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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni,  24 martie 
 
 
 

Luni, 24 martie, la Camera Deputaţilor s-a desfăşurat dezbaterea cu privire la viziunea Guvernului de 
relansare a economiei româneşti şi de sprijinire a mediului de afaceri, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL. 
Potrivit solicitarii deputatilor liberali, tema punctuală a dezbaterii s-a referit la neimpozitarea profitului reinvestit şi la 
reducerea CAS cu 5 puncte procentuale la angajator. Punctul de vedere al Executivului a fost susţinut de prim-
ministrul României, domnul Victor Ponta.  

La dezbateri au participat: Marian Neacşu (Grupul parlamentar al PSD), Eugen Nicolăescu (Grupul 
parlamentar al PNL), Andreea Paul (Grupul parlamentar al PDL), Borbely Laszlo (Grupul parlamentar al UDMR), 
Luminiţa-Pachel Adam (Grupul parlamentar al PP-DD), Cornelia Negruţ (Grupul parlamentar al PC), Aurel Vainer 
(Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Mihai Tararache (din partea deputaţilor neafiliaţi). 

Deputatul Ioan Mihăilă a demisionat din Grupul parlamentar al PDL, devenind membru UNPR, urmând să 
activeze în Grupul parlamentar al PSD. 

Totodată, doamna deputat Maria Grapini (Circumscripţia electorală 37 Timiş) a demisionat din Parlamentul 
României, având în vedere că va candida pentru Parlamentul European. 

Deputaţii aparţinând Grupului parlamentar al PDL şi deputaţi neafiliaţi au depus la Biroul permanent 
moţiunea simplă intitulată „O reformă a administraţiei fără consens nu are succes”. 

 
 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi,  25 martie 

 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 25 martie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor 

măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale (PL-x 84/2014) - lege ordinară – 264 
voturi pentru 4 împotrivă, 40 abţineri; 

2. Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în 
sectorul zootehnic (Pl-x 47/2014) - lege ordinară – 305 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri; 

3. Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul 
zootehnic (PL-x 40/2014) - lege ordinară – 307 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abţineri. Plenul Camerei Deputaţilor a 
adoptat punctul de vedere al Comisiei pentru agricultură şi al Comisiei pentru buget, care au propus respingerea 
acestui proiect de lege; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 
38/2014) - lege organică – 231 voturi pentru, 22 împotrivă, 80 abţineri. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat punctul 
de vedere al Comisiei pentru învăţământ, care a propus respingerea acestui proiect de lege. 

5. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 17 /2014) – 309 voturi 
pentru, 2 împotrivă, 2 abţineri; 

6. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui mandat de deputat (PH CD 18 /2014) – 310 voturi pentru, 1 
împotrivă. Hotărârea a fost adoptată în urma demisiei din Parlament a doamnei deputat Maria Grapini, care va 
candida pentru Parlamentul European. 
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Trei propuneri legislative, cu caracter organic, nu au întrunit numărul necesar de voturi, astfel încât plenul a 

respins raportul de respingere formulat de Comisia pentru învăţământ. Conform procedurilor, acestea se reîntorc la 
comisia sesizată în fond, pentru reexaminare, în termen de o săptămână. 

1. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei 
Naţionale (Pl-x 15/2014) - lege organică – 173 voturi pentru, 24 împotrivă, 113 abţineri. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului (Pl-x 34/2014) - 
lege organică – 171 voturi pentru, 61 împotrivă, 82 abţineri. In acest caz, s-a prelungit termenul de dezbatere, de la 
45, la 60 de zile. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 96 alin.(2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011(Pl-x 37/2014) - lege organică – 171 voturi pentru, 63 împotrivă, 82 abţineri. Şi în acest caz s-a prelungit 
termenul de dezbatere, de la 45, la 60 de zile. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative (Pl-x 11/2014) - lege organică, a fost adoptată tacit, 
prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final, în conformitate cu prevederile art. 75 alin.2 din Constituţia 
României şi ale art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Grupul parlamentar al PNL a anunţat depunerea moţiunii simple „Guvernul Ponta 3 ameninţă viaţa 
pacienţilor”. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea februarie - iunie 2014 
(Situaţia cuprinde datele la 28 martie 2014) 

                            
 

Totalul iniţiativelor legislative 637  

din care: 

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 138

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 32

71

– votate  71

             din care: - înaintate la Senat      34

                            - în procedura de promulgare 13

                            - promulgate* 23

                            - respinse definitiv   1

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 591

a) pe ordinea de zi 208

b) la comisii  367

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 11

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

5

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 22

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 22

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

4) Desesizări 2

5) Retrase de iniţiatori 1

 
 
     Cele 71 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                         42 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
   18  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    21  proiecte de legi  
                         29 propuneri legislative 
 
 
    
    * În anul 2014 au fost promulgate 35 legi, dintre care 12 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea 
septembrie-decembrie 2013. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

 

Şedinţele de luni, 24 martie şi marţi, 25 martie 2014 
 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 189 
        din care: - în dezbatere  189
                       - la vot final 0
  
Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               2  
5  

   - votate 5
         din care: - înaintate la Senat 3 
                        - la promulgare 1 
                        - respinse definitiv 1 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 3

 
 
 
 
 
     ▪ Cele 5 iniţiative legislative votate privesc: 
               1 proiect de lege iniţiat de Guvern: 
                        din care: 
                       1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               4 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 24-28 martie 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

1.  Pl-x 47/2014 - Lege privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în 
sezonul zootehnic 
 

  
 

 
 

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

1.  PL-x  84/2014 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 
pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor 
structurale 
 

2.  Pl-x  11/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și 
funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor 
acte normative 
 
[Se consideră adoptat, în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţia României] 
 

3.  Pl-x  38/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației 
naționale 
 
(Se comunică respingerea propunerii) 

  

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

   4. PL-x 40/2014 - Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în 
sectorul zootehnic 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  

Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară  
a anului 2014 

 
 (situaţie la data de 28 martie 2014) 

 
 
 

În şedinţa din data de 29 ianuarie 2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale 
Guvernului pentru cea prima sesiune ordinară a anului 2014, care  cuprinde 116 de proiecte de legi.  

Dintre cele 116 de proiecte,  83 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  
 

Camera Decizională 
Total 

proiecte 
În procedură la CD Adoptate / Respinse de CD 

CD, primă Cameră 
sesizată: 

9 

- 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: 

1 
5 

 1

CD, Cameră 
Decizională: 

74 

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

11 
40 

0

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

7 
1 
8 
7

TOTAL GENERAL: 83  
 

53
 

 
 

30
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  ANEXĂ 

 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2014 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  31  martie  22001144)) 
 

 
 

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 
522/2010 

L 
509/2010 

 

Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul 
educaţiei şi cercetării. (poz. I-a-20) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Reorganizarea unor instituţii în 
domeniu cercetării ştiinţifice în 
domeniul cercetării ştiinţifice, 
stabilirea noilor atribuţii  şi a 
regulamentului d organizarea şi 
funcţionare a acestora. 

CD - OZ 
Plen INV 
 
S  -  

Raport depus pe 
26.03.2014 de 
respingere a cererii 
de reexaminare �i 
adoptarea Legii   
(199/R /2014) 
 



 
3

Nr. 
crt 

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

2 PLx  
353/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile 
administrative-teritoriale sunt 
acţionari unici sau majoritari sau 
care deţin direct sau indirect o 
participaţie majoritară.  
(poz. I-b-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri care se aplică 
operatorilor economici care 
funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi 
societăţi comerciale şi a Legii 
societăţilor nr.31/1990, precum şi 
entităţile exceptate de la aplicarea 
acestor măsuri. 

S -  Adoptat pe 
16.12.2013 
 
CD - OZ 
Plen BUG 

 

Raport suplimentar 
depus pe 20.02.2014 
de adoptare cu 
amendamente 
(4/Rs /2014) 

 

3 PLx 
 671/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.369/2004 
privind aplicarea Convenţiei asupra 
aspectelor civile ale răpirii 
international de copii, adoptată la 
Haga la 25 octombrie 1980, la care 
România a aderat prin Legea 
nr.100/1992. (poz. I-b-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii 
nr.369/2004. 

S - Adoptat pe 
16.12.2013 
 
CD - OZ 
Plen JUR 
  
 

 
Raport depus pe 
19.02.2014 de 
adoptare cu 
amendamente 
admise 
(79/R /2014) 
 



 
4

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
382/2013 

L 
480/2013 

 
 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2013 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă. (poz. I-a-34) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă. 

S - Adoptat pe 
11.02.2014 
 
CD - OZ 
Plen BUG 
  

 
Raport depus pe 
06.03.2014  de 

adoptare a cererii de 
reexaminare în 

forma prezentată de 
Senat 

(117/Rs /2014) 
 

5 

PLx 
457/2013 

L 
499/2013 

 

Proiect de lege privind 
parteneriatul public-privat.  (poz. I-
a-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

�i/sau extinderea unui bun ori a unor 
bunuri destinate prestării unui 
serviciu public şi/sau utilizarea unui 
serviciu public. Urmare a adoptării 
prezentului proiect, se propune 
abrogarea Legii parteneriatului 
public-privat nr.178/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S -Adoptat pe 
10.02.2014 
 
CD - OZ 
Plen IND şi 
JUR  
 

 
Raport depus pe 
11.03.2014  de 
adoptare a 
respingerii cererii de 
reexaminare  
(150/R /2014) 
 



 
5

Nr. 
crt 

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

6 PLx  
174/2009 

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-23) 
- 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, 

transpunând prevederile Directivei 

2005/36/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 

7.09.2005 privitor la libertatea de 

stabilire, libera prestare a serviciilor 

şi recunoaşterea calificărilor 

profesionale în legislaţia naţională din 

sectorul de sănătate. 

S - Adoptat pe 
04.03.2009 
 
CD - OZ 
Plen  SAN 
 

Raport depus pe 
13.03.2014  de 
adoptare cu 
amendamente 
admise 
(383/Rs /2014) 
 

7 PLx 
495/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea 
traficului ilicit de droguri şi a 
Tabelelor - anexă la Legea 
nr.339/2005 privind regimul juridic 
al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi 
psihotrope. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.143/2000. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - OZ 
Plen  SAN şi 
APAR 
 

 
 
 
 
 
Raport depus pe 
13.03.2014  de 
adoptare cu 
amendamente 
admise 
(153/R /2014) 
 
 
 



 
6

Nr. 
crt 

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

8 PLx  
503/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2013 privind 
preluarea de către Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor 
Statului a creanţelor bugetare 
administrate de Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală, prin 
organul fiscal competent, la 
Societatea Comercială "UCM" -
S.A.Reşiţa. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a 
creanţelor bugetare administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, prin organul fiscal competent, 
la Societatea Comercială "UCM" -
S.A.Reşiţa. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - OZ 
Plen  ECON  
şi BUG  
  
 

 
 
 
 
 
Raport depus pe 
13.03.2014  de 
adoptare forma 
prezentată de 
iniţiator 
(165/R /2014) 
 
 
 
 

9 

PLx 
73/2014 

L 
9/2014 

 

Proiect de lege privind 
administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor teritoriale 
de muncă.  
(poz. I-a-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor teritoriale 
de muncă şi abrogarea textelor 
similare din OUG 17/2011. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - OZ 
Plen  BUG şi 
MUN 
 

 
 
Raport depus pe 
21.03.2014  de 
adoptare forma 
prezentată de Senat 
(187/R /2014) 
 

10 

PLx 
98/2014 

L 
11/2014 

 

Proiect de lege privind modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 
pentru reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului 
precum şi pentru stabilirea altor 
măsuri.  (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, 
republicată. 

S  - Adoptat pe 
24.10.2013 
 
 
CD - OZ 
Plen  BUG  
 

 
 
Raport depus pe 
21.03.2014  de 
adoptare cu 
amendamente 
admise 
(188/R /2014) 

 



 
7

Nr. 
crt 

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

11 PLx  
354/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2013 
privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern- Cameră decizională: 
CD 

Instituirea unor măsuri fiscal-
bugetare. 

S - Adoptat pe 
02.10.2013 
 
CD - OZ 
Plen  BUG 

 
Raport depus pe 
27.03.2014  de 
adoptare cu 
amendamente 
admise şi respinse 
(205/R /2014) 
 

12 

PLx 
67/2014 

L 
12/2014 

 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale 
şi pentru modificarea unor acte 
normative. (poz. I-a-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
reglementarea unor măsuri de 
aplicare a unor articole, amânarea  
termenului de intrare în vigoare a 
accizei suplimentare la carburanţi şi 
abrogarea Legii 148/2012 privind 
înregistrarea operaţiunilor comerciale 
prin mijloace electronice. 

S  - Adoptat pe  
17.02.2014 
 
CD - OZ 
Plen  BUG 

Raport depus pe 
27.03.2014  de 
adoptare în forma 
prezentată de Senat 
(206/R /2014) 
 

13 PLx  
114/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002. (poz. 
I-b-11) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002, în 
scopul adaptării sectorului 
audiovizual la evoluţia pieţei din acest 
domeniu şi la evoluţia 
comportamentului operatorilor 
economici care activează pe această 
piaţă. 

CD - CULT 
 pt. raport 
 

S  - 

TDR: 17.09.2013 
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Nr. 
crt 

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

14 

 
PLx 

117/2014 
L 

13/2014 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.112/2013 privind 
prorogarea unor termene prevăzute 
la art.2 din Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr.116/2011 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la 
vânzarea unor pachete de acţiuni 
deţinute de Societatea Comercială 
de Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice"Electrica" -S.A. 
şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 31/2004 privind 
unele măsuri pentru derularea 
procesului de privatizare a 
Societăţii Comerciale de Distribuţie 
a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" 
- S.A. Bucureşti şi a Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a 
Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" 
- S.A. Târgu Mureş, precum şi 
asocietăţilor comerciale filiale de 
distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice, precum şi a termenelor 
prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2005 privind 
unele măsuri pentru derularea şi 
finalizarea privatizării societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice.  (poz. 
I-a-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea unor termene prevăzute la 
art.2 din Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr.116/2011 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la 
vânzarea unor pachete de acţiuni 
deţinute de Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice "Electrica" -S.A. 

S  - Adoptat pe 
11.03.2014 
 
 
 
CD – ECON 
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 27.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

15 PLx 
592/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2010 privind 
unele măsuri pentru combaterea 
evaziunii fiscale. 
(poz. I-b-29) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- 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 

16 PLx 
458/2012 

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-2) 
- 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 

17 PLx  
97/2013 

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-
30) 
- 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 
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Nr. 
crt 

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

18 PLx  
105/2013 

Proiect de lege privind 
subvenţionarea din fonduri publice 
a serviciilor sociale acordate de 
asociaţii, fundaţii şi cultele 
recunoscute de lege. (poz. I-b-5) 
- 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 

19 

PLx  
16/2014 

L 
650/2013 

 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale. (poz. I-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. 

S -  Adoptat 
pe 03.02.2014 
 

CD -  BUG 
 pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 20.02.2014 
 

20 

PLx 
68/2014 

L 
15/2014 

 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.113/2013 privind 
unele măsuri bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului. (poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în 
scopul diminuării eforturilor 
financiare mari pentru producătorii de 
energie termică şi electrică pentru 
achiziţionarea combustibilului şi al 
necesităţii asigurării consumului de 
energie electrică. 
 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
 
CD - BUG şi 
MUN 
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 04.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

21 

PLx 
337/2013 

L 
501/2013 

 

Proiect de lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr.656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării actelor de 
terorism. (poz. I-a-19) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din 
Directiva 2010/78/UE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 cu 
privire la competenţele diferitelor 
Autorităţi europene de supraveghere, 
precum şi stabilirea precisă a 
autorităţilor naţionale competente în 
domeniu în scopul informării 
Autorităţilor europene de 
supraveghere în domeniul luptei 
împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere 
înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară prin OUG nr. 93/2012, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.10.2013 
 
CD - BUG şi 
JUR 
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
TDR: 18.03.2014 
 

22 
PLx 

524/2011 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de executie a 
bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG 
 

TDR:19.10.2011 
 

23 
PLx 

525/2011 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2010 şi a contului 
general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2010.  
(poz. I-c-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S 
BUG 

 

TDR:19.10.2011 
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Nr. 
crt 

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

24 
PLx 

427/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 
2011.  (poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuţie 
a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2011.  

