridicat al provizioanelor, ce măsuri 
imediate vor fi luate de către BNR?  
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Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Criza locuinţelor din sistemul ANL 
 

Domnule Ministru, 
Revin cu această întrebare către dumneavoastră având în vedere că am depus-o spre comunicare în data de 

07.10.2013 şi a trecut mai bine de o lună fără a primi un răspuns. 
Consider că buna funcţionare a programelor ANL este importantă nu numai pentru că vine în sprijinul tinerilor 

care doresc să îşi să cumpere o primă casă dar şi pentru că stimulează sectorul construcţiilor.  
Având în vedere importanţa acestui program pentru economia românească, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Caţi beneficiari de case închiriate sunt în sistemul ANL la nivel naţional şi pe judeţe? 
2. Caţi chiriaşi au ajuns la termenul de 5 ani, la care chiriaşul este obligat să cumpere apartamentul sau să-l 

părăsească, la nivel naţional şi pe judeţe? 
3. Caţi dintre aceştia au optat deja pentru una dintre cele două variante? 
4. Câte persoane au achiziţionat case construite prin ANL, după perioada de închiriere de minim un an, la nivel 

naţional şi pe judeţe? 
5. Care este bugetul public de care dispune Guvernul pentru continuarea construirii de apartamente în sistem 

ANL în anul 2013 şi cât se prevede pentru anul 2014? 
6. Câţi chiriaşi şi câţi proprietari de locuinţe în sistem ANL există în judeţul Satu Mare, defalcat pe localităţi? 

Ce planuri noi de construcţii există pentru judeţul Satu Mare şi când vor fi demarate? 
Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat 

Andreea Paul 
 

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

Actualizare norme metodologice legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea 
ocuparii fortei de munca 

     
      Doamnă Ministru , 
Legea nr. 250/2013 modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 - sistemul asigurarilor pentru somaj si 

stimularea ocuparii fortei de munca prevede în art. V  faptul că- “În termen de 60 de zile de la data publicarii in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice va modifica in mod corespunzator Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului 
nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea 
ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 1.149/2002. “ 
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În septembrie, în Monitorul Oficial nr. 558/3 septembrie 2013 aţi făcut o rectificare la această lege, care priveşte 
punctul II, nefăcând vreo precizare referitoare la punctul VI. 
Având în vedere faptul că legea 250/2013 a fost publicată în iulie 2013 vă rog să-mi comunicaţi stadiul modificării 
normelor de aplicare de aplicare ale legii 76/2002. 
Solicit răspunsul în scris.  

 
Deputat  

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 
Adresată doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor   
 

Rutele operate de CFR Călători începând cu noul mers al trenurilor 
  

Doamnă Ministru, 
 Sub pretextul că veniturile CFR Călători sunt în scădere şi că acest lucru impune anularea mai multor curse 
„ineficiente” operate de transportatorul naţional de călători, CFR Călători, apar tot mai multe informaţii, chiar din 
cadrul companiei, care confirmă acest lucru se va produce începând cu 15 decembrie 2013, odată cu aprobarea noului 
mers al trenurilor. 
 Argumentul creşterii eficienţei companiei CFR Călători prin renunţarea la unele rute nu se susţine, deoarece, 
mare parte dintre rutele la care se va renunţa, sunt profitabile, beneficiind de un flux suficient de călători. În aceste 
condiţii, vă rog, doamnă Ministru, să aduceţi următoarele clarificări: 
- Aveţi cunoştinţă despre acest demers al Companiei CFR Călători, mai ales pentru că în anul 2013 au fost 
anulate peste 100 de trenuri de călători? 
- Cum intenţionaţi să răspundeţi la presiunile operatorilor privaţi care intenţionează să preia cursele „regio”, 
curse cu cel mai mare număr de abonaţi? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat 
Florin Gheorghe 

 
*** 

 
Adresată domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Economiei 
 

Exodul firmelor româneşti în Bulgaria 
  

Domnule Ministru, 
 Politicile promovate de Guvernul de la Sofia în ultimii patru ani, cu privire la reducerea fiscalităţii şi 
diminuarea piedicilor birocratice în calea înfiinţării firmelor, au avut efecte favorabile puternice pentru mediul de 
afaceri bulgar. Mai mult decât atât, cota unică de 10% şi uşurinţa înfiinţări firmelor a determinat un puternic exod al 
capitalurilor româneşti peste Dunăre: zilnic, zeci de firme româneşti se închid în România şi se înmatriculează în 
Bulgaria.  
 Având în vedere această situaţie nefavorabilă, vă rog să comunicaţi, domnule Ministru, ce măsuri intenţionaţi 
să întreprindeţi pentru a stimula firmele româneşti să se înmatriculeze în România şi să contribuie, pe această cale, la 
bugetul de stat al României. 
 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat 
Florin Gheorghe 
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*** 
 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale   
 

Măsuri şi soluţii urgente pentru  limitarea cumpărării terenurilor agricole de către cetăţeni străini 
 
 
Domnule Ministru, 
Am fost surprins  să aflu, ca şi mulţi alţi  români implicaţi în domeniul agriculturii, despre respingerea 

proiectului care prevedea  expres limitarea cumpărării de terenuri agricole,de către persoanele fizice, la 100 de 
hectare, iniţiativă binevenită  pentru că stopa avântul străinilor care doreau să achiziţioneze terenuri agricole, atraşi de 
preţurile încă mici existente în România. 

Se stie foarte bine că peste 500.000 de hectare de teren sunt deja în posesia străinilor, iar criza nu îi va 
împiedica, pe străinii cu potenţial financiar ridicat să continue să cumpere terenurile din ţara noastră, chiar dacă 
dumneavostră credeţi că  după 1 ianuarie 2014, după liberalizare, aceste tranzacţii nu vor fi masive.  
 Faţă de cele de mai sus,  vă rog domnule Ministru să comunicaţi măsurile dispuse pentru remedierea acestei 
situaţii precum şi soluţiile  cu care veniţi în sprijinul cetăţenilor români aflaţi în competiţie inegală cu ceilalţi cetăţeni 
europeni datorită, în principal, posibilităţilor materiale reduse ale conaţionalilor noştri. 

Solicit răspuns în scris . 
 
 

Deputat 
Vasile Iliuţă 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

Mai buni, mai răbdători, mai toleranţi! 
 