CD +S 
BUG 
 

TDR:06.11.2012 
 

25 
PLx 

428/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2011.  
(poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. 

CD +S 
BUG 

TDR:06.11.2012 

26 
PLx 

413/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2011.   
(poz. I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. 

CD +S 
BUG 
 

TDR:27.11.2013 
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Nr. 
crt 

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

27 
PLx 

414/2013 
 

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

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2011 şi a 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. 

CD +S 
BUG 
 

TDR:27.11.2013 
 

28 PLx  
166/2012 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2012 
pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2012 privind 
stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a 
produselor.  
(poz. I-b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2012. 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 
 
 
CD – IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 20.06.2012 
 

29 PLx  
719/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 
privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a 
produselor. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru 
aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile 
de comercializare a produselor. 

S - Adoptat pe 
17.11.2010 
 
CD – IND  
 pt. raport  
 

 

 
 
 
 
 
 
TDR: 23.12.2010 
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Nr. 
crt 

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

30 PLx 
104/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2013 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere. (poz. 
I-b-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere, în sensul reglementării mai 
stricte a modalităţii de ralizare a 
transportului rutier, contra cost, de 
mărfuri în trafic naţional, cu vehicule 
rutiere a căror masă totală maximă 
autorizată este cuprinsă între 2,4 tone 
şi 3,5 tone, a transportului rutier 
contra cost de persoane cu 
autovehicule având 9 locuri pe 
scaune, destinate prin construcţie şi 
echipate pentru transportul de 
persoane, precum şi a transportului 
rutier contra cost de vehicule rutiere 
defecte sau care sunt avariate, în 
scopul prevenirii unor evenimente 
rutiere cu consecinţe extrem de grave. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - Retrimis 
pe 07.10.2013 
– TRSP  pt. 
raport 
suplimentar  
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 25.03.2013 

31 PLx 
661/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. 
(poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 13.02.2013 
 

32 PLx 
656/2011 

Proiect de Lege privind respingerea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere.(poz. 
I-b-37) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal în vederea 
aplicării noilor dispoziţii europene în 
domeniul transporturilor rutiere. 

S - Respins  
 pe 14.11.2011 
 
CD – IND şi 
TRSP 
 pt. raport  

 
 
 
 
 
TDR: 08.12.2011 
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Nr. 
crt 

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

33 PLx  
508/2013 

Proiect de lege privind invenţiile de 
serviciu. 
(poz. I-b-13) 
- 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 - IND 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 28.11.2013 

34 

PLx 
89/2014 

L 
8/2014 

 

Proiect de lege pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a 
pieţei produselor din sectorul 
agricol. (poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modul de desfăşurare a activităţilor 
economice , de valorificare de 
producătorii agricoli, persoane fizice, 
aproduselor agicole proprii şi de 
exercitare a comerţului cu aceste 
produse. 

S  - Adoptat pe 
24.10.2013 
 
CD - IND şi 
JUR pt. raport

 
TDR: 13.03.2014 

35 

PLx  
110/2014 

L 
531/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 
publice. (poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea OUG 
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, în 
scopul îmbunătăţirii cadrului 
legislativ în materie. 

S  -  Respinsă pe 
03.03.2014 

 
CD - TRSP şi 
JUR 
 pt. raport 

TDR: 20.03.2014 

36 

PLx  
119/2014 

L 
23/2014 

 

Proiect de lege privind modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 
pentru înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România". (poz. I-
a-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2003 pentru înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. 
prin reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a 
Drumurilor din România" , intervenţii 
legislative determinate. 

 
 
S - Adoptat pe 
11.03.2014 
 
CD - TRSP  
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 27.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

37 PLx  
468/2012 

Proiect de Lege privind 
suplimentele alimentare. (poz. I-b-
22)   
- 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 

38 PLx  
580/2013 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 46/2008 – 
Codul silvic. (poz. I-b 26) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Modificarea şi completarea Legii nr. 
46/2008 – Codul silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.12.2013 
 
CD -  AGRI 
şi JUR 
 pt. raport 
 

 
TDR: 30.12.2013 

39 

PLx 
334/2013 

L 
242/2013 

 

Proiect 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. (poz. I-a-3) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr. 
283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală, precum şi abrogarea art. II din 
Legea nr. 122/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală.   

S - Adoptat pe 
17.02.2014 
 
 
CD - AGRI  
pt. raport 
înlocuitor 
 

 
TDR: 12.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

40 

PLx 
346/2013 

L 
303/2013 

 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a 
unor structuri aflate în subordinea 
acestuia. (poz. I-a-4) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor instituţii aflate în 
subordinea acestuia.   

S - Adoptat pe 
17.02.2014 
 
 
CD - AGRI  
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
TDR: 12.03.2014 

41 

PLx 
127/2014 

L 
115/2014 

 
 

Proiect de lege privind înfiinţarea 
Regiei Autonome “Administraţia 
Canalului Siret-Bărăgan”. (poz. II- 
13) 
- Iniţiator: Guvern 

Înfiinţarea Regiei Autonome 
“Administraţia Canalului Siret-
Bărăgan”, constituită ca persaonă 
juridică de drept public sub 
autoritatea departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii  
Străine prin transferul din patrimoniul 
Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” a tuturor bunurilor aferente 
obiectivului de investiţii “Canalului 
Siret-Bărăgan”,bunuri imobile 
proprietatea publică a statului şi care 
va desfăşura activitate de interes 
public naţional. 

S  - Adoptat pe 
17.03.2014 
 
CD – AGRI 
şi ADMIN 
pt. raport  

 
TDR: 03.04.2014 

42 PLx  
502/2005 

Proiect de Lege privind statutul 
minorităţilor naţionale din 
România. (poz. I-b-39) 
- 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 
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Nr. 
crt 

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

43 

 
PLx  

238/2013 
L 

173/2013 
 

Proiect de lege privind înfiinţarea 
Fundaţiei "Proiect  Ferentari". (poz. 
I-a-33) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Înfiinţarea Fundaţiei “Proiect 
Ferentari” a Secretariatului General 
al Guvernului, persoană juridică 
română, apolitică, fără scop 
patrimonial, de utilitate publică, prin 
derogare de la prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.02.2014 
 

CD - DROM 
şi JUR 
pt. raport 
înlocuitor  

 
 
TDR: 05.03.2014 

44 PLx  
233/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală. (poz. I-b-20) 
- 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 

45 

PLx  
97/2014 

L 
10/2014 

 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de arhitect. (poz. I-a-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.184/2001 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de arhitect, cu 
modificăreile şi completările 
ulterioare, pentru transpunerea 
Directivei 36/2005/CE şi a  Directivei 
2006/123/CE. 

S  - Adoptat pe 
24.10.2013 
 
CD - 
ADMIN 
 pt. raport  

 
 
TDR: 17.03.2014 

46 

PLx  
126/2014 

L 
2/2014 

 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.108/2013 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la 
alin.(1) al art.56 din Legea 
nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de 
publicitate.  
(poz. I-a-32) 
- Iniţiator: Guvern 

Prorogarea termenului prevăzut la 
alin.(1) al art.56 din Legea 
nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate 
. 

S  - Adoptat pe 
17.03.2014 
 
CD - ADMIN 
 pt. raport 

 
 
TDR: 03.04.2014 



 
19

Nr. 
crt 

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

47 

PLx  
69/2014 

L 
698/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea 
Legii nr.540/2002 privind casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor. 
(poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.14 şi 15 din legea 
540/2002 privind casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
în sensul eficientizării procesului  de 
recuperare a debitelor stabilite în 
sarcina pensionarilor care au 
contractat împrumuturi de la casele de 
ajutor reciproc. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - MUN 
pt. raport 

 
 
TDR: 04.03.2014 

48 
PLx  

460/2012 
 

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-24)  
- 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 

49 PLx  
377/2011 

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-
21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, vizând 
modificarea definiţiilor activităţilor de 
cercetare-dezvoltare conform celor 
uzitate în plan european şi 
internaţional, posibilitatea accesării 
finanţării de către unităţile de 
cercetare-dezvoltare fără 
personalitate juridică – cum ar fi 
centrele sau laboratoarele înfiinţate în 
cadrul unor universităţi sau institute 
naţionale, schimbarea procedurii de 
evaluare a institutelor, de cercetare-
dezvoltare, introducerea unui 
mecanism de finanţare pe teri nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 
- INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 10.04.2012 
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Nr. 
crt 

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

50 PLx 
394/2013 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru. (poz. I-
b-34) 
- 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 

51 

PLx 
96/2014 

L 
658/2013 

 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.290/2004 
privind cazierul judiciar. (poz. I-a-
12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 
290/2004 privind cazierul judiciar, 
republicată, cu completările 
ulterioare, în scopul transpunerii 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a 
Consiliului din 26 februarie 2009 
privind organizarea şi conţinutul 
schimbului de informaţii extrase din 
cazierele judiciare între statele 
membre.  

S - Adoptat pe 
24.10.2013 
 
CD - JUR 
 pt. raport  

TDR: 17.03.2014 

52 

PLx 
121/2014 

L 
22/2014 

 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.189/2003 
privind asistenţa judiciară 
internaţională în materie civilă şi 
comercială. (poz. I-a-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
189/2003 privind asistenţa judiciară 
internaţională în materie civilă şi 
comercială, republicată, având în 
vederea evoluţia reglementărilor  
Uniunii Europene în acest domeniu. 

S  - Adoptat pe 
11.03.2014 
 
CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
 
TDR: 03.04.2014 

53 
PLx 

131/2014 
L 

22/2014 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996. 
(poz. II-3) 

 

S  - Adoptat pe 
18.03.2014 
 
CD – JUR şi 
APAR 
 pt. raport 

 
TDR: 03.04.2014 
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Nr. 
crt 

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

1 
PLx  

4/2014 
L 

164/2014 

Proiect de Lege privind acceptarea Codului de 
siguranţă pentru nave cu destinaţie specială, 
adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională 
prin rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de 
siguranţă maritimă, la Londra, la 13 mai 2008.   
(poz. I-b-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu 
destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului 
de siguranţă maritime, la Londra, la 13 mai 2008.   

CD - Adoptat pe 
18.02.2013 

 
S - Adoptat pe 
24.03.2014 
 

 
La Secretarul general 
pentru exercitarea 
dreptului de sesizare 
asupra 
constitutionalitatii legii 
din data de 25.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

2 
L 

160/2014 
PLx 

 13/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului 
privind comerţul cu arme, adoptat la New 
York, la 2 aprilie 2013, şi semnat de România  
la New York, la 3 iunie 2013. (poz. I-b-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Reglementarea celor mai avansate standarde comune 
pentru reglementarea comerţului internaţional cu arme 
convenţionale, prevenirea şi eradicarea traficului ilicit 
cu arme convenţionale şi prevenirea deturnării acestora 
pe „neagră” corespondentă. 

CD -  Adoptat 
pe 18.02.2013 
 
S - Adoptat pe 
17.03.2014 
 

La promulgare din data 
de 20.03.2014 

3 

PLx  
657/2013 

L 
161/2014 

 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
pentru facilitarea de împrumut de tip preventiv 
între Uniunea Europeană, în calitate de 
Împrumutător şi România, în calitate de 
Împrumutat şi Banca Naţională a României, în 
valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la 
Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg 
la 19 noiembrie 2013 şi a Memorandumului de 
înţelegere între Uniunea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 
2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013.  
(poz. I-b-12) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de 
tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de 
Împrumutător şi România, în calitate de Împrumutat şi 
Banca Naţională a României. 

 
CD - Adoptat 
pe 18.02.2013 
 
 
S - Adoptat pe 
17.03.2014 

 

 
 
 
La promulgare din data 
de 20.03.2014 
 

4 

PLx  
659/2013 

L 
165/2014 

 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
Intern între reprezentanţii guvernelor statelor 
membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul 
Consiliului privind finanţarea ajutoarelor 
Uniunii Europene în baza cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020, în 
conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-
UE şi privind alocarea de asistenţă financiară 
pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li 
se aplică partea a patra din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, semnat la 
Bruxelles, la 24 iunie 2013. (poz. I-b-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii 
guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene. 

CD -Adoptat pe 
18.02.2013 
  
 
 
S - Adoptat pe 
17.03.2014  

 
 
 
La promulgare din data 
de 24.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

5 PLx 
 2/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Inţelegere dintre 
Guvernul României şi Consiliul Europei 
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi 
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , 
la 15 octombrie 2013 Proiect de Lege pentru 
ratificarea Memorandumului de Inţelegere 
dintre Guvernul României şi Consiliul Europei 
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi 
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , 
la 15 octombrie 2013 Proiect de Lege pentru 
ratificarea Memorandumului de Inţelegere 
dintre Guvernul României şi Consiliul Europei 
privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi 
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , 
la 15 octombrie 2013.  (poz. I-b-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

Ratificarea Memorandumului de Inţelegere dintre 
Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul 
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii 
informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, 
semnat la Bucureşti , la 15 octombrie 2013. 

CD  -  Adoptat 
pe 11.03.2014 
  
 
 
 
 
 
S - Adoptat pe 
18.03.2014 

 

La promulgare din data 
de 20.03.2014 
 

6 
L 

185/2014 
PLx 

 3/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Statelor 
Unite ale Americii privind schimburile 
educaţionale şi academice administrate de 
Comisia Fullbright româno-americană, semnat 
la Washington, la 22 octombrie 2013.  
 (poz. I-b-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat    

 

CD -  Adoptat 
pe 11.03.2014 
 
 
S - INV 
 

 
 
 
 
 
TDR: 31.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

7 
L 

504/2013 
PLx 

281/2013 

Proiect de lege pentru completarea art. 43 din 
Legea nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune. (poz. I-a-5) 
- Iniţiator: Guvern 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Completarea art. 43 din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu 

un nou alineat, care să instituie posibilitatea, pentru cele 

două Societăţi, de a constitui persoane juridice, cu sau 

fără scop lucrativ, în ţară sau în străinătate, pentru 

desfăşurarea activităţii specifice.  

S - Adoptat pe 
11.02.2014 
 
 
CD - Adoptat pe 
17.12.2013 

Anunţat în sPlen, pt. 
exercitarea dreptului de 

sesizare asupra 
constituţionalităţii Le 

ss 
Sesszzsizade sn Plen, 
ptrcitarea dreptuluie 
Anunţat în Plen, pt. 

exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 

constituţionalităţii Legii 
din data de 17.02.2014; 

s-a depus sesizare de 
neconstituţionalitate –

autor:Preşedintele 
României.sesizare 

asuprnstituţionretuţiogii 

8 
L 

17/2014 
 

Legea viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  (poz. I-a-8) 
- Iniţiator: Guvern 

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea  
originii, comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - AGRI, EC 
 
 
CD - 

TDR:11.03.2014 

 

9 
L 

14/2014 
 

Proiect de lege privind economia socială.  
(poz. I-a-17) 
- Iniţiator: Guvern 

Domeniul economiei sociale, a cadrului general de 
organizare şi funcţionare a întreprinderilor care 
desfăşoară activităţi în aceste domeniu. 

S - ADMIN, EC, 
MUN 
 
CD - 

TDR:11.02.2014 

 

10 

L 
660/2011 

PLx  
521/2011 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-21) 
- Iniţiator: Guvern 
 

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

S  - INV  
 
CD - 

Trimis pt. raport 
suplimentar  

11 
L 

415/2011 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã 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-25) 
- Iniţiator: Guvern 
 

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 
CNCFPA. 

S - MUN 
 
CD - 

TDR:08.06.2011 
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Nr. 
crt 

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

12 
L 

18/2014 
 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.114/2013 privind 
modificarea titularilor dreptului de administrare 
a unor imobile aflate în domeniul public şi 
privat al statului şi modificarea unor acte 
normative. (poz. I-a-36) 
- Iniţiator: Guvern 

Propunem reformularea titlului. 
S - APAR 
 
CD - 

 
Înscris pe ordinea de zi. 

13 
PLx  

537/2013 
L 

122/2014 

Proiect de Lege pentru aderarea României la 
Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena 
din 1974 privind transportul pe mare al 
pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la 1 
noiembrie 2002. (poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia 
de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al 
pasagerilor şi al bagajelor lor. 

 
 
S - Adoptat pe 
17.03.2014 
 
CD - Adoptat pe 
04.02.2013 

Depus la Secretarul 
general şi anunţat în 
plenul Senatului, pentru 
exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 
constitutionalităţii legii 
din data de 18.03.2014 

14 
PLx 

656/2013 
L 

135/2014 

Proiect de Lege pentru completarea art.15 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare 
în cadrul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte normative.  
(poz. I-b-8) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012. 

 
S  - ADMIN 

 
CD  - Adoptat 
pe 11.02.2013 

TDR:04.03.2014 
 

15 

PLx  
227/2013 

L 
222/2013 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã 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-a-26) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul 
stabilirii, astfel cum rezultă din cuprinsul Notei de 
fundamentare, a unor măsuri pentru menţinerea 
predictibilităţii cadrului legislativ privind promovarea 
energiei electrice produsă de surse regenerabile de 
energie.  
 

S - Adoptat pe 
10.02.2013 
 
 

CD -  Adoptat 
pe 11.02.2013 

Anunţat în Plen, pt. 
exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 
constituţionalităţii Legii 
din data de 17.02.2014; 
s-a depus sesizare de 
neconstituţionalitate –
autor:Preşedintele 
României.Anunţat 

16 
L 

699/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (poz. I-a-15) 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea Legii nr. 263/2010 privind  sistemul unitar 
de pensii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul egalizării vârstei standard de 
pensionare pentru femei şi bărbaţi prin creşterea vârstei 
de pensionare la femei de la 63 de ani la 65 de ani. 

S  - MUN 
 
CD - 

Trimis pt. raport 
suplimentar. 
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Nr. 
crt 

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

17 PLx 
85/2013 

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-4) 
- 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 -  Adoptată pe 
11.03.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.03.2014 
 

 
 
 
 
La promulgare din data 
de 19.03.2014 

18 PLx 
107/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule.  
(poz. I-b-33) 
- 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 - Adoptată pe 
02.04.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.03.2014 
 

 
 
 
La promulgare din data 
de 19.03.2014 

19 

PLx  
17/2014 

L 
659/2013 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.104/2013 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
pentru Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara S.A.  (poz. I-a-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor măsuri financiar – fiscale pentru 
societatea Complexul  Energetic Hunedoara SA. 

S - Adoptat pe 
03.02.2014 
 

CD -  Adoptată 
pe 18.03.2013 
 

 
La promulgare din data 
de 26.03.2014 

20 

PLx  
18/2014 

L 
660/2013 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.105/2013 privind unele 
reglementări referitoare la cadrul financiar 
pentru fondul de participare JEREMIE.  
(poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
03.02.2014 
 
CD - Adoptată 
pe 18.03.2013 

 
La promulgare din data 
de 26.03.2014 
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Nr. 
crt 

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

21 

PLx 
70/2014 

L 
3/2014 

 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice 
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare 
teritorială europeană". (poz. I-a-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, 
pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în 
scopul asigurării unei implementări corespunzătoare a 
proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă din 
fonduri aferente Instrumentului European de vecinătate 
şi Parteneriat. 

S - Adoptat pe  
18.02.2014 
 
 
CD - Adoptată 
pe 18.03.2013 

 
La promulgare din data 
de 24.03.2014 
 

22 
 

PLx 
40/2014 

L 
673/2013 

 

Propunere legislativă privind unele măsuri 
referitoare la plăţile naţionale directe 
complementare în sectorul zootehnic.   
(poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Instituirea unor măsuri referitoare la plăţile naţionale 
directe complementare în sectorul zootehnic. 

S - Adoptat pe 
11.02.2014 

 
CD - Respins pe 
25.03.2014 

Respins definitiv 

23 

L 
26/2014 

PLx 
444/2013 

 

Lege pentru ratificarea Convenţiei privind 
asistenţa administrativă reciprocă în domeniul 
fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 
1988 şi a Protocolului de modificare a 
Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 
27 mai 2010, semnate de partea română la 15 
octombrie 2012. (poz. I-a-29) 
- Iniţiator: Guvern 

Ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal, şi a Protocolului de 
modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal. 
 

CD - Adoptată 
pe 17.12.2013 
 
 
S - Adoptată pe  
17.02.2014 
 
 

Legea nr. 13/2014 

24 PLx 
500/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2013 privind Programul de 
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici 
şi mijlocii. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Aprobarea Programului de Garantare a Creditelor 
pentri întreprinderi mici şi mijlocii, concretizat în măsuri 
menite să îmbunătăţească accesul acestora la finanţare 
şi, implicit, să stimuleze mediul de afaceri. 

S - Adoptată pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.02.2013 
 

Legea nr. 8/2014 
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Nr. 
crt 

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

25 PLx  
383/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2013 privind declanşarea 
procedurii insolvenţei la Regia Autonomă 
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu 
Severin. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă 
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, 
operator strategic al economiei naţionale şi furnizor de 
servicii publice locale, în scopul evitării încetării 
activităţii acesteia şi al asigurării protecţiei juridice 
necesare pentru siguranţa în exploatare, având în vedere 
incapacitatea de plată în care se află această regie. 

S - Adoptată pe 
16.10.2013 

 
CD - Adoptată 
pe 04.02.2013 

Legea nr. 12/2014 

26 
L 

697/2013 
PLx 

579/2013 

Lege privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan de către persoane fizice şi de 
înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare. (poz. I-a-2) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării de terenuri agricole situate în extravilan de 
către persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv, 
cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai 
statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul 
Economic European (ASEE), precum şi apatrizii cu 
domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau într-un stat care este parte la Acordul 
privind Spaţiul Economic European (ASEE). 

S - Adoptată pe 
11.02.2014 
 
 
 

CD - Adoptată 
pe 18.02.2014 
 

Legea nr. 17/2014 

27 
PLx 

507/2013 
 

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-b-6) 
- 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 - Adoptată pe 
11.11.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 11.02.2013 

Legea nr. 18/2014 

28 PLx  
426/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 
angajamente convenite cu organismele 
internationale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 
internationale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

S - Adoptată pe 
29.10.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 25.02.2014 
 

Legea nr. 25/2014 
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Nr. 
crt 

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

29 PLx  
374/2013 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea prin divizare partială a 
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării 
în Industrie, pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie. (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în industrie, prin divizare parţială şi 
transmiterea unei părţi de patrimoniu către 
Departamentul pentru Energie, modificarea unor acte 
normative, precum şi reglementarea unor măsuri privind 
activitatea Departamentului  pentru Energie. 

S -  Adoptată  pe 
08.10.2013 
 
CD - Adoptată 
pe 25.02.2014 
  
 

Legea nr. 26/2014 

30 

PLx 
66/2014 

L 
651/2013 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 
2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice.   
(poz. I-a-7) 
- Iniţiator: Guvern 

Salarizarea personalului plătit din sectorul bugetar în 
anul 2014. 

S - Adoptată pe 
17.02.2014 
 
 

CD - Adoptată 
pe 25.02.2014 

 
 
 
Legea nr. 28/2014 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

specifice 
AGRI            

6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică şi  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncăşi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională APAR 
15. Comisia pentru politică externă POLEX 
16. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ABUZ 
17. Comisia pentru regulament REG 
18. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
19. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
20. Comisia pentru afaceri europene 

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

 
 

           

( la data de  28 martie  2014 ) 
 
 
 
 
 
 

 
I.  În perioada  24 - 28 martie  2014   

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 21 rapoarte.  

 
      Comisiile permanente au depus  39  avize. 

 
Cele 21 rapoarte depuse sunt: 
 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 9  
 12 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

     3 
     0 

     18 
 
 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
 

La comisii se află în prezent 364 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   58  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         
 

La comisii se află  40  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2014.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

 
     Comisiile parlamentare au întocmit  990 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 
 2013 

În anul 
2014 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 207 

 rapoarte suplimentare 134 10 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 2 

TOTAL     771 219 

 
 
 
 
 



DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  
Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  
            

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în săptămâna  24 - 28 martie  2014 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.73/2014 

Proiect de Lege privind administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă – prioritate legislativă  
Raport comun cu comisia pt muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.03.2014 

Raport de adoptare  
(187/R din 21.03.2014) 

2. 

 
PLx.98/2014 

Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare 
a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
precum şi pentru stabilirea altor măsuri – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.03.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(188/R din 21.03.2014)  

3. 

 
ANRE 

Raportul anual al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei privind determinarea preţurilor şi tarifelor reglementate 
pentru anul 2014 

ANRE 24.03.2014 
Raport comun de 

aprobare 
(2/RC din 24.03.2014) 

4. 

 
PLx.84/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a instrumentelor structurale 

Guvern 25.03.2014 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
(193/R din 25.03.2014) 

5. 

 
PLx.643/2010 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care 
au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – 
S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme – raport comun cu 
comisia juridică 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.04.2012 

Raport de respingere 
(204/R din 27.03.2014) 

6. 

 
PLx.354/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare – 
prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.03.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(205/R din 27.03.2014) 

7. 

 
PLx.67/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi 
pentru modificarea unor acte normative – prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.03.2014 

Raport de adoptare 
(206/R din 27.03.2014) 



 
II. Comisia pentru industrii şi servicii  

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
ANRE 

Raportul anual al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei privind determinarea preţurilor şi tarifelor reglementate 
pentru anul 2014  

ANRE 24.03.2014 
Raport comun de 

aprobare 
(2/RC din 24.03.2014) 

2. 

 
PLx.85/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul 
durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la 
Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptat la Kiev la 22 mai 2003 - 
raport comun cu comisia pt mediu 

Guvern 11.03.2014 
Raport de adoptare 

(194/R din 25.03.2014) 

 
III. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
Plx.44/2014 

Propunere legislativă pentru completarea art.II din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi 
financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală 

7 dep. 
respinsă 
de Senat 

20.03.2014 
Raport de respingere 

(191/R din 25.03.2014) 

2. 

 
Plx.46/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei libere pe filiera cerealelor şi a 
produselor procesate din cereale 

4 dep. 
respinsă 
de Senat 

20.03.2014 
Raport de respingere 

(192/R din 25.03.2014) 

3. 

 
Plx.338/2013 

Propunere legislativ[ privind modificarea alin.(2) al art.1 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli – 
raport comun cu comisia pt învăţământ 

20 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.03.2014 
Raport de respingere 

(195/R din 25.03.2014) 

4. 

 
Plx.41/2014 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli – 
raport comun cu comisia pt învăţământ 

16 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.03.2014 
Raport de respingere 

(196/R din 25.03.2014) 

 
 
 



IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
Plx.43/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri 
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri financiare 

4 dep. 
respinsă 
de Senat 

25.03.2014 
Raport de respingere 

(201/R din 26.03.2014) 

 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.85/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul 
durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la 
Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptat la Kiev la 22 mai 2003 - 
raport comun cu comisia pt industrii 

Guvern 18.03.2014 
Raport de adoptare 

(194/R din 25.03.2014) 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.73/2014 

Proiect de Lege privind administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 
teritoriale de muncă – prioritate legislativă  
Raport comun cu comisia pt buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.03.2014 

Raport de adoptare  
(187/R din 21.03.2014) 

2. 

 
PLx.548/2013 

Proiect de Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina 
persoanelor condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte 
împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată de la 6 martie 1945 – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.03.2014 

Raport de adoptare 
(189/R din 24.03.2014) 

3. 

 
Plx.50/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 
şi cu tulburări de sănătate mintală asociate – raport comun cu comisia 
pt. sănătate 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

19.03.2014 
Raport de respingere 

(207/R din 27.03.2014) 

 
 
 
 



VII. Comisia pentru sănătate şi familie 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.451/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
25.03.2014 

Raport de respingere 
(202/R din 27.03.2014) 

2. 

 
Plx.52/2014 Propunere legislativă privind cartela de acces în instituţiile de 

învăţământ şi sanitare – raport comun cu comisia pt învăţământ 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

25.03.2014 
Raport de respingere 

(203/R din 27.03.2014) 

3. 

 
Plx.271/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.03.2014 
Raport de respingere 

(325/RS din 
27.03.2014) 

4. 

 
Plx.50/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, 
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 
şi cu tulburări de sănătate mintală asociate – raport comun cu comisia 
pt. muncă 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

25.03.2014 
Raport de respingere 

(207/R din 27.03.2014) 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
Plx.338/2013 

Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli – 
raport comun cu comisia pt agricultură 

20 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.03.2014 
Raport de respingere 

(195/R din 25.03.2014) 

2. 

 
Plx.41/2014 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli – 
raport comun cu comisia pt agricultură 

16 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.03.2014 
Raport de respingere 

(196/R din 25.03.2014) 

3. 

 
PLx.522/2010

/2014 

Cerere de reexaminare asupra Legii privind respingerea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul educaţiei şi cercetării – prioritate legislativă 

Guvern 
 

25.03.2014 
Raport de respingere 

(199/R din 26.03.2014) 



4. 

 
PLx.724/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 

privind educaţia fizică şi sportul 

19 parlam. 
adoptat de 

Senat 
25.03.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(214/RS din 
26.03.2014) 

5. 

 
Plx.52/2014 Propunere legislativă privind cartela de acces în instituţiile de 

învăţământ şi sanitare – raport comun cu comisia pt sănătate 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

25.02.2014 
Raport de respingere 

(203/R din 27.03.2014) 

 
IX. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.524/2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii 

1 dep. 
adoptat de 

Senat 
09.12.2013 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(200/R din 26.03.2014) 

2. 

 
PLx.619/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea 

nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
25.02.2014 

Raport de adoptare 
(90/RS3 din 
26.03.2014) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.548/2013 

Proiect de Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina 
persoanelor condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte 
împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată de la 6 martie 1945 – raport comun cu comisia pt muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.02.2014 

Raport de adoptare 
(189/R din 24.03.2014) 

2. 

 
Plx.108/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 
septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice – raport comun cu comisia pt tehnologia 
informaţiei 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

19.02.2014 
Raport de respingere 

(190/R din 24.03.2014) 

3. 

 
PLx.643/2010 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care 
au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – 
S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme – raport comun cu 
comisia pt. buget 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.03.2014 

Raport de respingere 
(204/R din 27.03.2014) 

 



XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.120/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor 
cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, 
Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, 
precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.03.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(197/R din 26.03.2014) 

2. 

 
PLx.123/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Cabinetul de Miniştri ai Ucrainei privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 22 
octombrie 2013 

Guvern 25.03.2014 
Raport de adoptare 

(198/R din 26.03.2014) 

 
XII. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
Plx.108/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 
septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice – raport comun cu comisia juridică 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

18.03.2014 
Raport de respingere 

(190/R din 24.03.2014) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 
 

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

24 Martie - Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei 
 
Pe parcursul ultimilor 15 ani, în întreaga lume s-au depus eforturi enorme pentru a reduce povara 

tuberculozei, pentru a micşora răspândirea şi pentru a asigura controlul acesteia. Astfel, la nivel mondial, au fost 
trataţi cu succes peste 40 milioane de pacienţi cu tuberculoză şi au fost salvate peste 6 milioane de vieţi omeneşti. 

Marcată anual pe 24 martie, Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei reprezintă o zi în care se 
comemorează data la care doctorul Robert Koch, în anul 1882, a descoperit bacilul care provoacă tuberculoza -

Mycobacterium tuberculosis, numit şi bacilul Koch. Totodată, ziua de 24 martie constituie o ocazie de a atrage 
atenţia asupra problemelor complexe medicale şi sociale provocate de tuberculoză, precum şi posibilitatea de a 
analiza şi comunica politica naţională de măsuri în vederea prevenirii şi combaterii acestei afecţiuni. 

Ỉn România sunt diagnosticate până la 20.000 de noi cazuri pe an, reprezentând ¼ din totalitatea cazurilor din 
Uniunea Europeană. De asemenea, incidenţa estimată a bolii este de 94 de cazuri noi la suta de mii de locuitori, de 6 
ori mai mare decat media Uniunii Europene şi vizibil superioară faţă de 18 cazuri noi în Ungaria, sau 32 de cazuri noi 
în Bulgaria. 