 Dintotdeauna poporul român, şi-a afirmat european sau mondial, propria identitate prin cultură, prin portul 
popular, prin credinţă, prin comportament social. Românii sunt cunoscuţi ca fiind ospitalieri, primitori, 
răbdători, toleranţi, ceea ce a fost concretizat prin blândeţe socială faţă de străini, ca să nu mai vorbim de 
minorităţile naţionale, în special cea maghiară! Deşi am fost călcaţi periodic de multe popoare migratoare, deşi am 
fost sub ocupaţie turcească, fanariotă sau rusească, comportamental românii şi-au conservat virtuţile, acest tip 
nemaiîntâlnit la multe popoare, dovedind o dată în plus (dacă mai era cazul) că veşnicia trăirii noastre pe aceste 
meleaguri nu este o vorbă în vânt şi că fără putinţă de tăgadă avem acest tip de comportament datorat exclusiv 
credinţei noastre străbune de sorginte creştină! 
 De-a lungul veacurilor, Biserica a jucat un rol foarte important în conservarea acestor valori sociale prin 
punerea în valoare a perceptelor sociale întâlnite de regulă la popoarele creştine. 
 Dar nu ştiu de ce, în ultima perioadă de timp, în ultimii 10-12 ani, la nivelul societăţii româneşti se constată 
cât mai evident, renunţarea la acest tip de comportament social fără de care nu mai putem vorbi de o unitate 
socială a poporului român! S-au emis păreri că acest fapt s-ar datora polarizării sociale, ca rezultat al unui sistem 
concurenţial economic naţional prea îndârjit, prea aspru. Sunt şi opinii de genul cărora această lipsă de unitate 
socială, de solidaritate socială, este impusă şi întreţinută în cele mai multe ocazii, din exterior ca urmare a  intereselor 
economice manifestate de sistemul corporatist mondial! 
 Vorba proverbului: divide et impera!  Eu am convingerea că, unitatea  naţiunii române este condiţionată de 
situaţia social-economică internă, dar va fi influenţată pozitiv, şi în mod evident  de aceste virtuţi naţionale ale 
răbdării, ale înţelegerii şi toleranţei, ale credinţei creştine străbune, ale tradiţiilor noastre populare! Oricât de mult ar 
crede unii în dezbinarea treptată pe considerente economice, cred că aceste virtuţi naţionale enumerate mai 
sus, vor păstra neştirbită unitatea naţiunii române, în interiorul graniţelor fireşti ale românilor de 
pretutindeni. Se doreşte a fi definit procesul regionalizării ţării, iar descentralizarea este în toi ca pas premergător al 
reformei administrativ-teritoriale! Oare regionalizarea ţării, va întări unitatea naţională a poporului român, când 
decizia politică centrală se divizează sub forma administrativă la nivel local? Odată pus în practică, acest proces de 
regionalizare nu va afecta profund suveranitatea naţională, care ştim cu toţii a fost serios zdruncinată la referendumul 
din 29 iulie 2012! Îmi pun aceste întrebări, pentru că am remarcat, alături de mulţi alţi parlamentari, tensiunile sociale 
în creştere pe acest subiect al regionalizării, care poate să se termine printr-o polarizare economică periculoasă, deşi 
populaţia ştie şi simte că numai unitatea dă puterea unei naţiuni! Dezbinarea teritorială vulnerabilizează o 
naţiune, nu o întăreşte dacă nu este făcută cum trebuie, adică să evite dezechilibrele economice şi sociale! Motive 
pentru care noi românii, trebuie să fim mai înţelegători, mai toleranţi unii cu alţii, atât guvernanţi cât şi guvernaţi, 
dacă avem dorinţa de a păstra naţiunea română aşa cum o avem de multă vreme! Cine poate elibera garanţii (şi ce 
fel ar fi ele…) că populaţia României s-ar bucura de un nivel mai ridicat al traiului de zi cu zi după încheierea 
procesului de regionalizare. Eu cred că nimeni nu îşi asumă acest risc social, izvorât dintr-o decizie politică 
insuficient gândită sau dezbătută public, cu efect imediat în palier administrativ! Şi, am mai spus-o, poate era nevoie 
de o consultare populară mai largă, deoarece avem exemplul Moldovei,  care o dată desprinsă de trupul ţării,(e 
adevărat la nivelul statal…) a fost condamnată la subdezvoltare , vreme de sute de ani! O eventuală polarizare 
economică a viitoarelor regiuni, ar motiva mult mai uşor tendinţele secesioniste din toate părţile, iar ulterior ar putea  
apare dorinţele unor aleşi de a fi „stat în stat”! 
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  Subiectul este extrem de sensibil şi de aceea  trebuie tratat cu seriozitatea unei răspunderi imense alăturate 
vieţii de zi cu zi a oamenilor! Cu aşa ceva nu este de glumit…! 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
De ce este nevoie de F.M.I? 

 
 Imediat după Revoluţia română din decembrie 1989, prin vara anului 1990, s-a procedat şi demarat procesul 
de privatizare a unităţilor industriale româneşti, mai întâi prin metoda MEBO (adică a certificatelor) prin care fiecare 
salariat al statului primea aceste certificate pe care le înscriau, la societatea românească la care doreau, şi în acest fel 
acţiunile (proprietate de stat până la acel moment), treceau din proprietatea statului, în proprietatea privată!  
 Aşa a început procesul de privatizare în România, şi după demararea acestui proces s-a constatat uşor-uşor că 
veniturile la Bugetul de stat se micşorau văzând cu ochii iar resursele financiare necesare susţinerii sistemului 
public de pensii şi plăţii salariilor bugetarilor erau din ce în ce mai mici, deşi am vândut pe rând PETROM-ul, 
distribuţia energiei electrice şi a gazului natural, iar astăzi încercăm să vindem OLTCHIM şi CFR MARFĂ! 
 Toţi ne întrebăm, ce se întâmplă cu economia, de ce “mersul greoi” al acesteia nu putea asigura resursele 
financiare necesare construcţiei echilibrate a Bugetului de stat? O parte a populaţiei a devenit pensionară, (deci 
asistată social, spun unii specialişti), populaţia activă îşi reducea rândurile, iar importurile începeau să depăşească net 
volumul exporturilor.  
 Treptat din producători şi consumatori, am devenit numai o ţară de consumatori, practic nu mai 
produceam mai nimic cu excepţia industriei textile!   Fără producţia de bunuri, nu produceam plusvaloare, deci 
mă întreb de unde venituri la bugetul statului!? Şi atunci guvernul a identificat sursa de finanţe la buget: 
împrumuturile externe! Şi unde să se fi apelat decât la Fondul Monetar Internaţional sau Banca Mondială! Dar 
împrumuturile solicitate, pe lângă faptul că erau condiţionate şi cu costuri ridicate, ar fi trebuit să fie folosite numai 
pentru investiţii care generează dezvoltare şi creştere economică, decât pentru consum! Dar nu a fost deloc aşa, 
deoarece noi românii, nu am putut susţine din munca noastră, protecţia socială necesară, ca urmare a 
disponibilizărilor masive din economie şi intrarea în sistemul de pensii a cadrelor militare ca urmare a aderării la 
NATO, iar cheltuielile bugetare nu   le-am putut stăpâni suficient de bine. Fondul Monetar Internaţional este un 
operator financiar care impunea condiţii drastice de acordare a imprumuturilor: se impunea deficitul bugetar, 
continuarea privatizărilor societăţilor comerciale cu capital de stat, privatizarea sistemului bancar, numărul 
salariaţilor din sistemul bugetar etc. Fiindu-ne din ce în ce mai dificil, s-a hotărât la nivel guvernamental, că 
trebuie să devenim membri ai Uniunii Europene! Tocmai pentru că aveam nevoie de acces la fondurile europene deci 
la resurse financiare foarte ieftine, pentru a susţine economia, iar în anul 2007, am reuşit să devenim şi membri cu 
drepturi depline ai U.E. Am accesat fonduri europene de preaderare prin diferite programe, SAPARD, ISPA etc, apoi 
am avut la îndemână între 2007-2013, fonduri uriaşe din care nu s-au absorbit mare lucru, deşi noi românii 
contribuim la bugetul comunitar cu aproape 1,2 miliarde de euro! Dar tot nu s-a reuşit o creştere economică 
consistentă, ci dimpotrivă, s-a reuşit de cele mai multe ori o stagnare (“creştere economică zero”), unii spunând că 
principala cauză ar fi evaziunea fiscală ca rezultat al economiei subterane, alţii spunând că nici o ţară din lume nu şi-a 
revenit economic, după relaţiile cu FMI şi Banca Mondială! Unde se află adevărul vom vedea în următorii ani, pentru 
că preţul plătit organismelor financiare internaţionale precum şi Uniunii Europene, este în opinia mea, unul prea mare 
şi are un iz al cesionării parţiale din suveranitate, din moment ce în vara lui 2012, am fost martorii anulării prin 
chichiţe avocăţeşti, a unei voinţe populare a 7,4 milioane de oameni! 
 Şi ne mai întrebăm de unde şi de ce se consolidează un curent euro sceptic tot mai vizibil, în România zilelor 
noastre? Această atitudine socială a apărut şi pentru că populaţia nu simte în planul vieţii sociale, ajutorul FMI şi al 
Uniunii Europene, oamenii plătindu-şi facturile din ce în ce mai greu iar peste 80% din tineri doresc să părăsească 
ţara! 
 Şi atunci, întrebarea distinsului meu coleg Academician Dinu C. Giurescu “ÎNCOTRO NE 
ÎNDREPTĂM DOAMNE?!...”  este mai de actualitate ca oricând! 
 Păcat că întrebarea capătă tot mai mult un caracter retoric! 
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Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
Sistemul de educație la domiciliu 

 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimați colegi, 
 

Aș dori să spun astăzi câteva cuvinte despre ecourile remarcabile pe care le-a generat proiectul de lege 
privind instituirea învățământului la domiciliu pentru învățământul primar și gimnazial. Când am propus acest 
proiect de lege am plecat, trebuie să admit, de la cazurile speciale semnalate de cetățeni români din state precum 
Egipt sau Siria – cetățeni pentru care a-și trimite copilul la scoala putea fi echivalent cu a-l trimite la moarte. 
Prioritatea mea, așadar, a fost asigurarea unui sistem educational care sa ajute comunitatile de români din Diaspora în 
situații grave – de război, revoluție, neliniște civică – dar și in episoade de adaptare la o noua limbă, o nouă cultură 
sau un nou sistem școlar. 