Ỉncă din 1997 a fost schimbată strategia naţională de combatere a tuberculozei, acest fapt ducând la rezultate 
îmbucurătoare prin scăderea cu până la 48 % a incidenţei acesteia, precum şi cu scăderea mortalităţii cu până la 50%. 
Aceşti indicatori trebuiau să fie acoperiţi până în 2015, pentru a ne alinia cerinţelor Organizaţiei Mondiale a 
Sănătaţii. 

Problemele evidente ţin de detecţia cazurilor noi de boală, laboratoarele existente furnizând informaţii 
referitoare doar la ¼ din necesar, restul ramânand nediagnosticate, sau diagnosticate foarte târziu în evoluţia bolii, 
acest fapt ducând evident la o rată de succes foarte mică a tratamentului, de aproape 20%. 

Ỉn medie tratamentul tuberculozei se întinde pe parcursul a 6-8 luni, iar în cazul tuberculozei multi-drog 
rezistente se poate întinde până la 20 de luni. Din cauza faptului că necesită internare îndelungată şi carantină, pentru 
a minimiza extinderea bolii, necesită intervenţie susţinută atât din partea medicilor pneumologi cât şi supraveghere 
ulterioară din partea medicilor de familie. 

Costurile acestui tratament sunt foarte mari şi avem nevoie ca programul naţional de combatere a 
tuberculozei să se muleze pe nevoile existente ale pacienţilor noi descoperiţi şi să-i sprijine pe cei care nu-şi pot 
permite tratamentul, iar în acest scop vom propune alocari suplimentare de fonduri destinate depistării şi tratării 
acestei afecţiuni.     
   

Deputat 
Rodica Nassar 

 
*** 
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 Atentatul la sănătatea publică este o ameninţare la securitatea naţională 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Siguranţa cetăţeanului este principala responsabilitate a statului român şi orice atentat la securitatea naţională 

este aspru pedepsit. Despre atentate la securitatea naţională se vorbeşte deseori în mass–media iar de cele mai multe 
ori opinia publică condamnă actele ce sunt în măsură să pună în pericol sănătatea şi integritatea fizică a cetăţenilor 
României. 

Recentele relatări din presă privind alimentele improprii consumului, pregătite pentru comercializare arată că 
de cele mai multe ori, legea poate fi încălcată de producători sau comercianţi fără ca aceştia să se teamă de 
repercursiunile legale. Acest fapt nu relevă decât o lacună în legislaţia autohtonă.  

Având în vedere că infracţiunile prezentate în media şi constatate de către organele de ordine sunt în măsură 
de a pune în pericol sănătatea cetăţenilor şi integritatea lor fizică, ducând chiar la destabilizarea echilibrului socio-
economic al unei comunităţi, consider că putem vorbi chiar de un atentat la securitatea naţională a României.  

În ţara noastră, securitatea naţională este apărată prin legea 51/1991, însă în textul legii nu apare nicio 
referire la sănătatea publică sau integritatea fizică a cetăţenilor, ci doar la integritatea fizică a demnitarilor statului. 
Articolul 3, care defineşte ameninţările la adresa securităţii naţionale a României nu include şi riscul îmbolnăvirii 
populaţiei prin orice mijloace, dacă se aduce atingere echilibrului socio-economic al unei comunităţi. Singura 
prevedere care ar putea acoperi această ameninţare este litera j) de la Articolul 3, care stipulează: ”Constituie 
ameninţări la adresa securităţii naţionale a României (...) atentatele contra unei colectivităţi, săvârşite prin orice 
mijloace”. 

De aceea, consider că este necesar ca Legea 51/1991 să fie modificată pentru a include atentatele la sănătatea 
publică a românilor în rândul ameninţărilor la securitatea naţională.  

Parlamentul României are datoria de a da un semnal atât populaţiei cât şi celor rău-intenţionaţi care pun mai 
presus beneficiile materiale de siguranţa publică. Infracţiunile care pot periclita echilibrul socio-economic al unei 
mari comunităţi sunt, fără îndoială, atentate la sănătatea publică şi la securitatea naţională, iar acest lucru trebuie 
reflectat şi în cadrul legislativ.  
 

Deputat 
Vlad Cosma 

  
******  

 
Adopţia, o alegere nobilă 

 
  Domnule  Preşedinte, stimaţi colegi 
 In declaraţia prezentă mă voi referi la un eveniment recent cu o deosebită semnificaţie umanitară. Este vorba 
despre Marşul pentru viaţă. "Marşul pentru viaţă" este o manifestare ajunsă la a patra ediţie şi este dedicată protejării 
copiilor şi sprijinirii familiei. În acest an, tema evenimentului a fost "Adopţia, o alegere nobilă", pentru a atrage 
atenţia că este nevoie de o cultură a adopţiei care să pună în centru interesul copilului, să valorizeze adopţia şi să nu 
culpabilizeze părinţii naturali. Evenimentul a fost organizat în multe oraşe din ţară, printre care Cluj-Napoca, 
Timişoara, Braşov, Constanţa, Ploieşti, Oradea, Arad, Deva, Bistriţa, Alba-Iulia, Piatra Neamţ, Baia Mare şi Bacău. 
Aproximativ o mie de persoane au participat în Bucureşti, sâmbătă, 22 martie, la "Marşul pentru viaţă", care a avut 
din Piaţa Unirii până în Parcul Tineretului din Capitală, evenimentul fiind organizat pentru a susţine adopţia, ca o 
soluţie pentru ocrotirea copiilor născuţi de mame aflate în dificultate.  
 Participanţii la marşul din Bucureşti au aşezat în fruntea coloanei de manifestanţi câţiva copii, care au purtat 
bannnerul pe care a fost scrisă tema evenimentului din acest an - "Adopţia, o alegere nobilă. Marşul pentru viaţă 
2014". Pe tot traseul marşului, manifestanţii au purtat sute de baloane multicolore şi pancarte pe care scria "Eşti mai 
puternică decât crezi", "Adopţia înseamnă dragoste", Pro adopţie", "Pro viaţă", Pro familie", "Pro decenţă", 
"Pro tradiţie" 
               Evenimentul la care mă refer a fost organizat cu scopul de a susţine adopţiile, de a sprijini copiii 
abandonaţi, familiile aflate în dificultate, care sunt nevoite să îşi dea copiii în adopţie, dar şi familiile care iau în 
adopţie un copil, a declarat,  doamna Alexandra Nadane, preşedintele asociaţiei "Studenţi pentru viaţă", organizatorul 
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evenimentului din Capitală. Totodată, doamna Nadane  a precizat că evenimentul a fost organizat şi pentru a atrage 
atenţia că în România nu există o cultură a adopţiei, iar un copilul adoptat, dar şi familiile care adoptă sunt privite 
sceptic. Impreună cu organizatorii evenimentului şi eu susţin că adopţia este o soluţie firească pentru ocrotirea 
copiilor născuţi de mame aflate în dificultate, ale căror familii nu îşi pot asuma responsabilitatea creşterii unui copil. 
Trebuie să supunem unei analize critice mentalităţile potrivit cărora, familia care adoptă este văzută ca nefirească. 
Mama sau părinţii care îşi lasă copilul să fie adoptat sunt consideraţi nedemni de numele de părinţi. Este cazul să 
apreciem că aceste calificări nu sunt corecte şi că ele îngreunează mult încredinţarea spre adopţie, adopţia şi 
integrarea copilului adoptat. 
 Dacă în centrul atenţiei vom pune interesul copilului vom vedea şi o altă faţetă a realităţii sociale. Vom 
înţelege că părinţii naturali nu trebuie dispreţuiţi pentru că au ales, adesea cu multă durere sufletească, să încredinţeze 
altcuiva creşterea şi educaţia copilului lor. Nu idealizăm realitatea, ştim că sunt şi experienţe nereuşite sau chiar 
tragic cu unele adopţii. Dar pe de altă parte, nici nu putem să nu fim de acord cu reprezentanţii Asociaţiei Studenţi 
pentru viaţă atunci când, în cunoştinţă de cauză, susţin că, citez,  "Un copil adoptat este un copil binecuvântat, la a 
cărui viaţă au contribuit două rânduri de părinţi. Părinţii adoptivi sunt de admirat pentru dragostea lor. Părinţi 
naturali trebuie sprijiniţi în luarea unei decizii deplin responsabile, care să aibă în vedere interesul copilului din 
toate punctele de vedere". 
 Am reţinut din cuvântul organizatorilor că legea noastră în materie de adopţie nu prevede soluţii pentru 
unele situaţii des întâlnite, susţinând că ar fi necesară, de exemplu, legiferarea începerii demersului de 
încredinţare spre adopţie încă din perioada sarcinii.In acest fel, se speră că se va reduce abandonul, mortalitatea 
infantilă şi va creşte numărul de adopţii. Apreciez că ţara noastră trebuie să construiască viitorul celor mai vulnerabili 
copii ai săi prin politici adaptate realităţii şi testate pe plan internaţional. 
 Stimaţi colegi, am găsit de cuviinţă să vă reţin atenţia cu această problematică pentru a contribui la 
perfectarea legislaţiei care reglementează regimul adopţiei şi pentru a vă transmite că România are nevoie de o 
cultură a adopţiei, care înseamnă de fapt o cultură a vieţii. 
 

Deputat 
Camelia Khraibani 

 
*** 

 
România puternică în Europa: Mândria de a fi român şi identitatea naţională trebuie să îşi găsească locul în 

campania de la europarlamentare 
 

Stimate colege,  
Stimaţi colegi, 
 
Campania pentru alegerile europarlamentare se apropie rapid. În mai puţin de o lună partidele politice vor 

veni în faţa românilor cu programele electorale pe care le susţin, cu obiectivele politice pe care le ţintesc şi cu temele 
pe marginea cărora se vor purta dezbateri şi discuţii în spaţiul public. 

Absenteismul este din păcate o problemă cu care România, dar şi restul statelor UE se confruntă când vine 
vorba despre alegerile europarlamentare. Din multitudinea de cauze care duc la această stare de apatie a electoratului 
când vine vorba de alegerea reprezentanţilor în PE se remarcă în primul rând o aparentă distanţare a temelor publice 
europene de interesele imediate şi apropiate de cetăţeni. 

Participarea la vot a scăzut constant la ultimele scrutine electorale. Spre exemplu, în România, în anul 2009 
numai 27% din totalul populaţiei cu drept de vot s-a prezentat la urne la alegerile europarlamentare. La nivelul UE – 
27 prezenţa la vot a scăzut până la nivelul de 43%. Eurobarometrul din martie 2013 ne arată că 84% din europenii 
intervievaţi sunt de părere că prezenţa la vot ar creşte dacă cetăţenii UE ar avea mai multe informaţii despre impactul 
politicilor adoptate la Bruxelles asupra vieţii lor de zi cu zi. 

Cum putem creşte interesul pentru alegerile europarlamentare? Putem să încercăm prin a începe să ne 
promovăm valorile naţionale în Europa. Trebuie să înţelegem că identitatea noastră naţională este unică, ceea ce 
trebuie să ne facă mândri că suntem români. 

Putem să ne luptăm pentru a construi o Românie puternică în Europa şi ceea ce îmi doresc şi de la aceste 
alegeri europarlamentare este ca noi, reprezentanţii partidelor politice, să reuşim în mod particular să atragem tinerii 
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la vot cu mesaje ce ţin de identitatea noastră naţională şi de nevoia de a ne promova în Europa ca cetăţeni de prima 
mână, cinstiţi, capabili şi tenace.  

Stimate colege şi stimaţi colegi, România trebuie să fie privită cu respect în UE. Bogăţia şi frumuseţea 
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, frumuseţea satului românesc, hărnicia, profesionalismul şi seriozitatea românilor 
sunt doar câteva exemple care trebuie să ne facă mândri că suntem români. Nu degeaba acest loc a fost binecuvântat 
de Dumnezeu şi este cunoscut sub numele de Grădina Maicii Domnului! 

De ce suntem şovăielnici şi timizi în a promova aceste adevărate bogăţii ale României!? De ce pentru unii 
politicieni a devenit, în existenţa lor politică, un  scop să denigreze şi să vorbească de rău România? 

Aştept de la viitorii reprezentanţi ai României în Parlamentul European să promoveze aceste bogăţii aşa după 
cum aştept să promoveze imaginea României în Uniunea Europeană, ca un stat responsabil şi un partener serios.  

Resping atitudinile contrare intereselor naţionale, atitudini care, din păcate au fost de multe ori adoptate 
inclusiv de o anumită parte a europarlamentarilor români. Lupta politică internă nu trebuie exportată la Bruxelles sau 
în alte state ale lumii.   

Trebuie să spunem stop denigrării românilor şi a României, dacă vrem ca România să fie puternică în 
Europa. Mă aştept ca reacţiile agresive la imaginea României, aşa cum le-am observat în special în ultimii 5 ani din 
partea unor politicieni sau publicaţii străine să fie sancţionate atât de reprezentanţii noştri europeni cât şi de 
comunitatea europeană per ansamblu. Politicienii precum Nigel Farge trebuie să fie izolaţi în discursul lor alimentat 
de ură.  

Promovarea interesului şi a identităţii noastre naţionale de către toţi membrii români ai PE este fundaţia de la 
care trebuie să plecăm în aceste alegeri.  

Acum trebuie să le arătăm românilor că opiniile lor contează şi că deciziile care se iau la Bruxelles le 
afectează în mod direct, pozitiv, viaţa de zi cu zi.  

Trebuie să susţinem în continuare aderarea noastră la Schengen, un drept care trebuie respectat pentru toţi cei 
care îndeplinesc obligaţiile la care s-au angajat. Trebuie să ne luptăm în continuare pentru a asigura, fără îngrădiri, 
dreptul efectiv de liberă circulaţie şi dreptul la muncă pentru cetăţenii români în UE. Vorbim de un drept şi nu de un 
privilegiu, acesta este mesajul pe care toţi membrii UE trebuie să îl înţeleagă.  

Şi mai trebuie să învăţăm să ne respectăm mai mult pe noi înşine, dacă vrem să fim respectaţi de partenerii 
noştri europeni.   

În colegiul meu din Vaslui sunt români demni care m-au învăţat ce înseamnă să te tragi din vechiul neam al 
răzeşilor şi deşi sunt într-o zonă dezavantajată economic au o bogăţie şi o frumuseţe greu de egalat. Iar dacă nu mă 
credeţi pe cuvânt vă invit să veniţi pe Valea Tutovei şi să descoperiţi ce înseamnă omenia, ospitalitatea, tradiţia, 
portul românesc şi frumuseţea satului românesc. Mai puteţi descoperi delicioasele produse tradiţionale precum 
plăcinta de bostan sau plăcinta cu brânză (faimoasele poale-n brâu!). 

Stimate colege, stimaţi colegi 
Este critic să se înţeleagă de către întreaga clasă politică că avem nevoie de o Românie puternică în Europa, 

cu o voce clară şi bine auzită în toate instituţiile UE.  
O Românie care să îşi promoveze identitatea naţională şi să îşi apere interesul naţional. Acestea sunt 

obiectivele pentru care românii trebuie să se prezinte la urne pe 25 mai.  
Şi mai avem nevoie să nu uităm să iubim şi să respectăm apartenenţa şi identitatea noastră la acest popor care 

deşi a fost de multe ori greu încercat de istorie, mereu, s-a ridicat cu fruntea sus! 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
Aradul - judeţul cu cele mai multe îmbolnăviri de cancer din România 

  
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
 
  ,,Sănătatea nu reprezintă totul, dar fără sănătate nimic nu contează", cum bine spunea Schopenhauer. În 

opinia mea sănătatea este un concept extrem de complex având în componenţa sa atât o dimensiune emoţională, 
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intelectuală, fizică, socială şi - nu în ultimul rând - una spirituală. Cu siguranţă însă, sănătatea fizică este cea mai 
importantă şi greu de recăpătat o dată pierdută. 

   Doresc astăzi să atrag atenţia asupra unei situaţii cu totul speciale la Arad, judeţul pe care îl reprezint prin 
Colegiul 6, unde am fost ales în calitatea de deputat. De la această tribună vreau să trag un puternic semnal de alarmă 
până încă nu este prea târziu asupra faptului că ARADUL ocupă de ani buni locul UNU pe ţară la incidenţa cazurilor 
de CANCER. Este un semnal de alarmă şi în acelaşi timp un strigăt de ajutor. Ministerul Sănătăţii şi toate instituţiile 
implicate trebuie să-şi focalizeze cât mai repede atenţia asupra a ceea ce se întâmplă la Arad. 

       3,8 dintr-o sută de arădeni suferă de cancer! Este o boală necruţătoare a căror posibile cauze trebuie 
căutate de factorii responsabili pentru ca arădenii să fie preveniţi asupra riscurilor la care se expun. Institutul Naţional 
de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii a scos în evidenţă faptul că numărul bolnavilor de cancer creşte 
la Arad cu fiecare zi. Dacă în 2012, tot pe primul loc şi atunci, ARADUL avea o incidenţă a îmbolnăvirilor cu cancer 
de 3,6 cazuri la SUTA DE LOCUITORI, în 2013, incidenţa a crescut la 3,8 cazuri la o sută de oameni, tare mă tem că 
anul 2014 va aduce veşti şi mai proaste pentru sănătatea arădenilor. Tocmai de aceea trag acest semnal de alarmă, 
rugând toţi factorii implicaţi să găsească rapid soluţii, să identifice posibile cauze astfel încât să reducem efectele.  

       Adică îmbolnăvirile de cancer!  
    Pentru a scoate în evidenţă gravitatea situaţiei pe care o prezint cred că este important de spus că media 

naţională la îmbolnăvirile cu cancer este undeva la 2 la suta de locuitori, existând însă şi judeţe unde cancerul 
afectează doar 0,6 % cum este cazul Ilfovului, 0,8% în Brăila sau 0,9% în Vâlcea. Acest 3,8% din judeţul Arad este 
cu mult peste media naţională ducându-ne în fruntea unui clasament sumbru al îmbolnăvirilor de cancer.  

   Dovada faptului că nu mai e timp să aşteptăm evoluţii viitoare este că din ultima perioadă analizată de 
Institutul Naţional de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii, anul 2013, rezultă că s-au înregistrat 942 de cazuri 
noi, comparativ cu perioada similară din 2012 când vorbeam doar de 642 de cazuri de cancer. Se vede o evidentă şi 
rapidă creştere a ratei îmbolnăvirilor de cancer. Privind retrospectiv în 2012, în judeţul Arad existau 16.457 bolnavi 
luaţi în evidenţă, în timp ce în 2013, numărul lor a crescut la 17.195. 

   Rog toţi cei implicaţi în starea de sănătate să intevină, atât pentru a identifica - cum spuneam - posibile 
cauze cât şi pentru a-i ajuta pe cei deja bolnavi cu asistenţă de specialitate, tratamente adecvate şi moderne care să 
ducă în final la prelungirea speranţei de viaţă dar şi la o îmbunătăţire a calităţii vieţii pe perioada bolii. De asemenea 
cred că ar fi binevenită în Arad - judeţul cu cea mai mare incidenţă la cancer - apariţia unui centru de cercetare, 
combatere şi monitorizare a acestei boli cumplite. 

   Cei pe care îi reprezint în Parlamentul României, arădenii, la fel precum toţi românii, merită un plus de 
speranţă asupra sănătăţii lor şi familiilor lor. 
     

Deputat 
Dorel Căprar 

 
*** 

 
Preţul alimentelor 

 
                Doamnelor şi domnilor, 
                Stimaţi colegi, 
 

După ce preţurile benzinei şi motorinei s-au majorat aberant, producătorii agricoli şi distribuitorii au şi o să 
aibă curajul să crească şi ei preţurile cu 15-20%, la carne, lapte şi pâine.  

Însuşi preşedintele Băncii Mondiale a declarat că preţurile alimentelor pe plan mondial au crescut până la un 
nivel periculos, iar cele mai importante economii ale lumii trebuie să ia măsuri pentru protejarea săracilor. Acesta a 
numit preţurile ridicate şi schimbătoare "cea mai mare ameninţare la adresa săracilor din lume".  

Cu toată producţia agricolă mare obţinută în România în 2013, nu s-a ajuns la o scădere a preţurilor 
alimentelor, ci din contră, au crescut.  

Chiar dacă se anunţă sfârşitul crizei, asta nu înseamnă că noi românii trebuie să ne bucurăm, în perioada 
următoare putând să ne aşteptăm la o creştere masivă a preţurilor la alimente. În acest sens lucrurile merg foarte prost 
în România.  
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Dumnezeu a creat oamenii foarte diferiţi, dar numai unii au vocaţie de conducători. Pe aceia trebuia  să-i 
caute şi să-i aleagă poporul român drept conducători. 
 

Deputat 
Florin Pâslaru 

 
*** 

 
Modernizarea societăţii româneşti 

 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 

 
România de astăzi este ţara europeană în care sunt încă prezente cele mai multe inechităţi şi discrepanţe între 

şansele pe care cetăţenii le au în dezvoltarea lor în societate. Urmare a evoluţiilor socio-economice din ultimii 20 de 
ani, s-a reuşit contraperformanţa deloc de dorit de a ne apropia de un tip de societate în care egalitatea de şanse se 
realizează stratificat, pe etaje. Semnalez faptul că nu este departe momentul în care lipsa de comunicare între aceste 
paliere va genera blocaje sociale generatoare de crize, conflicte şi instabilitate...  

Se poate vorbi despre clivajul dintre oraş şi sat în ceea ce priveşte educaţia, asistenţa medicală, accesul la 
utilităţi. Se poate vorbi despre diferenţe între femei şi bărbaţi sau despre accesul la binefacerile modernităţii pentru 
categorii mai mari sau mai reduse numeric de populaţie. Se poate vorbi despre şansa sau, mai corect, neşansa 
persoanei cu dizabilităţi sau a persoanei cu aptitudini speciale.  

Originea acestui defazaj nu se limitează doar la incapacitatea clasei politice de a propune soluţii pertinente la 
problemele cu care se confruntă categoriile sociale aflate, în mod tradiţional, în aria excluziunii sau marginalizării. 
Spre deosebire de statele europene, unde societatea civilă a secondat acţiunea administraţiei publice şi a făcut 
presiuni în vederea unor strategii coerente de integrare socială, în România organizaţiile neguvernamentale nu se 
dovedesc în măsură să creeze infrastructura necesară diminuării diverselor forme ale discriminării şi excluziunii de 
orice fel. În acest context, realitatea socială evoluează oarecum diferit faţă de rapoartele oficiale şi în prea mică 
măsură într-o direcţie pozitivă. Este şi cazul concret al zonei politico-administrative ce oferă asistenţă persoanelor cu 
dizabilităţi. În relaţie cu acestea, statul continuă să-şi limiteze intervenţia la asistenţă financiară, obiectiv adesea 
precar din cauza deficitului de resurse ce afectează parcă în mod constant bugetul asigurărilor sociale.  

Relaţia directă a acestor cetăţeni cu instituţiile administrative este inhibată inclusiv de inexistenţa sau 
plasarea defectuoasă a rampelor de acces în clădiri sau în mijloacele de transport în comun. De asemenea, deşi 
legislaţia a propus o serie de stimulente fiscale firmelor care angajează astfel de persoane, sunt multe situaţiile în care 
companiile preferă să plătească impozite mai mari decât să facă apel la acest gen de resurse umane. Agenţiile 
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă nu au dovedit, până acum, prea multă originalitate şi iniţiativă în facilitarea 
dialogului între cei aflaţi în dificultate şi potenţialii angajatori, iar deschiderea doar clamată de sistemul administrativ 
şi de cel educaţional este multiplicată de prejudecăţi de mult absente din mentalul lumii civilizate.  

Cetăţenii la care mă refer pot întoarce societăţii, la rândul lor, un vast potenţial creativ, având capacitatea de 
a se exprima şi ca producători de bunuri şi servicii, iar România nu este atât de bogată pentru a-şi permite să ignore 
astfel de oportunităţi.  

Lumea europeană în care ne-am integrat a înţeles pe deplin acest lucru, iar de rapiditatea cu care vom trece la 
măsuri concrete, în sensul mobilizării celor interesaţi să prospere ca membri cu drepturi depline ai comunităţii, 
depinde de ritmul în care vom impulsiona modernizarea profundă a societăţii româneşti în fapte, nu doar în vorbe.  

 
 

Deputat 
Florin Pâslaru 

 
*** 
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Valorificarea potenţialului intelectual şi social al copiilor 
 

Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 

 
Anul european pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale trebuiau să contribuie la creşterea gradului 

de implicare a tuturor actorilor din sistem, inclusiv a cetăţenilor, ceea ce ar conduce la găsirea de noi soluţii pentru 
iniţierea şi dezvoltarea de măsuri concrete pentru combaterea sărăciei, numai că, din păcate, acest lucru nu s-a 
întâmplat.  

În anul 2010, au fost identificate următoarele grupuri ca fiind expuse unui risc de sărăcie ridicat: copiii (între 
0-15 ani) cu 24,7%; populaţia din zonele rurale (29,9%); lucrătorii pe cont propriu (inclusiv agricultorii) cu 39,9% şi 
şomerii, cu 37,9%; gospodăriile cu doi adulţi şi trei sau mai mulţi copii (40%).  

În acest sens, ministerul muncii şi protecţiei sociale trebuie să aibă în vedere o serie de proiecte ce pot fi 
susţinute financiar din Fondul Social European pentru a răspunde obiectivelor strategice prevăzute în Raportul 
naţional strategic privind protecţia socială şi incluziunea socială în scopul dezvoltării sectorului de economie socială, 
ca soluţie pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate precum şi proiectarea şi implementarea unui 
program complex de formare/calificare/recalificare pentru creşterea competenţelor antreprenoriale pentru şomerii şi 
tinerii din mediul rural.  
Este necesar să se investească atât în familie, dar mai ales în valorificarea potenţialului intelectual şi social al 
copiilor. Astfel, se vor crea premisele ca aceşti copii să devină adulţi cu competenţe profesionale sporite cu ajutorul 
cărora să depăşească situaţia de sărăcie cu care se confruntă familiile lor. 
 
 

Deputat 
Florin Pâslaru 

 
*** 

 
Apa-motorul vieţii 

 
 Stimaţi colegi, în fiecare an la 22 martie este sărbătorită Ziua Mondială a apei, ca urmare a deciziei luate la 

Rio de Janeiro in anul 1992 de către Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare. În România, această zi 
se sărbătoreşte din 1993. Anul acesta tema pentru această zi este “Apa şi energia: interdependenţe fundamentale”. 

Această zi este sărbătorită pentru a atrage atenţia asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa 
alimentară pentru încurajarea unei înţelegeri globale, mai eficiente şi mai responsabile, a necesităţii de utilizare, 
protecţie, economisire şi conservare a apei. Totodată, această manifestare are ca scop aducerea în atenţia opiniei 
publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative şi calitative a apelor şi de a pune în adevărata lumină 
rolul, îndatoririle şi responsabilităţile celor cu atribuţii în întreţinerea, valorificarea şi protejarea surselor de apă. 

De fapt, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a anunţat perioada 2005-2015 drept Deceniu 
Internaţional ”Apa pentru viaţă”. Scopurile Deceniului Internaţional constau în sporirea nivelului de informare 
referitor la problemele acvatice la toate nivelurile şi crearea condiţiilor favorabile pentru organizaţii şi persoane 
cointeresate, în realizarea programelor şi proiectelor tangenţiale apelor, pentru asigurarea atingerii scopurilor 
stipulate la nivel mondial din punct de vedere a problemelor acvatice. 

Pornind de la realitatea că aproape un miliard de oameni trăiesc în condiţii de subnutriţie, în timp ce resursele 
de apă dulce sunt în scădere, obiectivele Zilei Mondiale a Mediului privesc: raţionalizarea consumului de apă în 
gospodării, agricultură şi industria alimentară, reducerea risipei de alimente. 

Cantitatea de apă necesară pentru producerea hranei este de trei ori mai mare faţă de necesarul pentru băut, 
ceea ce arată importanţa apei ca pilon esenţial al securităţii alimentare. 

În condiţiile în care populaţia lumii este în continuă creştere, iar 30% din alimentele produse pe plan mondial 
rămân nefolosite şi se risipesc, resursele de apă ale omenirii, considerate în descreştere, vor deveni în curând 
insuficiente pentru satisfacerea necesităţilor alimentare. 

La nivel planetar 70% din apa potabilă se foloseşte în irigaţii. Terenurile irigate reprezintă 20% dintre 
terenurile agricole iar ele produc 40% din cantitatea de hrană consumată la nivel global. România se afla pe primul 
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loc în UE, în rândul populaţiei cel mai nemulţumite de calitatea apei, 94% dintre conaţionalii noştri considerând asta 
o adevărată problemă.  

România este una dintre ţările cu cele mai scăzute resurse de apă din Europa, neuniform distribuită în timp şi 
spaţiu, sens în care peste 80% din resursele de apă potabilă ale ţării provin din Munţii Carpaţi. 

Cele mai curate izvoare, cele mai preţioase se află în perimetrul ariilor protejate. Printre celelalte servicii pe 
care le furnizează ariile naturale protejate, apa potabilă ocupă un loc de frunte. 

Marile oraşe ale ţării depind de râurile care izvorăsc din ariile protejate. Este vital să conservăm ecosistemele 
care sunt garanţia acestei extraordinare resurse: apa. 
  Stimaţi colegi, această sărbătoarea este de o reală importanţă, prin prisma faptului că apa este una din 
resursele indispensabile pentru viaţa omenirii. În acest context Henri Coandă afirma  că “secretul longevităţii e apa pe 
care o consumăm”.  

 Eu cred că, nu numai că apa este un secret al longevităţii, dar este însăşi motorul esenţial  al existenţei. 
                                                                                                                                                            

Deputat 
Ion Călin 

 
*** 

 
Birocraţia le blochează fericirea copiilor orfani 

 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
 
Birocraţia stă de foarte multe ori în calea fericirii unui copil orfan. Pot trece ani întregi până când un 

prichindel ajunge să fie adoptat şi să-şi găsească o familie potrivită. La fel şi familiile care doresc să înfieze un copil 
pot aştepta la nesfârşit. Din cauza asta, românii se sperie de legislaţia care încurajează birocraţia şi nu se înghesuie să 
adopte copii, deşi mulţi îşi doresc acest lucru. Cei care se decid totuşi să o facă se lovesc de o procedură stufoasă şi, 
de cele mai multe ori, până la urmă renunţă. 

Legislaţia provoacă un mare tam-tam al nervilor, încât cine doreşte să adopte trebuie să se înarmeze cu 
multă răbdare şi să conştientizeze că este foarte greu şi durează foarte mult. Cine nu e suficient de determinat se 
împotmoleşte în sistemul prea complicat.  

Vă repet că, din nefericire, nu cantitatea de răbdare a celor care doresc să devină părinţi prin adopţie este 
problema, ci legislaţia. Copiii care stau în centrele de plasament aşteaptă chiar şi patru sau cinci ani până să-şi 
găsească o familie, iar numărul lor, şi aşa destul de mare, tot creşte. �i asta pentru că, înainte de a-i da spre adopţie, 
autorităţile încearcă să-i reintegreze pe copii în familia naturală. Acest proces presupune chiar şi căutarea rudelor 
până la cele de gradul patru. 

Mai întâi, orice cuplu care doreşte să adopte un copil trebuie să depună o cerere la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi la Protecţia Copilului pentru evaluarea condiţiilor morale şi materiale. Familia adoptivă este 
evaluată şi pregătită de asistentul social desemnat şi de un psiholog, pregătire care durează aproximativ două luni. 
Asistentul social responsabil va trebui să vorbească şi cu alţi membri ai familiei sau chiar şi cu prietenii apropiaţi. Tot 
în această etapă, cuplul solicitant urmează un curs prin care învaţă cum să integreze un copil orfan în familie. Abia 
apoi obţine un atestat de adopţie, care este valabil un singur an. 