Trebuie să recunosc ca, spre surprinderea mea, am descoperit prin intermediul acestui proiect gândit cu 
prioritate pentru  Diaspora un interes urias al celor din Romania pentru educatia la domiciliu. Exista asociatii, grupuri 
de dezbateri, intalniri specializate ale parintilor. Exista, înainte de toate, necesitatea unui dialog public – constant și 
necesar – pe acest subiect. Nu e nimic subversiv în dorința unor părinți de a-și educa copiii la domiciliu, însă în 
cadrul unui sistem riguros                      și recunoscut de stat. Nu este alegerea iresponsabilă de a fugi de educație ci, 
dimpotrivă, opțiunea unor părinți intelectuali care vor un plus de creativitate și originalitate în dezvoltarea 
emotională și intelectuală a copiilor lor. Aceasta dorință, firește, trebuie acomodată cu nevoia Ministerului Educației 
Naționale de a garanta un sistem școlar echitabil și eficient pentru toți copiii noștri.  

În state precum Franța, Italia și Statele Unite ale Americii, studiile recente efectuate de specialiști au relevat 
că elevii instruiți la domiciliu pot avea un nivel academic și o pregătire similare celor educați în școlile publice. 
Declarația Universală a Drepturilor Omului, ratificată de țara noastră încă din anul 1948, prevede de altfel ca 
“părinții au dreptul de prioritate în alegerea felului de învățământ pentru copiii lor minori”. 

Problema cu care ne confruntăm – și pe care trebuie s-o depăşim – este incapacitatea de a asigura un dialog 
între cele două tabere – tabăra părinților și cea a oficialilor din minister – care ar trebui să lucreze în echipă pentru 
identificarea unui drum comun. Niciodată diversitatea nu a adus deservicii în educație, dimpotrivă! 

Diversitatea este o garanție a dezvoltării unor forme alternative de gândire și imaginație. Acesta este motivul 
pentru care, împreună cu asociațiile de părinți, vom încerca, în următoarele luni, să explicăm societății românești 
necesitatea de a oferi familiilor libertatea de a alege modul în care își educă copiii. Acesta este motivul pentru care, 
ca inițiator, am retras  proiectul de lege: pentru a-l dezvolta și pentru a-l susține, prin dialog, împreuna cu familiile 
direct intereste si cu profesorii cu experiență semnificativă în acest domeniu. 
Vă mulțumesc!  

 
Deputat 

Ovidiu Alexandru Raeţchi 
 

*** 
 

Relaxarea fiscală - o soluţie pentru România anului 2014 
 

 Pe această cale, îmi exprim susţinerea faţă de măsurile propuse de Guvernul României în vederea 
reorganizării ANAF respectiv înfiinţării Direcţiei Generale Antifraudă, tot acest proces având menirea de a creşte 
gradul de colectare la bugetul de stat.  
 Pe de altă parte, consider că este nevoie de susţinere, din partea statului, a mediului de afaceri din România, 
în vederea creării de noi locuri de muncă, realizării de investiţii în domenii cheie precum: energie, agricultură, turism, 
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IT&C, aceste măsuri fiind necesare deblocării economiei. Consider că IMM-urile reprezintă unul dintre motoarele 
economiei unui stat. Astfel, Guvernul trebuie să stabilească un set coerent de măsuri care să nu reprezinte poveri 
fiscale pe umerii contribuabililor. Mărirea taxelor şi a impozitelor ar conduce la impedimente în dezvoltarea 
afacerilor şi în dezvoltarea unor domenii strategice de care economia României are atâta nevoie. Mai mult, astfel de 
măsuri ar îngreuna mediul de afaceri şi ar avea consecinţe la nivelul investiţiilor externe, România riscând să nu mai 
reprezinte o destinaţie de afaceri pentru investitorii străini. 
 Anul 2014 trebuie să stea sub semnul relaxării fiscale. Guvernul României trebuie să asigure cadrul legal 
pentru micşorarea TVA-ului de la 24% la 19% şi scăderea CAS-ului cu 2-4 puncte procentuale. Aceste măsuri 
conduc la stimularea consumului în rândul populaţiei, la creşterea producţiei şi la deblocarea mediului de afaceri 
autohton. Consider că România are nevoie de un nou model de creştere economică – trebuie să renunţăm la modelul 
bazat pe împrumuturi externe şi să configurăm unul bazat pe investiţii şi pe dezvoltarea mediului antreprenorial 
autohton prin susţinerea unor măsuri de relaxare fiscală.  
 O altă măsură care s-ar încadra în aceeaşi arhitectură a deblocării economiei este cea a amnistiei fiscale, 
aplicată mai ales în perioadele de criză economică. �ări precum Elveţia, Germania, SUA, Franţa, Austria au adoptat 
diferite forme de amnistie fiscală pentru a relansa economia. O astfel de măsură ar genera efecte pozitive la nivelul 
economiei prin repatrierea unor sume consistente deţinute de cetăţeni români în instituţii bancare din afara ţării.  
 Consider că îngheţarea preţurilor la electricitate şi gaz, pe o perioadă determinată de doi ani, reprezintă o 
măsură menită să susţină atât mediul de afaceri (care deja se confruntă cu numeroase taxe şi impozite) cât şi cetăţenii. 
 Pe termen mediu şi lung, priorităţile României ar trebui să fie legate de crearea de noi locuri de muncă, 
atragerea de investiţii, dezvoltarea economiei şi adoptarea de măsuri de relaxare fiscală, acestea conducând la 
eticheta de ţară competitivă pe plan internaţional. Dacă aceste măsuri vor fi îndeplinite, relaxarea fiscală, în proporţie 
de 90%, va fi un succes. 

 
Deputat 

Andrei-Claudiu Tănăsescu 
 

*** 
 

Opriţi poluarea Braşovului! 
 