Dacă până aici procedura pare destul de simplă, deşi e suficient de cronofobă,  aceasta se complică de 
îndată ce se trece la etapa de potrivire copil-familie. Asistentul social trebuie să caute un copil compatibil cu familia. 
După ce este găsit, urmează procedura de pregătire, cu întâlniri şi programe de acomodare, precum şi cu un program 
de vizite. Dacă există o compatibilitate, minorul este încredinţat cuplului pentru trei luni. Însă doar dacă se 
finalizează toate procedurile şi numai dacă totul decurge conform planurilor. Numai că tot calvarul nu se opreşte aici! 
Asistenţii sociali vor mai sta cu ochii pe ei încă doi ani de la încuviinţarea adopţiei. 

Vi se pare simplă această procedură? Recunosc că mie nu! Toate aceste demersuri peste demersuri le dau 
multe bătăi de cap cuplurilor care doresc să adopte un copil, iar mulţi renunţă la idee înainte de a intra în hăţişurile 
sistemului.  

Consider că acest sistem, în loc să provoace zâmbete şi multă bucurie, aduce multă suferinţă şi bătăi 
suplimentare de cap. Legislaţia ne trădează adevăratele sentimente şi preocupări. De ce spun asta? Pentru că legea 
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românească a adopţiei nu prevede soluţii pentru unele situaţii des întâlnite. De exemplu, ar fi foarte necesară 
legiferarea începerii demersului de încredinţare spre adopţie încă din perioada sarcinii. Astfel se va reduce 
abandonul, mortalitatea infantilă şi va creşte numărul de adopţii. Altfel, dovedim că de viitorul unora dintre copiii 
acestei ţări ne îngrijim prea puţin, iar de al altora chiar deloc. Privită din acest punct de vedere, societatea românească 
demonstrează că şi-a abandonat copiii şi a abandonat şi multe mame. Spunem despre copii că sunt un dar, o bucurie, 
că ei sunt viitorul naţiunii, doar că  adopţia, care este o soluţie firească pentru ocrotirea copiilor născuţi de mame 
aflate în dificultate, ale căror familii nu îşi pot asuma responsabilitatea creşterii unui copil, devine un adevărat necaz.  

Pe lângă legislaţia cu probleme, trebuie să luăm în consideraţie şi un alt factor psihosociologic: în 
România, din păcate, nu există o cultură a adopţiei. Copilul adoptat este văzut ca un copil de mâna a doua. Familia 
care adoptă este văzută ca nefirească. Mama sau părinţii care îşi lasă copilul să fie adoptat sunt consideraţi nedemni 
de numele de părinţi. Aceste calificări nu sunt deloc corecte şi ele îngreunează mult încredinţarea spre adopţie, 
adopţia şi integrarea copilului adoptat. 

Închei prin a sublinia că sunt convins că România poate şi trebuie să le construiască viitorul şi celor mai 
vulnerabili copii ai săi prin politici adaptate realităţii şi testate pe plan internaţional. 
 

Deputat 
Constantin Mazilu 

 
*** 

 
Desfiinţarea instanţelor afectează accesul liber la Justiţie 

               
Accesul liber  al ceăţenilor români la Justţtie este un drept garantat prin art. 21 din Constituţia României, 

populaţia de pe intreg teritoriul ţării noastre trebuind deci să aibă o posibilitate neingrădită în a-şi apăra sau sustine un 
drept garantat constitutional. Din punctul meu de vedere, masura initiata de Ministerul Justţiei de desfiinţare a unor 
instanţe nu se poate susţine, criteriul de eficientizare a justiţiei putand fi atins nu doar prin desfiinţare, dar şi prin o 
mai bună organizare a instanţelor. În cele ce urmează o sa mă refer strict la Judecatoria Balş din judţtul Olt, pe care îl 
reprezint în Parlamentul României. 

Desfiinţarea Judecătoriei Balş nu va conduce la eficientizarea activităţii niciunei alte instanţe care ar prelua 
localităţi din raza de competenţă teritorială a acesteia, efectul imediat fiind cu certitudine sporirea cheltuielilor 
bugetare.În situaţia desfiinţării, cel putin probabil localităţile din raza de competenţă a Judecătoriei Balş ar fi arondate 
Judecătoriei Slatina, caz în care potenţiali justiţiabili ar urma să parcurgă între localitatea de domiciliu şi sediul 
instanţei distanţe cuprinse între 25 km şi 60 km, în prezent distanţa maximă fiind de 38 km. Mai mult,gradul de 
încărcare al Judecătoriei Slatina ar creşte, iar spaţiul afectat desfăşurării activităţii va deveni insuficient, desfăşurarea 
activităţii mai multor persoane în acelaşi imobil conducând, cu siguranţă, la disconfort. Având în vedere că opt dintre 
cei zece magistraţi ai instanţei şi parchetului şi un grefier domiciliază în municipiul Craiova, iar trei magistraţi şi 
treisprezece grefieri domiciliază în oraşul Balş, deplasarea în municipiul Craiova ar presupune cheltuieli bugetare 
importante pentru acoperirea costurilor acesteia, de cel puţin 7.000 lei lunar, fiind astfel evidentă o creştere a 
cheltuielilor, nicidecum o limitare a lor. 

Desfiinţarea instanţei nu se impune nici prin prisma faptului că sediul instanţei, care este într-o stare foarte 
bună, iar mobilierul din sala de sedinţă a fost schimbat în anul 2010, nu poate fi folosit pentru alte activităţi ale 
Ministerului Justiţiei, aceeaşi fiind situaţia şi pentru sediul parchetului.Mai mult, sediul Judecătoriei Slatina nu oferă 
nici în prezent condiţii optime pentru magistraţi, personalul auxiliar şi justiţiabili, sporirea competenţei teritoriale 
conducând la o posibilă blocare a activităţii. 
     În altă ordine de idei, apreciem că este discreţionară şi discriminatorie măsura desfiinţării unei instanţe 
judecătoreşti/parchet, având drept criteriu de selecţie volumul de activitate, fără a se ţine cont şi de schema de 
personal şi calitatea activităţii, apreciată după criteriile specifice acesteia. 

În acest context, apare de neînţeles propunerea de a fi desfiinţată o instanţă judecătorească cu un număr anual 
de 3.300-3.500 cauze înregistrate, menţinându-se altele cu un numar de cauze mult mai mic, chiar sub 2.000, pentru 
care schema inslude trei, patru sau cinci  magistraţi.Comparativ cu anul anterior, şi la unitatea de parchet numărul de 
dosare a crescut semnificativ, cu aproximativ 500. 
     Totodată, consider că aplicarea Noului Cod Penal şi a Noului Cod de procedură penală poate fi realizată cu 
eficienţă în actuala organizare a instanţei/parchetului, având în vedere schema de personal completă . 
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În noul cadru procesual penal, dispoziţiile referitore la procedura de cameră preliminară sunt cele 
susceptibile de a presupune resurse suplimentare faţă de cele necesare desfăşurării procesului după regulile 
actuale.Noile prevederi legale presupun costuri rezultate, în esenţă, din creşterea numărului de judecători, fiind deja 
stabilit că o instanţă penală nu poate funcţiona potrivit noilor reglementări decât cu un număr minim de patru 
judecători. În acest sens, concluziile studiului de impact au evidenţiat necesitatea unei scheme ocupate de cel puţin 
patru posturi de judecători în cazul judecătoriilor (3 judecători în materie penală şi un judecător în materie civilă), 
propunându-se ajustarea schemelor de personal.În condiţiile în care schema Judecătoriei Balş este de opt posturi, 
toate ocupate, instanţa fiind una atractivă, măsura desfiinţării apare ca neraţională. 

În incheiere, apreciez de asemenea că eficienţa activităţii parchetului ar scădea în condiţiile în care organele 
de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei oraşului Balş şi posturilor arondate ar fi nevoite să se deplaseze la un parchet 
din altă localitate, fiind cunoscute şi restricţiile bugetare la nivelul Ministerului de Interne. 

 
 

Deputat 
Daniel-Ionuţ Bărbulescu 

 
*** 

 
 

Repetăm erorile anti-ruseşti ale lui Ceauşecu? Traian Băsescu – un războinic improvizat 
 
 
   De la început mă declar revoltată de acţiunea Rusiei de a anexa prin forţă părţi din teritoriul Ucrainei, 
precum peninsula Crimeia. Dar una este să comunici această poziţie de respingere şi altceva este circul donchişotist 
practicat din vârful statului de surescitatul Traian Băsescu.  
 Si conducătorii altor state şi-au exprimat indignarea si au luat măsuri severe faţă de această nouă sfidare 
rusească, dar au făcut-o cu clam, la rece, ca oameni de stat. Iată, de exemplu, Bulgaria a spus că nu va merge cu 
sancţiunile împotriva Rusiei până la capăt fără un studiu de impact. Ungaria, asemena foştilor aliaţi ai CAER, se 
bucură de împrumuturile, de resursele şi de investitiile ruseşti fără a se arăta prea deranjată de anexarea Crimeei. Ce 
l-o fi apucat pe Băsescu să ne bage iar în gura ursului siberian? Oare nu a învăţat nimic din gafa lui Ceauşescu de a se 
lua în gât cu sovieticii? Vrea să fie ascultat, lăudat şi primit la casele înalte din Occident? Şi Ceauşescu a fost plimbat 
cu trăsura reginei Marii Britanii şi i-a avut ca oaspeţi pe marii preşedinţi Charles de Gaulle şi  Richard Nixon. Si la ce 
i-a folosit? Traian Băsescu a recunoscut singur că vorbeşte pentru propria imagine atunci când a spus că nu l-a luat 
nimeni în seamă când cu recunoaşterea Kosovo. 
 De când cu evenimentele din Ucraina, Băsescu se manifestă ca acel căţelandru care latră tare pe lângă dulăii  
Americii şi ai Uniunii Europene. Se dă expert înfocat în studii ucrainene şi ruseşti pe considerentul că este mai 
aproape de graniţele acestora decât SUA.  
 A terminat cu românii şi acum vrea să-i rezolve pe moldoveni şi pe ucraineni. Anunţă sancţiunile 
internaţionale împotriva ruşilor cu aceeaşi satisfacţie diabolică cu care anunţa tăierile de salarii şi pensii ale 
românilor. Se vede că suferă de nebăgare în seamă.  
 Dar, noi românii, ce avem de câştigat din această îmbăţoşare sterilă şi ridicolă?  Nu ar trebui ca cetăţenii să-şi 
aducă, pe acela care chipurile îi reprezintă, cu picioarele pe pământ? Doar n-o să credeţi că se sperie Putin de gura lui 
Băsescu! Si nu este vorba numai de noi, cetăţenii României. Cu ce se vor alege românii Republicii Moldova şi chiar 
cetăţenii Ucrainei din această isterie băsistă. Cu iluzia că vor intra în UE şi vor primi bani europeni? Le garantează 
Băsescu aceşti bani şi acest parcurs? Este realizabil un asemenea obiectiv împotriva opozitiei active a Rusiei? Ori, 
ultimile evoluţii, în ciuda unor încurajări formale fără nici o bază de pregătire şi în ciuda promisiunilor băsiste, au 
îndepărtat şi mai mult popoarele respective de acest delir.  
 Domnule Băsescu, răcoriţi-vă puţin şi opriţi-vă măcar la acest sfârşit de mandate – dezastruase în politica 
internă şi dăunătoare intereselor românilor în politica externă. Plimbarea dumneavoastră la Bruxelles, la Consiliul 
Europei ca şi aceea a doamnei Elena Băsescu, această super-Monica Macovei, la Parlamentul European nu numai că 
ne-au umplut de ridicol, dar ne-au creat prejudicii şi grutăţi suplimentare în politica şi în viaţa noastră viitoare. Nu 
toţi avem moşii la Nana ca să nu ne piese de unde luăm gazul şi cât ne costă. Veţi zice că suntem meschini pentru că 
ne gândim la buzunarul propriu când lumea reintră în războiul rece, dar, încăodată, nu toţi românii au intrat în politică 
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săraci şi au ieşit latifundiari ca familia dumneavoastră! Nu negociaţi interesele românilor pe averea şi cariera 
dumneavoastră şi a ficelor. Aşa că mai scutiţi-ne cu rolul de războinic improvizat!  
 

Deputat 
Violeta Tudorie 

 
*** 

               
Republica Moldova – cu un pas mai aproape de Uniunea Europeană 

 
Nu poţi opri cursul istoriei. Victor Ianukovici, fostul preşedinte al Ucrainei, a încercat. Şi a eşuat. 
Gestul lui politic de a bloca integrarea Ucrainei în Europa a primit cea mai fermă replică. Pe fondul 

tensiunilor internaţionale create de anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, Uniunea Europeană a decis să semneze, la 
Bruxelles, partea politică a Acordului de Asociere cu Ucraina, reprezentată de premierul Arseni Iaţeniuk. 

Locul Republicii Moldova este alături de România în Uniunea Europeană. Vizita premierului Victor Ponta la 
Chişinău în februarie anul acesta a consolidat relaţia cu Republica Moldova, a întărit angajamentul României de 
susţine parcursul european al prietenilor noştri de peste Prut şi a reiterat prioritatea absolută a politicii externe şi 
anume semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană(inclusiv componenta de liberalizare a schimburilor 
comerciale), cât de curând posibil. 

De aceea salutăm decizia Consiliului European de a semna acordurile de asociere cu Republica Moldova şi 
Georgia nu mai târziu de luna iunie. Şi ne alăturăm vocilor din Parlamentul European care cer semnarea acestor 
documente chiar mai devreme de luna iunie pentru că situaţia în această parte a Europei încă nu s-a stabilizat şi 
pericolul ca alte teritorii să fie anexate prin forţă încă nu a trecut. 

Se dovedeşte încă o dată că utilizarea forţei, oricât de ambiţioasă ar fi ea, nu mai poate fi o soluţie fiabilă în 
lumea de azi. Doar că, din păcate, nu toţi liderii politici sunt pregătiţi să accepte această schimbare. 

 
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
    

Declaraţie politică privind dezvoltarea agriculturii româneşti 
 
  Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
  Agricultura reprezintă unul dintre domeniile naţionale strategice şi prioritare pentru România, acest domeniu 

de activitate având o importanţă deosebită într-o economie sănătoasă.  
În România, în anul 2013, s-au înregistrat producţii record în sectorul agricol, fapt care a condus la o creştere 

economică apreciabilă. Anul trecut, agricultura a contribuit cu 23,4% la PIB-ul ţării, 2013 fiind anul în care România 
a înregistrat, dupa 20 ani, primul excedent comercial agroalimentar în valoare de 324,9 milioane de euro. Principalul 
partener al statului român în comerţul agricol a fost Uniunea Europeana, livrările de produse agroalimentare către 
statele membre având o pondere valorică de 58,4%. Dupa ce exporturile au crescut cu 9,1%, atingând astfel un 
maxim istoric de 219,12 miliarde de lei, deficitul comercial al României a scăzut in 2013 faţă de anul precedent cu 
41,3%. Aceste date, fundamentate pe rezultate concrete, reprezintă certitudinea că o agricultură productivă, bazată pe 
o strategie naţională de dezvoltare durabilă poate constitui motorul întregii economii cu efecte vizibile şi benefice 
asupra traiului de zi cu zi al tuturor cetăţenilor. 

  România este recunoscută pentru potenţialul sau pedoclimatic ridicat, din acest punct de vedere ţara noastră 
ocupând un loc între primele zece ţări din Europa. Însă, sunt peste 9 milioane de hectare de teren arabil nexploatate 
optim, mai mult de jumătate din suprafaţa agricolă a ţării fiind exploatată în condiţii de subzistenţă. Astfel, sunt 
necesare identificarea unor soluţii viabile bazate pe norme legislative pentru impulsionarea şi dezvoltarea unei 
agriculturi moderne şi performante.   

Deblocarea mecanismelor de finanţare europeană, încasarea la timp a subvenţiilor si reducerea birocraţiei, 
toate acestea reprezintă o serie de măsuri concrete, aplicate în 2013 de către Guvernul Romaniei. Începând din acest 
an, România va putea accesa importante fonduri europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
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putând astfel să îmbunătaţească productivitatea exploataţiilor agricole, Ministerul Agriculturii având obligaţia de a se 
transpune într-o interfaţă flexibilă care să înlesnească agricultorilor români accesul cât mai facil şi rapid la aceste 
fonduri. 