 
Stimai colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Deşi ne-am pus speranţa că marii investitori vor putea realiza locurile de muncă mult aşteptate pentru 
dezvoltarea zonei, judeţul Braşov parcă este blestemat din acest punct de vedere. Multe din investiţiile derulate până 
acum au avut, din nefericire, un efect invers decât cel scontat, cel puţin în ceea ce priveşte protecţia mediului, capitol 
extrem de important pentru întreaga Uniune Europeană. Un exemplu sugestiv este situaţia inacceptabilă în care a 
ajuns municipiul Braşov, ai cărui locuitori suferă în prezent o adevărată traumă din cauza emisiilor poluante de 
formaldehidă produse de societatea Kronospan. În numele celor aproape 300.000 de cetăţeni ai municipiului Braşov, 
îmi exprim profunda indignare şi îngrijorare în acelaşi timp, cu privire la poluarea produsă de fabrica de 
formaldehidă. Culmea neobrăzării şi încălcării normelor elementare de respectare a legilor româneşti, această fabrică 
îşi măsoară singură gradul de poluare, în lipsa instrumentarului de specialitate al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia 
Mediului Braşov! Oamenii sunt total nemulţumiţi, pe bună dreptate, deoarece funcţionarea investiţiei respective 
ignoră total normele privind protecţia mediului.  
 Este inadmisibil ca liniştea celor peste 300.000 de braşoveni să fie spulberată de activitatea societăţii 
Kronospan! Îndeosebi locuitorii cartierelor din apropierea fabricii sunt condamnaţi să respire un aer toxic, nociv, atât 
pentru vârstnici, cât mai ales pentru copii. Din cauza formaldehidei produse de societatea respectivă, un număr 
însemnat de persoane au probleme grave de sănătate, dificultăţi de respiraţie, disfuncţii ale glandei tiroide, precum şi 
malformaţii la copii şi chiar cazuri de cancer. Aerul este irespirabil, mai ales în anumite intervale orare ale zilei, iar 
numeroasele sesizări ale cetăţenilor au rămas fără ecou în rândul autorităţilor abilitate.  
 Potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 185/ 6 martie 2003, formaldehida şi substanţele derivate din 
aceasta constituie agenţi toxici deosebit de periculoşi, cu efecte nefaste atât la inhalare, cât şi în contact cu pielea. 
Deşi formaldehida este controlată prin reglementări internaţionale, la Braşov s-au constatat în repetate rânduri 
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depăşiri ale limitelor nivelelor de vapori admisibili în aer, acţiunea toxică manifestându-se în special asupra 
sistemului nervos. La ora actuală, aceste fabrici au fost închise în ţările Uniunii Europene din cauza toxicităţii, iar 
normele europene prevăd ca avizul de funcţionare să fie acordat doar pentru cele situate la cel puţin 50 de kilometri 
distanţă de localităţi, nu în mijlocul oraşului, precum cea din Braşov. Este nefiresc ca un municipiu european cu 
dimensiunea turistică şi socială a Braşovului să sufere din cauza activităţii acestei societăţi. România este preocupată 
de atragerea unor investitori serioşi, însă consider că derularea investiţiilor trebuie să ţină seama de respectarea 
normelor europene privind protecţia mediului, dar şi cele ale sănătăţii oamenilor. Nu putem condamna la îmbolnăvire 
populaţia unei aşezări cunoscute până nu demult ca fiind o oază de verdeaţă, pentru o investiţie străină care încalcă 
flagrant normele privind protecţia mediului înconjurător. Nu vrem să transformăm Braşovul în Cernobâl, şi ar fi bine 
ca autorităţile de resort să se implice cât mai repede în soluţionarea acestei probleme. 
 Am atras atenţia la modul cel mai serios conducerii Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în 
repetate rânduri, să impună respectarea normelor de protecţia mediului tuturor investiţiilor din domeniu şi să ia 
urgent măsuri restrictive şi sancţionatorii, mergându-se chiar până la închiderea unor asemenea investiţii. În aceste 
condiţii, este cel puţin ciudat de ce se permite în România în general, şi în cazul de faţă, în Braşov, să se construiască 
asemenea fabrici fără respectarea minimelor normelor de protecţie a mediului. Personal, încă aştept ca Ministerul 
Mediului să dispună în cele din urmă un amplu control referitor la situaţia fabricii Kronospan Braşov, un exemplu de 
potenţială „bombă ecologică”, şi să acţioneze la modul concret pentru închiderea unor asemenea unităţi de producţie 
care afectează grav şi iremediabil sănătatea populaţiei.  
 

Deputat  
Ion Diniţă 

 
*** 

  
Colectări reduse la bugete de stat din cauza tergiversării formării noii structuri a Direcţiei Naţionale 

Antifraude 
 

În loc să eficientizeze activitatea de colectare a taxelor și impozitelor și să aducă mai mulți bani la buget, 
reorganizarea ANAF, prin desființarea Gărzii Financiare și înlocuirea ei cu o Direcție Generală Antifraudă a 
bulversat sistemul și a dus la scăderea dramatică a veniturilor bugetare. Decisă încă din primăvară, reorganizarea 
ANAF s-a tergiversat nepermis de mult. Deși Guvernul a decis înființarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală la 
finalul lunii iunie, abia în septembrie a avut loc prima etapă de recrutare a inspectorilor, finalizată cu selectarea a 
doar 850 de candidați, ceea ce înseamnă mai puțin de jumătate din numărul posturilor alocate noii structuri, 2000. 
Restul se va completa în primul trimestru al anului viitor, ceea ce înseamnă că activitatea de colectare a taxelor și 
impozitelor va șchiopăta încă multă vreme. Situația este profitabilă pentru contribuabilii incorecți, dar dramatică 
pentru bugetul de stat. De aceea, trag un semnal de alarmă și cer factorilor de răspundere să urgenteze procesul, astfel 
încât noua Direcție Antifraudă să-și poată demonstra eficiența. Colectarea la timp a fiecărui ban este esențială în 
2014, an în care proiecția bugetară este nu austeră, ci insuficientă de-a dreptul. Situația este atât de gravă încât 
domeniile total dependente de buget, ca sănătatea și educația, riscă să intre în colaps, dacă Fiscul nu redevine urgent 
operațional, obligându-i pe contribuabili să-și plătească datoriile către stat. Reamintesc tuturor că principalele 
revendicări ale profesorilor și medicilor ieșiți în stradă sunt legate de bani, iar în caz de nesatisfacere a cererilor toți 
amenință cu greve generale. Cu un buget gol, guvernanții nu pot negocia nimic, iar fără un Fisc activ (și performant, 
de preferință), banii nu vin singuri la buget. ”Amănunt” care pare să fi scăpat celor care au gândit reorganizarea 
ANAF. Dată fiind gravitatea situației, cer pe această cale finalizarea urgentă a tuturor etapelor necesare intrării în 
funcțiune, cu toate atribuțiile prevăzute de lege și cu personalul complet, a  Direcției Generale Antifraudă. 

 
Deputat 

Mircea Vicenţiu Irimie 
 

*** 
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Cine vrea să distrugă reputaţia Cimitirului Vesel din Săpânţa? 

 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

Am atras public atenţia asupra situaţiei intolerabile petrecute în ultima perioadă cu Cimitirul Vesel, 
monument istoric de interes naţional, graţie căruia comuna Săpânţa este o localitate cunoscută la nivel naţional şi 
internaţional, cu mult peste media atractivităţii turistice a României. Celebrul obiectiv cultural, religios şi turistic a 
căzut pradă zelului unor aşa-zişi oameni „de bine”, care au găsit de cuviinţă să pună pe seama localnicilor şi 
administratorului Cimitirului Vesel dispariţia mai multor cruci. Probabil atraşi de reprezentativitatea acestei 
adevărate instituţii de tradiţie a românismului din nordul ţării, autorităţile au dat sfoară-n ţară să se efectueze o 
anchetă în cimitir, pentru a se stabili, vezi Doamne, ce mari deficienţe ar exista. Mai mult, au fost aplicate sancţiuni 
contravenţionale şi s-au dispus o serie de măsuri, care însă au avut un efect de bumerang pentru cei care au coordonat 
cercetările. Ceea ce nu ştiau reprezentanţii statului puşi pe respectarea legii în detrimentul obiceiurilor strămoşeşti 
este faptul că în Săpânţa se cunoaşte „de când lumea” faptul că familiile decedaţilor obişnuiesc, din când în când, să 
îşi ia acasă crucile, care le aparţin de fapt cu acte, pentru a le restaura sau a le înlocui cu altele noi. Abracadabrant 
este că tocmai administratorului cimitirului, preotului Grigore Luţai, i s-a aplicat o amendă contravenţională de 5.000 
de lei, pentru „nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 36 din Legea 422/2001 privind monumentele istorice, 
respectiv a permis efectuarea de intervenţii la monumentul istoric fără a avea în prealabil avizul Ministerului”!  

E greu de reprodus în cuvinte supărarea preotului Grigore Luţai, care slujeşte în Săpânţa de 24 de ani! Acesta 
este susţinut fără rezerve de localnici, care spun că dacă  prigoana şi atacurile asupra Cimitirului Vesel vor continua, 
săpânţenii vor cere chiar scoaterea obiectivului din lista monumentelor istorice! Sunt extrem de sugestive şi 
pilduitoare spusele părintelui Luţai: „Am primit o amendă pe care o voi depune pe Sfânta Cruce aflată în construcţie, 
care va fi, probabil, cea mai înaltă cruce din ţară. Cum poţi interzice femeilor să vină să-şi plângă morţii când nu este 
zi lăsată de la bunul Dumnezeu în care să nu vezi, în cimitir, localnice care vin să se închine la mormintele celor 
dragi. Nimeni nu poate opri săpânţenii să vină să îngenuncheze la mormintele care, de drept, se află în proprietatea 
lor. Nu putem înlătura meşterii populari. Vreau să ne facem bine înţeleşi. Cimitirul Vesel nu este Castelul Bran şi nici 
alt monument istoric. Meşterii populari sunt cei care, din tată în fiu, restaurează aceste cruci. E munca lor de-o viaţă, 
sunt ai noştri, ai locului. Cu opt ani în urmă, cei ai lui Stan Ioan Pătraş au restaurat 40 de cruci. Lucrarea a ieşit la 
aproximativ 400 de lei pentru o cruce. Dacă folosim firme autorizate, o cruce restaurată înseamnă câteva mii de euro. 
Faceţi şi dumneavoastră o diferenţă. Cimitirul Vesel a ajuns recunoscut la nivel internaţional prin munca şi hărnicia 
săpânţenilor. Şi noi, ca şi oameni de suflet, mereu ne-am primit invitaţii cei mai de seamă cu inimă deschisă. Dar am 
simţit o durere în suflet când am văzut că administraţia judeţeană vine aici pentru a ne amenda, pentru a ne cere să 
renunţăm la meşterii noştri, pentru a ne interzice să ne îngropăm morţii. Aşa ceva nu se va întâmpla niciodată în 
Săpânţa”...  

Într-o ţară în care totul se distruge şi nu se pune nimic în loc, Cimitirul Vesel şi oamenii din Săpânţa sunt o 
oază inestimabilă de patriotism, tradiţie şi perpetuare a românismului. Să vii să le distrugi habitatul în care 
funcţionează de zeci de ani este sinonim cu o crimă! De altfel, oamenii locului sunt ferm hotărâţi să nu renunţe la 
obiceiurile lor de zeci de ani, şi mai degrabă vor pregăti o revoltă decât să accepte să aducă oameni din afară pentru a 
le restaura crucile strămoşeşti.  

Am vrut să trag un semnal public de alarmă asupra acestui subiect şi de la această tribună de opinie 
parlamentară, din convingerea că responsabilii care trebuie să audă vor auzi şi vor lua măsurile ce se impun pentru 
intrarea în normalitate a situaţiei din Săpânţa. Mai mult, am adresat o interpelare ministrului Culturii pe acest subiect, 
dar încă nu am primit răspuns, deşi termenul legal în care trebuia să-l primesc a expirat. Mi-aş dori ca în cazurile 
când nu pot să facă lucruri bune pentru comunităţile din Maramureş, reprezentanţii statului să se abţină de la a 
produce stricăciuni sau alte pagube colaterale, fie ele morale, sociale sau culturale. Administrarea Cimitirului Vesel 
din Săpânţa constituie un exemplu de urmat în această ţară, iar dacă nu vrem decât să ne distrugem istoria, nu facem 
decât să ne merităm viitorul sumbru... 

 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
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 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale 
 

Bugetul de apărare al României 
 
Stimate domnule ministru,           
  

România a primit în ultima perioadă o serie de reconfirmări ale faptului că suntem un pol de stabilitate în 
Alianţa Nord-Atlantică. România contează în NATO, România are contribuţia sa proprie, are opinii, are idei. Din 
păcate, mandatul forţelor militare române este puţin limitat atunci când ele participă la misiuni, din cauza neasigurării 
unui buget optim, care să permită dezvoltarea de care avem nevoie şi în acest domeniu vital. Din acest punct de 
vedere, ştiţi bine că bugetele de apărare sunt foarte mici în mai toate ţările europene, în comparaţie cu SUA, însă se 
pare că România deţine un record negativ şi din acest punct de vedere.  

Vă întreb cu respect: 
1. Pe fondul evoluţiei problemelor de securitate în zona balcanică, bugetul MApN pentru anul 2014 este suficient în 
ceea ce priveşte securitatea? 
2. Ce intenţionaţi la capitolul investiţii în forţele armate române. Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 

                   
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Ajutoarele acordate poliţiştilor trecuţi în rezervă 
 
Stimate domnule ministru,  
 
 Potrivit unor informaţii, Ministerul Afacerilor Internelor (MAI) intenţionează să modifice un proiect de act 
normativ privind acordarea de ajutoare poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează, 
respectiv au fost trecute în rezervă în cursul ultimilor ani, în cadrul procesului de reorganizare instituţională. Se au în 
vedere instituirea unor norme cu caracter tehnico-organizatoric privind acordarea ajutorului prevăzut la art. 21 alin. 
(2) din Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările ulterioare, poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt 
trecute în rezervă.  

Vă întreb respectuos ce are concret în vedere MAI prin acest proiect şi când va intra el în faza de legiferare? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului –Dan Diaconescu 

 
 
 

 Declaraţie politică 
 
 

Descentralizarea este un proces care necesită o dezbatere amplă în Parlament, majoritatea îi alocă două zile 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 

Descentralizarea se apropie rapid de realitate. Este un proces anevoios care a trecut prin numeroase guvernări 
fără să ia o formă aplicabilă. Motivele sunt numeroase şi merită menţionate, ceea ce este şi scopul declaraţiei mele 
politice. Nu avem nici un motiv să credem că procesul descentralizării va fi acum aplicabil, pentru că, timpul de 
dezbatere alocat procesului este atât de scurt încât aplicarea conceptelor care au stat la baza proiectului vor fi foarte 
greu de înţeles de aceia care vor avea sarcina ingrată de a le pune în aplicare. 

Ceea ce nu se ştie şi este destul de convenabil pentru guvernanţi este faptul că descentralizarea va avea efecte 
foarte diverse printre care şi creşterea taxelor locale. Ideea nu este rea, Guvernul „subcontractează” responsabilitatea 
bugetară de a menţine în funcţiune numeroasele autorităţi descentralizate, către autorităţile locale. Câţi oameni îşi vor 
pierde locurile de muncă, cu cât vor creşte taxele locale sunt doar două întrebări care vor fi eludate prin angajarea 
răspunderii Guvernului pe marginea proiectului descentralizării. Sigur rezultatele se vor observa în timp şi 
nemulţumirile este foarte posibil să fie mari, dar acest lucru nu va mai conta pentru că procesul descentralizării este 
greu, dacă nu imposibil, reversibil.  

Conform proiectului pe care am avut ocazia să îl studiem autorităţile care se descentralizează aparţin acum 
aproximativ tuturor ministerelor, nimeni nu se îndoieşte de faptul că vorbim de un proces de amploare. Aici sunt din 
start două probleme. În primul rând capacitatea autorităţilor locale de a susţine financiar funcţionarea acestor instituţii 
şi, în cel de-al doilea rând, avem problema controlului unitar al strategiilor pe care autorităţile centrale trebuie să le 
aplice pe întreg teritoriul ţării.  