O măsură importantă, care trebuie luată în regim de urgenţă şi care este cerută de foarte mult timp de 
agricultori este şi subvenţionarea de către statul român a dobânzii creditului agricol. Această măsură poate constitui 
una dintre „măsurile cheie” care să stea la baza unei dezvoltări sănătoase şi durabile a agriculturii. 
        În concluzie, stimaţi colegi, trebuie sa continuăm procesul de eliminare a birocraţiei din sistem şi să venim cu un 
pachet de măsuri legislative care să faciliteze dezvoltarea acestui sector de activitate,  existând astfel premizele unor 
noi creşteri economice. 

 
Deputat 

Bogdan Mihăilescu 
 

*** 
 

Agroturismul, o oportunitate pentru România 
  

România este una dintre ţările cu un potenţial turistic apreciabil. Cu toate acestea, de decenii nu au fost create 
condiţiile pentru ca potenţialul turistic să fie valorificat. Câteva videoclipuri difuzate la televiziuni din străinătate nu 
sunt suficiente pentru a dinamiza turismul românesc. 
            O strategie serioasă pentru revitalizarea turismului trebuie să se bazeze pe dezvoltarea infrastructurii de 
transport, pe sprijinirea agenţilor economici şi prin gândirea unor programe care să valorifice potenţialul local şi 
regional. La litoralul românesc, autorităţile locale au dovedit în ultimii ani că ştiu să promoveze turismul estival şi să 
atragă turişti. Consider că România trebuie să facă mai mult pentru a valorifica anumite resurse care pot face ţara 
noastră atractivă pentru turiştii străini – mă refer în primul rând la agroturism. 
            În toate zonele ţării, s-au păstrat tradiţii populare interesante, în numeroase zone s-a păstrat farmecul vieţii din 
comunităţile locale tradiţionale. România poate vinde pachete turistice bazate pe agroturism, dacă va avea o strategie 
eficientă de promovare a acestui sector şi dacă va dezvolta infrastructura spre câteva zone importante. 
            Dezvoltarea agroturismului ar avea beneficii multiple. Pe de o parte, contribuie la atragerea turiştilor străini, 
în condiţiile în care piaţa turismului internaţional este extrem de competitivă. Pe de altă parte, oferă oportunităţi de 
afaceri şi de creare de noi locuri de muncă în zone mai puţin dezvoltate economic, dar cu peisaje naturale superbe şi 
cu tradiţii bine conservate.  În acelaşi timp, este un stimulent pentru păstrarea şi transmiterea valorilor tradiţionale ale 
comunităţilor româneşti.  

Agroturismul este o oportunitate de dezvoltare economică şi socială a unor zone din România, pe care trebuie 
să o folosim inteligent.  

 
Deputat 

Flavius Măduţa 
 

*** 
 
 

Stimate colege,  
Stimaţi colegi, 
  
În declaraţia de săptămâna aceasta voi face referire la felul în care se raportează la guvernare unele dintre 

partidele aflate, în prezent, în opoziţie. Deşi toate datele disponibile până acum arată că economia României merge 
într-o direcţie bună, unii reprezentanţi ai principalelor formaţiuni politice din opoziţie încearcă să destabilizeze 
activitatea Guvernului din cauza propriilor interese politice şi electorale. Însă, cele câteva procente în plus pe care ar 
putea să le obţină pot ajunge să coste foarte mult economia României. 

Am apreciat activitatea miniştrilor liberali în perioada în care aceştia s-au aflat în componenţa Guvernului. 
Alături de colegii mei de la PSD, PC şi UNPR ei au depus toate eforturile pentru a pune în aplicare programul de 
guvernare al Uniunii Social Liberale, spre binele celor care ne-au votat, care au aşteptări foarte mari de la noi. Având 
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în vedere faptul că noul guvern a preluat obiectivele USL, cred, în continuare, că participarea Partidului Naţional 
Liberal la actul de guvernare ar fi un fapt pozitiv pentru români. 

Totodată, cred că într-o democraţie este foarte importantă activitatea opoziţiei. Aduce echilibru şi poate fi în 
interesul cetăţenilor, în măsura în care reuşeşte să fie obiectivă şi să nu plaseze interesul electoral înaintea celui 
public. Acesta este motivul pentru care cred că ar trebui să înceteze cursa declanşată de PDL şi PNL, în încercarea de 
a smulge alegători unii de la ceilalţi. Pot să înţeleg dorinţa colegilor mei de a se impune în faţa cetăţenilor, dar nu pot 
să înţeleg de ce acele câteva procente în plus ajung să fie mai importante decât interesele României. 

Ieri, în plenul Camerei, s-a cerut ca două măsuri despre care premierul Victor Ponta a anunţat că se află pe 
agenda Guvernului să fie aplicate cu câteva luni mai devreme. În caz contrar, PNL ar urma să depună o moţiune de 
cenzură. Cele două măsuri la care mă refer sunt reducerea CAS-ului şi neimpozitarea profitului reinvestit. 
Declaraţiile colegilor mei liberali sunt pur demagogice. Ei ştiu foarte bine că măsuri cu un impact atât de mare nu pot 
fi devansate peste noapte. Implementarea lor trebuie pregătită foarte bine pentru a preveni orice implicaţie negativă 
asupra economiei.  

De aceea aş vrea să-i întreb pe foştii mei colegi din USL ce rost are să discrediteze două iniţiative foarte 
bune, aşteptate de mediul de afaceri? Programul de guvernare a fost stabilit de comun acord şi, până recent, era unul 
foarte bun. Dar, după ce au ajuns în opoziţie, unii dintre parlamentarii liberali şi-au dat seama că, de fapt, nu era chiar 
atât de bun şi ar trebui modificat.  

În cazul Partidului Democrat Liberal situaţia este chiar mai gravă. Un rezumat al guvernării acestui partid ar 
trebui să conţină destabilizarea gravă a economiei, sărăcirea populaţiei şi o bătaie de joc continuă la adresa 
pensionarilor şi, în general, la adresa românilor cu venituri mici. În prezent, la aproape doi ani de când au pierdut 
guvernarea, reprezentanţii PDL vin să critice măsurile Executivului în exerciţiu pe motive fanteziste. Ceva mai multă 
decenţă din partea lor ar fi binevenită şi chiar de dorit. 

Datele de până acum arată că, după un an 2013 foarte bun, care a întrecut previziunile economice, 2014 
continuă într-un ritm asemănător. Rata anuală a inflaţiei a scăzut în ianuarie la 1,06%, iar în februarie a atins un 
minim istoric de 1,05%! Veniturile bugetului consolidat au înregistrat o creştere de peste 10% în prima lună a acestui 
an, iar încasările de TVA au crescut şi ele cu 18%. România are un excedent al balanţei de plăţi de 388 milioane euro 
în ianuarie, cu 45% mai mare faţă de prima lună din 2013. Exporturile au crescut, de asemenea, cu 6%. 

La fel de important este faptul că producţia industrială a crescut cu mai mult de 10%, comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut, în condiţiile în care 2013 a fost un an record pentru industrie. Consumul a crescut şi el cu 
6% in ianuarie 2014, ceea ce indică faptul că cetăţenii au resimţit creşterea economică din 2013. Toate aceste 
rezultate produc, până acum, un cadru favorabil pentru continuarea implementării programului de guvernare al 
Executivului. 

În plus, guvernarea actuală arată o preocupare constantă pentru îmbunătăţirea situaţiei românilor cu venituri 
mici. Peste 230.000 de români vor primi mai mulţi bani la pensii în urma recalculării acestora de către Ministerul 
Muncii. De asemenea, anul acesta pensiile au fost majorate cu 3,75%, iar anul viitor vor fi crescute cu un procent de 
peste 4%.  

Reducerea CAS-ului şi neimpozitarea profitului reinvestit se află şi ele pe agenda Guvernului pentru perioada 
următoare. Însă, implementarea lor trebuie să ţină cont de condiţiile economice. Avem nevoie ca aceste iniţiative să 
fie implementate la momentul oportun pentru un impact maximizat. Cred că opoziţia cunoaşte acest lucru, însă de 
dragul campaniei electorale care urmează să înceapă cere devansarea lor.  

Cred că, până la urmă, colegii mei ar putea fi surprinşi de rezultatele acţiunilor pe care le desfăşoară. 
Românii şi-au dat deja seama care sunt forţele politice care lucrează în interesul lor şi o partea a opoziţiei ar putea 
avea surpriza de a constata că încercarea  de a se substitui acestora va fi, în cele din urmă, un eşec electoral.  

Guvernul trebuie să-şi continue activitatea foarte bună de până acum şi să depună toate eforturile pentru 
punerea în aplicare a programului de guvernare anunţat. Rezultatele bune pe care le obţine deja vor descuraja toate 
aceste încercări de destabilizare venite din partea opoziţiei şi vor arăta cetăţenilor că o guvernare echilibrată şi 
responsabilă poate să le aducă un nivel de trai mai bun şi să-i facă mândri de ţara în care trăiesc.  

 
Deputat 

Ionel Arsene 
 

*** 
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Încă o confirmare pozitivă a politicii economice a Guvernului 

 
Dincolo de iureşul politic la care cetăţenii români asistă zilnic, în care politicienii îşi împart vorbe grele şi 

care nu poate avea alt efect decât creşterea absenteismului la urne, activitatea guvernamentală în domeniul economic 
îşi face simţite rezultatele din ce în ce mai pregnant.  

Îmi permit să trec în revistă câteva dintre ultimele statistici de interes economic în legătură cu România. 
Astfel, debutul anului 2014 aduce cu sine o creştere cu peste zece procente a veniturilor bugetului consolidat. Această 
realitate este, în sine, un indice al stabilităţii economice şi un semn de competitivitate care nu poate să aibă decât 
efecte benefice în legătură cu aprecierea locului ocupat de România în economia europeană. Cauzele ce au condus la 
această creştere pot fi identificate în îmbunătăţirea colectării contribuţiilor la bugetul de stat (situaţie pentru care pot 
fi creditate atât firmele autohtone, dar şi instituţiile însărcinate cu colectarea) şi în depăşirea cu 13 % a nivelului 
încasărilor din accize aferent anului 2013.  

Potrivit înregistrărilor oficiale reţinute de autorităţi, asistăm la un record notabil în sfera economiei, fiind 
pentru prima dată în ultimii 20 de ani când România are excedent comercial agroalimentar. Dacă Ministerul 
Agriculturii a raportat în 2012 un deficit comercial de produse agroalimentare de peste 745 de milioane de euro, iată 
că România a avut în 2013 un excedent comercial de circa 325 de milioane de euro. 

Aşa cum aminteam şi cu altă ocazie, trebuie să insistăm asupra unor rezultate foarte bune avute în 2013:  
- conform Eurostat, în trimestrul al treilea din 2013,  România a avut cea mai puternică creştere 

economică din UE (1,6%);  
- nivelul excelent al plăţii arieratelor,  
- creşterea salariului minim, a venitului minim garantat şi a pensiilor,  
- scăderea inflaţiei de la 4,95 % în 2012 la 1,8 % în 2013.  
 Deşi 2013 a fost, în lumina statisticilor, un an foarte bun din punct de vedere economic, sunt semne clare 

că această evoluţie va marca şi anul în curs. România a avut, în ianuarie 2014, un excedent al balanţei de plăţi de 388 
de milioane de euro, cu 45 % mai mare decât excedentul înregistrat în ianuarie 2013. Faţă de acelaşi moment de 
comparaţie, investiţiile străine au crescut cu 8 la sută în debutul anului 2014, ceea ce confirmă că orientarea 
Guvernului Ponta către mediul de afaceri internaţional este una susţinută de instrumente concrete şi eficiente.  

Iată câteva realităţi ce confirmă că ţara nu este condusă cu vorbe, ci cu fapte. Guvernul Ponta trebuie să 
continue această cale, a dezvoltării economice, singurul mijloc prin care românii pot să beneficieze de o creştere 
consistentă a nivelului de trai. 
 

Deputat 
Adrian Mocanu 

 
*** 

 
Autostrada Piteşti – Sibiu 

 
Stimaţi colegi, 
 

 Joi,  20 martie a.c., prim-ministrul Victor Ponta a avut o vizită de lucru în Piteşti, pentru o întâlnire cu 
reprezentanţii Dacia-Renault. Cu această ocazie, cel mai important mesaj al şefului guvernului a fost că actualul 
cabinet va face autostrada care să lege Piteştiul de Sibiu. 

Am văzut că anumiţi colegi din opoziţie reclamă lipsa acestei autostrăzi şi speculează plecarea grupului 
DACIA – RENAULT din România. Asemenea gesturi, incalificabile, ne demonstrează că aceşti politicieni nu îşi 
doresc binele pentru România, acest lucru fiind dovedit şi de perioada în care Guvernul Boc a fost la putere şi a 
încercat cu toate forţele să stopeze dezvoltarea prin blocarea fondurilor europene, prin tăierea locurilor de muncă, 
prin gonirea investitorilor străini din ţară. De ce au nu făcut dânşii această autostradă pe care o consideră de o 
importanţă strategică? Vă reamintesc că preşedintele acestei ţări în cei 15 ani cât a fost ministru, primar şi preşedinte 
n-a făcut niciun kilometru de autostradă! 

Ceea ce este cu adevărat important este că Guvernul Ponta susţine construcţia autostrăzii Piteşti-Sibiu, fiind 
primul care face ceva concret în vederea demarării acestui proiect mare de infrastructură. Astfel, în acest an se 
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lansează licitaţia în vederea realizării studiului de fezabilitate pentru acest tronson de autostradă. Mai mult, premierul 
a menţionat că din programul 2007-2013 de autostrăzi s-au alocat cei 25 de milioane de euro pentru actualizarea 
studiului de fezabilitate, iar din 2015 vor începe lucrările pe baza noului studiu de fezabilitate din ambele capete, şi 
dinspre Sibiu, şi dinspre Piteşti. Piteşti-Curtea de Argeş va fi primul tronson finalizat, în timp ce autostrada completă 
Piteşti-Sibiu va fi finalizată din programarea 2014-2020. 

Fac un apel pentru colegii din opoziţie să îşi amintească de fiecare dată când lansează un atac mincinos că au 
fost la putere un număr foarte mare de ani, timp în care au avut ocazia de a-şi demonstra capabilităţile. De exemplu, 
pe subiectul scumpirilor la carburanţi, toţi aşa-zişii reprezentanţi ai dreptei ar trebui să tacă! În guvernarea USL pretul 
la motorină a scăzut cu 2%, iar cel al benzinei cu 3%! 

Pe vremea guvernelor PDL motorina s-a scumpit cu 90%, iar benzina s-a scumpit cu 70%! Vă amintesc că în 
ianuarie 2009, preţul benzinei era de 0.67 euro / litru, iar cel al motorinei era de 0.79 euro /litru, în timp ce în ianuarie 
2012, un litru de benzină costa 1.28 euro / litru, iar motorina era 1.34 euro/ litru. În acea perioadă, doamna Udrea nu 
ieşea în stradă să protesteze pentru creşterea acestor preţuri, ceea ce ne indică că pe dumnealor nu îi interesează preţul 
la combustibil, ei fiind singurii care au prosperat economic în timp ce românilor le erau tăiate salariile şi pensiile. 

 
Deputat 

Mircea Gheorghe Drăghici 
 

*** 
 

Guvernul Ponta se ţine de cuvânt şi majorează pensiile 
 

Ieri, ministrul muncii, Rovana Plumb, a făcut un anunţ important: pentru mai mult de 230.000 de români, 
pensiile vor creşte în medie cu 63 lei până la sfârşitul lunii. Finalizarea acestei proceduri de calcul reprezintă o 
victorie pentru noi toţi, o dovadă că lucrurile merg în direcţia bună! Aceasta nu este singura veste încurajatoare: dacă 
în 2014, pensiile au fost indexate cu 3,75%, prognozele sunt pozitive şi pentru anul viitor. Astfel, conform datelor 
oficiale, în 2015, pensiile vor fi indexate cu peste 4%. 