Aceste două probleme sunt foarte greu de abordat şi în ceea ce priveşte finanţarea am observat deja sincope 
în transmiterea de către ministerele afectate de acest proces a necesarului de finanţare şi a bugetului în esenţă pentru 
fiecare obiectiv descentralizat. Câţiva ani, cel puţin, este posibil ca procesul descentralizării să se mişte foarte greu 
exact din motive bugetare. Nu a făcut nimeni o simulare şi nu există la bază o fundamentare financiară pe care cei 
care îşi exprimă părerea despre descentralizare să o facă pertinent. Toate aceste probleme, stimaţi colegi derivă din 
simplul motiv că nu a existat şi nu va exista o dezbatere parlamentară pe care descentralizarea o merită.  

Pe lângă lista autorităţilor care au fost descentralizate sunt multe lucruri pe care încă nu le ştim. Avem nevoie 
să ştim ce se întâmplă cu salarizarea personalului actual care este angajat în autorităţile descentralizate. Proiectul 
specifică faptul că personalul îşi păstrează drepturile salariale pe care le are la intrarea în vigoare a prezentei legi. Ce 
ne facem dacă vrem să le mărim sau, după caz să le scădem. Cine are această responsabilitate? Guvernul, 
Parlamentul sau autorităţile locale? Avem nevoie să ştim care sunt raţiunile bugetare care au dus la descentralizare. 
Bugetele autorităţilor scad sau se măresc? Sau poate rămân la fel, motiv pentru care descentralizarea îşi pierde o mare 
parte din legitimitate.  

Rămâne o mare nedumerire cum se poate ca o majoritate stabilă şi foarte mare cum este USL astăzi, să 
recurgă la metoda angajării răspunderii în loc să parcurgă procedurile de dezbatere parlamentară normale: dezbatere 
în Biroul Permanent, dezbatere în comisiile sesizate în fond şi pentru aviz şi dezbatere în Plen, pentru ambele camere. 
Singurul motiv pentru care puterea vrea să depăşească aceste filtre nu are cum să fie teama că prevederile legii 
descentralizării nu se vor aplica. Singurul motiv pentru care se alege trecerea în galop a legii descentralizării prin 
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parlament este teama că opinia publică va realiza că opiniile pertinente ale opoziţiei nu sunt luate în considerare şi 
poate că procesul descentralizării nu este atât de perfect precum iniţiatorii săi afirmă astăzi.  

Stimaţi colegi, suntem încă într-o perioadă de criză economică şi financiară, taxele sunt în creştere şi 
preţurile la fel. Valoarea banilor nu mai este ce a fost şi scumpirea combustibililor va produce o reacţie în lanţ care va 
culmina cu creşterea preţurilor pe toate liniile de producţie şi desfacere. În acest context, descentralizarea are loc. 
Dacă în loc de eficientizarea costurilor administrative reuşim să băgăm în faliment şi mai multe autorităţi locale este 
grav. Avem nevoie de transparenţă în procesul decizional şi angajarea răspunderii Guvernului sau emiterea de 
Ordonanţe de Urgenţă nu răspunde în nici un fel nevoii de transparentizare. Descentralizarea va rămâne un proiect 
necunoscut pentru public şi este păcat că un proiect de o asemenea anvergură va fi tratat cu atât de multă 
superficialitate în ceea ce priveşte măsurile de adoptare.  

În concluzie procesul descentralizării este unul necesar. Nu sunt motive să spunem că decizia nu trebuie să 
fie adusă cât mai aproape de cetăţean. În opinia mea procesul descentralizării ar trebui dublat de o reformă completă 
a administraţiei publice şi a aranjării teritoriale a României. Poate ordinea logică în care aceste procese ar trebui să 
aibă loc este alta. Formarea regiunilor de care se vorbeşte ca un obiectiv principal al Guvernului încă de acum 5 ani, 
va fi superpusă peste procesul descentralizării care, evident că nu ţine cont de organizarea teritorială a României pe 
regiuni. În acelaşi timp instrumentele legale cu care autorităţile locale vor gestiona buna funcţionare a unităţilor 
descentralizate nu se ridică la standardele necesare pentru simplul fapt că în 2001, respectiv 2003 când au fost 
concepute aceste legi nu se vorbea măcar de ceea ce numim astăzi descentralizare.  

Chiar dacă avem impresia, stimaţi colegi, că descentralizarea este necesară acum, eu cred că nu există nici un 
motiv pentru care reforma administrativă a României să nu aibă loc într-un proces bine stabilit care, chiar dacă 
necesită mai mult timp şi-ar dovedi utilitatea odată implementat.  
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ioana Dumitru 

 
*** 

    
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Situaţia românilor plecaţi din ţară 
 
Stimate domnule ministru,  
 
 Numărul românilor plecaţi să studieze în străinătate a crescut cu peste 50% în ultimul deceniu. Anglia şi 
Italia ar urma să fie, conform previziunilor, destinaţiile preferate pentru tinerii care doresc să urmeze studii în 
străinătate, după ce, în trecut au fost preferate Franţa şi Germania. Expansiunea acestor ţări din ultimii ani, în 
detrimentul SUA şi al vecinilor din vest, este consecinţa aderării României în Uniunea Europeană, în urma căreia au 
scăzut taxele pentru studenţii români. De asemenea, o parte însemnată a românilor au plecat din ţară pentru a munci 
în străinătate, în toate ţările europene.  

Vă întreb cu respect dacă ministerul pe care îl conduceţi are o statistică a numărului românilor plecaţi din ţară 
în acest an, comparativ cu anii trecuţi, şi câţi dintre cei plecaţi au domiciliul în judeţul Brăila? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Marioara Nistor 

 
*** 
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Adresată doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor 
 

Situaţia absorbţiei fondurilor europene. 
 
Stimată doamnă Ministru,  
 

Absorbţia catastrofală a fondurilor europene în România, chiar şi în comparaţie cu alte ţări beneficiare de 
finanţare europeană, este cu atât mai acută la Ministerul Transporturilor. Potrivit unor informaţii, acesta este pe 
ultimul loc, cu un procent de aproximativ 3%, fapt de natură să conducă la agravarea situaţiei economice a ţării şi la 
pierderea banilor europeni. Necheltuirea fondurilor UE poate avea repercusiuni şi asupra bugetului alocat României 
prin fondurile structurale, fondurile de coeziune şi fondurile de dezvoltare regională, în exerciţiul bugetar al UE 
2014-2020. Un exemplu elocvent de risipă din bani publici este cel al unei halte dintr-o localitate de 2.000 de 
locuitori, pentru care au fost prevăzute 23,8 milioane de euro, în condiţiile în care reabilitarea gării din Iaşi a costat 
doar 5 milioane de euro. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este situaţia absorbţiei fondurilor europene în acest an pentru ministerul pe care îl conduceţi? 
2. Care sunt previziunile pentru următoarea perioadă de referinţă? 
3. Ce investiţii are preconizate MT în următoarea perioadă în judeţul Brăila?  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Marioara Nistor 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Situaţia investiţiei la groapa de gunoi de la Frăteşti-Giurgiu 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

În apropiere de Giurgiu s-a realizat o investiţie însemnată la groapa ecologică de gunoi de la Frăteşti, a cărei 
funcţionare se lasă însă aşteptată, deşi au trecut câţiva ani şi s-au cheltuit sume importante de bani. Cu toate că este 
finalizat de doi ani, obiectivul investiţional a fost blocat în repetate rânduri, din cauza unor probleme cu operatorii 
participanţi la licitaţiile organizate pentru derularea lucrărilor. După mai multe acţiuni în instanţă, Consiliul Judeţean 
Giurgiu a câştigat de câteva luni procesul cu firmele contestatare, astfel încât activitatea propriu-zisă ar fi putut 
începe. Cel puţin deocamdată, încă nu s-a stabilit operatorul care se va ocupa de groapa de gunoi de la Frăteşti, şi, de 
asemenea, nu s-a trecut nici la stabilirea firmelor care se vor coordona colectarea şi transportul gunoiului din cele 
patru sectoare desemnate la nivelul judeţului Giurgiu. 

Pe de altă parte, localnicii din comuna Frăteşti susţin că hotărârea amplasării depozitului ecologic de deşeuri 
a fost luată fără a fi cerută şi părerea populaţiei, neavând loc o consultare publică, aşa cum prevede legea. Oamenii 
mai afirmă că amplasarea gropii ecologice în apropierea caselor va determina invadarea localităţii cu mirosuri 
neplăcute. Nu în ultimul rând, până la funcţionarea de facto a investiţiei de la groapa ecologică a judeţului Giurgiu, 
estimată la circa 30 de milioane de euro, deşeurile sunt transportate în continuare în Bucureşti.  

Vă întreb cu respect doamnă ministru: 
1. Care este situaţia gropii ecologice Frăteşti din punctul de vedere al protecţiei mediului? 
2. Cine se face vinovat de tergiversarea punerii în funcţiune a investiţiei, mai ales pentru faptul că timp de aproape 4 
ani, deşi avem groapa ecologică în Giurgiu, primăriile din judeţ sunt nevoite sa încheie contracte costisitoare cu firme 
din Bucureşti?  
Solicit răspuns scris. 
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Deputat 
Liliana Ciobanu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
Posibilitatea ca mijloacele de transport ale administraţiei publice centrale scoase din uz să ajungă în folosinţa 

altor instituţii din judeţul Giurgiu. 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

O serie de autovehicule rămân în fiecare an nefolosite de către instituţiile publice din România, fie că vorbim 
de Camera Deputaţilor şi Senat, fie de cele subordonate Guvernului. În fapt, în momentul achiziţiilor unor maşini noi, 
cum s-a întâmplat recent la Camera Deputaţilor, autovehiculele scoase din uz rămân nefolosite. Astfel de mijloace de 
transport pot fi folosite însă cu maximă eficienţă de către anumite instituţii publice din judeţe, precum, spre exemplu, 
unele primării, şcoli, centre pentru îngrijirea vârstnicilor, sau unităţi ale Ministerului Public din Giurgiu (tribunale, 
judecătorii, etc.), care în ultimii ani nu au avut voie conform legii să achiziţioneze mijloace fixe, şi, în consecinţă, se 
confruntă cu mari lipsuri din acest punct de vedere.  

Vă întreb respectuos: 
1. Ce se întâmpla cu mijloacele de transport ale instituţiilor statului, ale administraţiei publice centrale, care sunt 
scoase din uz? 
2. Pot primi aceste autovehicule alte destinaţii, respectiv dacă există modalitatea să ajungă la acele instituţii care au 
realmente nevoie de ele? 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Liliana Ciobanu 

 
*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 

 
 Declaraţii politice 

 
 

Distinși colegi, 
Declarația mea politică de astăzi se intitulează: 
“75 de ani de la moartea părintelui Turciei, Mustafa Kemal Atatürk” 
Pe data de 10 noiembrie, turcii din întreaga lume comemorează 75 de ani de la moartea celei mai 

semnificative personalități a Turciei, Mustafa Kemal Atatürk. 
Acest partizan al dreptății și al progresului, a reușit prin trudă și credință să întemeieze un stat turc modern, 

aspirând la o ideologie contradictorie celei califatului. 
Mustafa Kemal Atatürk s-a născut pe data de 12 martie 1881, în cartierul Kogeakasɩm din Selînik (Salonic, 

azi apartinând Greciei), regiune care pe aceea vreme era parte a Imperiului Otoman. Încă din timpul studiilor s-a 
remarcat prin competențele sale academice, urmând ca mai târziu să iși afirmele si excepționalele calități 
diplomatice. 

După finalizarea ciclului de învățământ, alege calea serviciilor militare pe care acesta le urmează la academia 
militară din Monastir (azi Bitola, Macedonia). 

De alungul carierei sale militare a participat la războiul Imperiului Otoman cu Germania, fiind trimis la 
Rodosto pe Marea Marmara, a luptat pe frontul din Caucaz cu forțele rusești, ulterior în Hedjaz unde Revolta Arabă 
împotriva dominației otomane era în progres. 

Gândirea lui revizionistă și vehemența tot mai accentuată la adresa Imperiului Otoman, l-au determinat să 
fondeze o mișcare naționalistă turcă ce credea într-un stat modern, în drepturi și egalitate. 

Odată cu pornirea Primului Război Mondial, Imperiul Otoman intră în declin, suferind înfrângeri și tot mai 
multe pierderi teritoriale ce aveau să marcheze și sfârșitul a 631 de ani de stăpânire otomană. 

Apogeul declinului Imperiului Otoman l-a reprezentat războiul patriotic pe care Mustafa Kemal Atatürk l-a 
pornit și prin care a reușit să instaureze  democrația și să formeze Republica Turcia. 

Prin Tratatul de la Laussane din 1923, Turcia devine Republică, fiindu-i-se recunoscute formal drepturile și 
statutul politic. 

După scurt timp de la proclamarea Republicii,pe data de 29 octombrie 1923, Kemal Atatürk începe 
reorganizarea și modernizarea statului turc prin fondarea sistemului de învățământ public care este gratuit și 
obligatoriu, introducerea alfabetului latin, abolirea segregării de gen și oferirea de drepturi egale între sexe, 
interzicerea poligamiei, democratizarea și modernizarea administrației, instituirea reformelor politice, religioase, 
juridice și economice. 

 
Mustafa Kemal Atatürk moare pe data de 10 noiembrie 1938 de ciroză la Palatul Dolmabahçe din Istanbul. 
Geniul său politic și militar au pus bazele unei stat europenizat și integrat în rândul celor moderne. Mustafa 

Kemal Atatürk rămâne și în zilele de astăzi o figură apoteotică pentru care se vor aduce mereu omagii de 
recunoștință și apreciere. 
Vă mulțumesc, 

 
Deputat 

Varol Amet 
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România 

 
*** 
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În perioada 28 – 30 octombrie 2013, alături de preşedintele Senatului României, domnul Crin 

Antonescu, am efectuat o vizită oficială în Polonia, la invitaţia omologului său polonez, domnul Bogdan Borusewicz.  
Vizita a avut loc în contextul marcării a 20 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie şi cooperare 

dintre România şi Polonia şi s-a înscris în dialogul bilateral intensificat între cele două ţări desfăşurat în cadrul 
Parteneriatului Strategic româno-polonez, cu accent pe dimensiunea parlamentară.  
  Vizita a cuprins trei componente: Politico-diplomatică, Culturală, Academică şi de diplomaţie 
publică. 
  Întâlnirea cu preşedintele Republicii polone a reliefat necesitatea creşterii schimburilor comerciale 
dintre România şi Polonia; promovarea intereselor comune în UE şi NATO; importanţa sprijinului României şi 
Poloniei pentru adoptarea unor decizii favorabile UA şi RMD la Summit-ul de la Vilnius şi coagularea forţelor 
consensuale europene în această direcţie (în perspectivă Polonia are în vedere deplasarea graniţei estice a UE cu 1000 
de km); aprecierea pentru progresele RMD şi hotărârea politică a guvernului de la Chişinău de a continua parcursul 
european; fereastra de oportunitate creată de reuniunea la nivel înalt din capitala Lituaniei, riscul îngheţării 
reformelor în RMD şi UA, în situaţia în care nu se vor parafa/semna AA şi DCFTA la sfârşitul lui noiembrie 2013. 
  În cadrul discuţiilor purtate cu preşedintele Senatului polonez a fost subliniată necesitatea extinderii 
zonei Schengen cu România şi Bulgaria, subliniind faptul că România este o victimă a asocierii cu Bulgaria, care nu 
a îndeplinit toate criteriile de natură tehnică. 
  B. Borusewicz a invitat România să se inspire din modelul polonez, să evite greşelile Poloniei, 
realizând o reformă suplă, cu entităţi şi nivele administrative coerente. 
A sugerat cooperare la nivelul Comisiilor pentru Afaceri administrative din cele două parlamente pentru împărtăşirea 
experienţei poloneze. 
  De asemenea Preşedintele Senatului polonez a exprimat aprecieri pentru politica Românească faţă de 
minorităţi, pentru sprijinul acordat reprezentării minorităţii poloneze din România în Parlamentul român. Atitudinea 
exemplară a României în raport cu minorităţile constituie un model pentru Polonia. 
  La conferinţa de la Institutul polonez pentru Relaţii Internaţionale, intervenţia preşedintelui Senatului 
României a punctat următoarele idei: necesitatea unei mai mari solidarităţi, viziuni şi leadership la nivel european; 
importanţa economicului în redefinirea proiectului european şi transatlantic; acţiunea comună a RO şi PL în 
menţinerea relevanţei şi în consolidarea parteneriatului transatlantic; rolul celor două state în redefinirea completă a 
relaţiilor intra-europene şi transatlantice, având capacitatea de a modela politicile şi viitorul Europei; contribuţia RO 
şi PL la scăderea dependenţei energetice a Europei, la dezvoltarea coridorului de transport Gdansk – Constanţa, menit 
să contribuie la intensificarea comerţului regional; importanţa promovării inovării şi cercetării prin platforme comune 
care să stimuleze creşterea economică. 

La eveniment au participat diplomaţi acreditaţi în Polonia, analişti de politică externă, reprezentanţi ai 
cercurilor academice şi ai mass-media poloneze. 
 

 
Deputat 

Longher Ghervazen 
Uniunea Polonezilor din România 

 
*** 

 
Stimaţi colegi, 
 
Vin în faţa dumneavoastră pentru a vă expune o problemă ce afectează un număr semnificativ de producători 

agricoli din zona Nădlac şi care este legată de  omisiunile în proiectarea autostrăzii Nădlac-Arad, între km 0 şi 7, dar 
mai ales asupra drumului de legătură între DN 7 şi A 1, care intersectează DN 709J. 

Aici proiectantul nu a avut în vedere un sens giratoriu, atât pentru fluidizarea traficului, cât şi pentru 
facilitarea accesului riveranilor la domiciliu. 
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Fondul funciar agricol al oraşului Nădlac cuprinde aproximativ 12.500 de hectare, pe care autostrada le-a 
împărţit în două şi anume 40%, reprezentând teren de fertilitate slabă şi medie, se află în partea accesibilă iar 60%, 
reprezentând teren de fertilitate ridicată, se află în partea blocată de către autostradă. 

Specificitatea muncilor agricole presupune deplasarea pe aceste terenuri agricole cu utilaje agricole speciale, 
ale caror caracteristici tehnice, dimensiuni şi gabarit, le face dificil de manevrat şi nu permit deplasări pe distanţe 
mari. 

Neţinând cont că oraşul Nădlac este un oraş agricol şi ignorând nevoile specifice ale acestei ramuri a 
economiei, proiectantul a prevăzut doar o singură trecere pe DN 709J. 

În planul iniţial, cel care a fost adus la cunostinţă agricultorilor, există prevazută o subtraversare în forma 
literei „S”, ceea ce, dat fiind specificul zonei şi al utilajelor destinate traversării sale, o face greoi de utilizat, iar 
pentru unele utilaje chiar impracticabilă. 

În condiţiile în care, efectele acestei situaţii au un impact negativ asupra economiei locale, ducând la costuri 
de exploatare majorate, la creşterea preţurilor la cereale şi nu în ultimul rând la scăderea locurilor de muncă în 
agricultură,  fac apel la Ministerul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine pentru a 
rezolva acesta situaţie, în sensul: 
 
1. Efectuării unei subtraversări a autostrăzii pe structura drumului DN709J (drept), conform proiectului iniţial; 
2. Construirii uneia sau mai multor subtraversări cu destinaţie doar agricolă, pe drumul Krak (Drumul Stâlpilor) 
pentru a putea fi exploatate în bune condiţii terenurile de „dincolo de A1” şi totodată pentru degajarea  DN709J şi 
evitarea ocolişurilor foarte mari. 
3. Construirii unui sens giratoriu la drumul de legatură între DN 7 şi A1, care să intersecteze DN709J, atât 
pentru fluidizarea traficului, cât şi pentru facilitatea accesului riveranilor la domiciliu; 
4. Refacerii drumurilor agricole, care din cauza proiectării defectuoase, au rămas înfundate sau în unele cazuri 
lipsesc cu desăvârşire. 
 

Stimaţi colegi, în incheiere aş dori să menţionez că proiectul iniţial al autostrăzii Nădlac-Arad a suferit mai 
multe modificări, iar cu privire la aceste modificări cât şi la proiectul iniţial, nu s-a facut nicio dezbatere publică, ca 
urmare, cetăţenii direct implicaţi în acest proiect, nu sunt informaţi şi se află în imposibilitatea de a-şi planifica 
activităţile agricole. 

La orice modificare a proiectului autostrăzii au fost ignorate nevoile proprietarilor de exploataţii agricole 
afectaţi, cât şi posibilitatea de a exploata terenurile rămase “dincolo” de autostrada A1. 

Apelul meu către Ministerul pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine  se 
bazează pe Tabelele nominale cu cele 1130 semnături  ale agricultorilor afectaţi, care susţin şi doresc aceste 
modificări pentru a-şi putea desfăşura activitatea în bune condiţii şi pentru a putea fi competitivi pe piaţă. 

Sunt convins că nevoile acestor oameni nu vor fi ignorate, acest lucru mai ales în condiţiile în care Guvernul 
Ponta promovează politici publice în centrul cărora se află cetăţeanul. 
 
Vă mulțumesc, 
 

Deputat 
Adrian-Miroslav Merka 

Preşedinte al Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 
 

*** 
 

Să ne cunoaştem obiceiurile, tradiţiile, limba maternă şi istoria ţării de origine 
 
 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
 
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România a organizat un eveniment dedicat studierii trecutului minorităţilor 

stabilite pe teritoriul României. Tema proiectului a fost: „Să ne cunoaştem obiceiurile, tradiţiile, limba maternă şi 
istoria ţării de origine. Convieţuirea culturală interetnică în spaţiul Dobrogean.” 
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Comparând faptele din viaţa cotidiană pentru a constata asemănările  sau diferenţele în latura culturală, 
lingvistică, istorică sau religioasă, prin realizarea unui mozaic al minorităţilor naţionale, evenimentul a reunit atât 
populaţia matură dar şi tinerii, în localitatea Carcaliu, judeţul Tulcea. 

Prin organizarea acestui proiect s-a dorit să se vină în întâmpinarea nevoii stringente de a redescoperi, 
recunoaşte şi cunoaşte identitatea istorică, culturală şi etnică a României propunându-şi să ajute la rezolvarea unor 
probeleme, prin dezbateri pe tema istoriei minorităţilor istorice din România a statului minorităţilor naţionale şi a 
identităţii etnice în rândul tinerilor, dar să şi trezească interesul tinerilor pentru imbogăţirea cunoştinţelor despre etnia 
din care aceştia provin şi să încurajeze pe tineri să îşi asume identitatea proprie, cât şi a celor apropiaţi, fără 
prejudecăţi şi temeri.  

Evenimentul a debutat cu deschiderea expoziţiei de fotografie „Mozaic intercultural” şi seminarul „ 
Convieţuire culturală interetnică în spaţiul Dobrogean”. 

Acest proiect a subliniat criteriile valorice privind datele istorice de importanţă naţională şi internaţională, 
pentru întelegerea şi acceptarea diferenţelor etnice şi a practicilor specifice fiecărei etnii. Totodată a fost promovată 
identitatea etnică şi conştientizarea acesteia de către tinerii minoritari. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Miron Ignat 
Deputat CRLR 

 
*** 

 
 