Pe lângă faptul că aduce mai mulţi bani în buzunarul românilor, măsura anunţată de doamna ministru 
Rovana Plumb este o dovadă clară că Guvernul Ponta repară nedreptăţile făcute pe vremea lui Boc. Să nu uităm că, 
timp de 4 ani de zile, nicio pensie nu a crescut din cauza incompetenţei pedeliste. Atunci, Emil Boc, auto-proclamat 
profesor de drept constituţional, a decis să sfideze decizia Curţii Constituţionale şi a trecut la masacrarea pensiilor 
pentru a acoperi golurile din buget. În lipsa oricărei viziuni de stimulare a economiei, PDL a dat o lovitură grea 
pensionarilor şi i-a adus în situaţia degradantă de a-şi duce traiul de pe o zi pe alta. 

Acum, chiar dacă PDL nu mai există decât pe hârtie, urmările guvernării Boc încă se văd. Guvernul Ponta 
a depus mari eforturi pentru a rectifica greaua moştenire pedelistă şi iată că, după o primă majorare a pensiilor chiar 
la începutul acestui an, acum avem un nou motiv de bucurie. În continuare, trebuie să le asigurăm pensionarilor un 
trai decent şi am încredere că actualul cabinet va face tot posibilul pentru a majora şi pe viitor aceste venituri.  

Pensionarii au fost nedreptăţiţi prea mult timp! Creşterea pensiilor este o datorie morală pe care o avem 
faţă de toţi acei români care au contribuit o viaţă întreagă pentru a-şi asigura o bătrâneţe demnă. Salut această mult-
aşteptată recalculare a pensiilor, o recalculare justă, bazată pe câştigul salarial şi pe munca depusă. 
 

Deputat 
Gabriela Podaşcă 

 
*** 

 
Creşterea calităţii vieţii, o prioritate pentru PSD 

 
Stimaţi colegi, 
Astăzi, Guvernul Victor Ponta a reuşit să îndrepte încă un abuz făcut pensionarilor de către Guvernul PDL 

prin anunţarea finalizării unei măsuri importante pentru mulţi români şi anume aplicarea indicelui de corecţie, printr-
o aplicare justă a acestuia pentru toţi românii care s-au pensionat după 1 ianuarie 2011. 
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Guvernul Ponta a şters astfel discrepanţele care au creat frustrare şi umilinţă în rândul acestei categorii 
sociale. Totodată decizia Guvernului arată determinarea de a-i tratat cu respect pe cei care au muncit o viaţă. 

Până la sfârşitul lunii martie, toţi cei 234.000 de pensionari vor primi diferenţa de pensie aferentă lunilor 
noiembrie si decembrie 2013, cu o creştere medie de 63 de lei pe pensie.  

În 2013, Guvernul a indexat pensiile, în 2014 la fel, iar în 2015, premierul a declarat că pensiile vor fi 
indexate cu un procent cel putin egal, asigurând astfel o creste bine meritată a pensiilor. 

2013 a fost un an bun, cu o crestere economică sănătoasă– de 3,5% bazată, în primul rând pe producţia 
industrială, agricultură şi fonduri europene. 

Anul 2014 se anunţă un an la fel de bun, după primele doua luni, trendul arătând o creştere pozitivă. 
Acesta este motivul pentru care Guvernul Ponta a putut ajuta acele sectoare de activitate unde era cea mai 

mare nevoie: la pensii, la salariile pentru profesorii debutanti, la medicii rezidenti, la agricultura, la grupa I de munca, 
la militari.  

Acest fapt demonstrează, încă o dată, că poporul român este prioritatea guvernări PSD şi că promisiunile 
făcute pot fi respectate. 
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 

 
Poliţia Română, între provocări, competitivitate şi disfunţionalităţi 

  
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
Pentru orice poliţist român, Ziua Poliţiei Române, pe care o sărbătorim astăzi, 25 martie, ar trebui să aibe o 

semnificaţie mult mai profundă decât cea a unei banale aniversări oficiale! Când spun mult mai profundă, mă refer la 
adevăratele probleme existente în Poliţie, nu numai la festivităţile oficiale, dublate de fiecare dată de avansări în grad 
şi înaintări în funcţii. În rândurile ce urmează, o să explic cum văd eu stadiul în care se află în prezent această 
structură deosebit de importantă a statului. 

Poliţia Română este de şapte ani încoace o poliţie europeană. Cu siguranţă, asta nu înseamnă că şi poliţiştii 
care fac parte din Poliţia Română au devenit, în aceşti ani, poliţişti europeni, în ciuda progreselor semificative 
înregistrate în ultima perioadă. Ministerul Afacerilor Interne, care are în ogradă şi Poliţia Română, păstoreşte o masă 
importantă de funcţionari, printre care se află cu certitudine oameni deosebiţi, ale căror resurse nu sunt exploatate 
suficient. Din păcate, Poliţia Română încă mai suferă la capitolul imagine, probabil şi pentru că cei care au fost foarte 
mulţi ani comandanţi judeţeni nu au fost capabili să devină şi buni manageri. 

Pentru marea majoritate a cetăţenilor români, Poliţia Română, ca instituţie, este confundată cu angajaţii ei, iar 
societatea îi percepe pe poliţişti drept remediul majorităţii problemelor cu care ei se confruntă. Cu siguranţă, această 
percepţie se va păstra şi în perioada următoare, ea fiind de natură să reprezinte o recunoaştere a rolului deosebit pe 
care instituţia Poliţiei îl are în societate. Deşi modificările legislative au atribuit activităţile de evidenţă a populaţiei, 
paşapoarte, permise auto sau înmatriculări în responsabilitatea altor instituţii, cetăţeanul obişnuit încă asociază aceste 
activităţi cu Poliţia Română. Aceste confuzii sunt foarte greu de înlăturat, în special în mediul rural, iar 
disfuncţionalităţile şi corupţia asociată unor astfel de activităţi afectează iremediabil şi instituţia Poliţiei. De la poliţist 
se aşteaptă, aproape fără nici un fel de excepţie, rezolvarea problemelor, indiferent dacă acestea sunt sau nu de 
competenţa lui, respectiv ale autorităţii publice pe care o reprezintă. Desigur că pe cetăţean îl doare atunci când este 
blocat în trafic, atunci când îi dispare portmoneul sau atunci când este purtat de la poliţie la parchet şi apoi la instanţă, 
chiar dacă este o victimă şi a apelat la poliţie, pentru că a sperat că instituţia Poliţiei va lucra pentru el. În asemenea 
cazuri percepţia victimei este, de cele mai multe ori, aceea că poliţistul nu i-a rezolvat problema sau că datorită 
incompetenţei lui a fost plimbat de la o uşă la alta... 

Mai mult, una din categoriile profesionale cele mai intens mediatizate este cea a poliţiştilor. Alături de 
fotbalişti, politicieni sau artişti, informaţiile care implică poliţişti se află în topul mass media naţionale şi judeţene. În 
acest context, apariţiile poliţiştilor în presă în ipostaze total nepotrivite cu uniforma şi rangul lor, precum recentul caz 
soldat cu demiterea şefului Poliţiei municipiului Piatra Neamţ, pot fi considerate excepţii care confirmă regula 
conform căreia mai avem încă mult de muncă până vom implementa o mentalitate europeană lucrătorilor din Poliţia 
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Română. Sunt convins că Ministerul Afacerilor Interne îşi va adapta cu siguranţă politica de promovare a imaginii, 
iar cei cu funcţii de decizie vor conştientiza că această „preferinţă specială” pentru poliţist, chiar dacă uneori 
relatările din mass-media îmbracă note critice, poate constitui o recunoaştere a importanţei deosebite pe care el o are. 

Pe de altă parte, activitatea poliţistului este greu de evaluat sau încadrat în tipare care să permită o 
cuantificare exactă a muncii lui, cu toate eforturile unor şefi de a le „norma” munca. Nici un polişist nu poate să 
prevadă cât timp va petrece la locul săvârşirii unei infracţiuni, la o cercetare simplă la faţa locului, la o audiere a unui 
infractor, a unei victime sau a unui martor.  

Este adevărat că aderarea României la Uniunea Europeană a adus programe şi finanţări şi pentru poliţie, însă 
aceste sume nu pot reprezenta o garanţie a dispariţiei slăbiciunilor din sistem. Ca în orice instituţie din România, şi în 
Poliţie există o multitudine de disfuncţionalităţi, de la cadrul legislativ, care uneori îngreunează activitatea poliţiei 
(spre exemplu martorii asistenţi, reminiscenţă a actului de justiţie comunist, care trebuia să fie înfăptuit de popor), la 
deficitul de personal (raportul poliţist/numărul populaţiei, care este mult sub media europeană), ineficienţa sistemului 
de pregătire, capacitatea limitată din punct de vedere informatic, etc., şi până la politica păguboasă în domeniul 
logistic, centralizat şi corupt.  

Nu în ultimul rând, apartenenţa europenă a României a generat în ultimii ani ameninţări specifice, în special 
la frontiera estică: trafic de migranţi, trafic de organe şi alte tipuri de infracţiuni asociate criminalităţii organizate 
transfrontaliere. Mai ales din perspectiva ultimelor evenimente derulate în ţările din estul României, nevoia de 
competenţă, profesionalism şi determinare se află la cote maximale pentru structurile specifice ale Poliţiei, fiind 
vorba de apărarea securităţii naţionale şi cea a frontierelor de stat.  
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
 

Ucraina 
 

Ucraina este o ţară în Europa Orientală. Are frontiere cu Rusia, Belarus, Polinia, Slovacia, Ungaria, 
România, Republica Moldova, Marea Neagră şi Marea Azov. 

La 16 iulie 1990 noul parlament a adoptat Declaraţia Suveranităţii de Stat a Ucrainei. La 24 august 1994, 
parlamantul ucrainean a adoptat Declaraţia de Independenţă prin care Ucraina era declarată stat democratic şi 
independent. În 8 decembrie la brest şi apoi în 21 decembrie la Alma Ata, liderii Belarusului, Rusiei şi Ucrainei au 
dizolvat Uniunea Sovietică şi au format Comunitatea Statelor Independente.  

Conflictul actual are la bază decizia Ucrainei de a refuza semnarea Acordului de Asociere la Uniunea 
Europeană în cadrul Summit-ului de la Vilnius. 

Angela Merkel, David Cameron, Francois Hollande împreună cu 25 de lideri ai Uniunii Europene s-au reunit 
pentru a “dezbate situaţia din Ucraina”. Reuniunea a avut loc după „o baie de sânge şi fuga preşedintelui demis – 
Victor Ianukovici”. 

Pe data de 06 martie s-au reunit la Bruxelles şefii de state şi guverne pentru a adopta măsuri împotriva crizei 
din Ucraina. Comisia Europeană a prezentat un plan de ajutor „de cel puţin 11 miliarde de euro” provenind de la 
bugetul Uniunii Europene şi de la instituţii financiare europene. Statele Unite, în cadrul unui acord internaţional , s-au 
oferit şi acorde Ucraine un miliard de dolari. Programul de ajutor include 1,6 miliarde euro în cadrul unui credit de 
asistenţă macroe-economică, 1,4 miliarde din donaţii din care 600 de milioane în următorii 2 ani şi 3 miliarde de la 
Banca Naţională de Investiţii. 

Acum Ucraina este în plin proces de divizare. Oare ce s-a întâmplat în 2008 în Osetia se va întâmpla şi în 
Ucraina? Oare Putin se va opri la Crimeea sau planul său este să reconstruiască Imperiul Rus?  

 
Deputat 

Radu Babuş  
 

*** 
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Viitorii europarlamentari, foarte reprezentativi pentru interesele românilor 
 
Stimaţi colegi, 
Sâmbătă, 22 martie, Alianţa electorală PSD-UNPR-PC a depus la Biroul Electoral Central, dosarele de 

candidatură pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc pe 25 mai. 
Îmbucurător este că, de această dată, avem o listă mai puternică de candidaţi şi am convingerea că această 

echipă  va lupta pentru binele tuturor românilor din Uniunea Europeană, şi nu oricum, ci cu multă trudă şi 
responsabilitate, aşa cum, din păcate, alţii nu au făcut-o. 

Pe lista alianţei, validată de Comitetul Executiv Naţional al PSD în luna februarie, pe prima poziţie se 
regăseşte actualul europarlamentar PSD Corina Creţu, pe locul al doilea - senatorul PSD Ecaterina Andronescu, pe 
locul al treilea se află Cătălin Ivan, eurodeputat şi purtător de cuvânt al PSD. 
Pe următoarele poziţii se află fostul ministru al Comunicaţiilor Dan Nica, fostul ministru PC pentru IMM-uri Maria 
Grapini, senatorul UNPR Damian Drăghici, europarlamentarii Daciana Sârbu, Ioan Mircea Pascu, Viorica Dăncila, 
adjunctul şefului de cabinet al comisarului european pentru agricultură, Sorin Moisă, şi actualii eurodeputaţi Victor 
Boştinaru şi Claudiu Ciprian Tănăsescu                                 . 
Pe poziţiile 13-17 sunt candidaţi PC, UNPR, propunerile PSD Bucureşti, ale TSD şi PES activist. 

Sunt convins că pe viitor, România va fi reprezentată în Parlamentul European mult mai puternic decât în 
ultimii 5 ani. Aceşti europarlamentari social-democraţi, bine pregătiţi, vor susţine interesele naţionale şi politice ale 
ţării noastre în Parlamentul European cu foarte multă mândrie şi demnitate.  

 
 

Deputat 
Mihai Weber 

 
*** 

 
Românii sunt cetăţeni de jure ai UE, dar nu de facto 

  
 
În Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene stă scris: 
“Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi 

solidarităţii; aceasta se întemeiază pe principiile democraţiei şi statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul 
acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”. 

România este membră  Uniunii Europene din 2007. Cetăţenii români sunt de drept cetăţeni ai Uniunii Europene. 
Şi ar trebui să fie trataţi ca atare. 

Cu toate acestea românii nu se simt încă egali cu ceilalţi cetăţeni europeni şi aceasta este realitatea. Aderarea 
României la Spaţiul Schengen a rămas un deziderat prea îndepărtat. 

În ultimii ani, o tendinţă frecventă a fost ca integrarea României în Schengen să fie transformată în miză politică 
şi temă de dezbatere în cadrul campaniilor electorale din diferite state ale Uniunii.  

Putem înţelege preocuparea unor state membre UE, în special a Marii Britanii şi a Germaniei, privind posibile 
presiuni şi abuzuri asupra sistemelor de asigurări sociale. Şi sigur, dacă este vorba de abuzuri, suntem total de acord 
să sprijinim stoparea lor. Dar considerăm că o retorică electorală prin care cetăţenii români sunt identificaţi generic ca 
fiind principalul pericol pentru comunităţile locale este nepotrivită şi încalcă tocmai dreptul la demnitate umană, 
libertate, solidaritate şi egalitate. 

În acest context, este îmbucurătoare atitudinea Germaniei care a ales să gestioneze corect dezbaterea de 
saptamna trecută, referitoare la aşa-zisele abuzuri la adresa mobilităţii pe piaţa forţei de muncă şi apreciem la 
valoarea ei reală  poziţia principială a Berlinului referitoare la libertatea de circulaţie, ca unul din drepturile 
fundamentale în UE. 

Considerăm aceasta un important semn pozitiv pentru România şi o recunoaştere a eforturilor Guvernului 
României de a valida cerinţele care i-au fost solicitate de către Uniunea Europeană. 

Rămânem încrezători că, pe fondul îndeplinirii de către România a criteriilor pentru aderarea la spaţiul 
Schengen, să fie adoptată o decizie pozitivă în acest sens în cursul acestui an, în baza abordării etapizate agreate la 
nivel UE. 
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Ne dorim ca românii să nu se mai simtă discriminaţi şi victime ale unor standarde duble aplicate în interiorul 
Uniunii Europene, ci să fim consideraţi de jure şi de facto cetăţeni europeni egali cu toţi ceilalţi cetăţeni europeni. 

 
Deputat 

Camelia Khraibani 
 

*** 
 

USD, o colaborare tripartită pe termen lung 
  
   

 Deşi s-au făcut o seamă de speculaţii pe tema unui acord tripartit de scurtă durată sub titulatura USD, astăzi 
conştientizăm că Uniunea Social Democrată (USD), oficializată de PSD, UNPR şi PC, nu este doar o alianţă menită 
să puncteze alegerile europarlamentare, ci vizează o colaborare pe termen lung.  

Lucru specificat în acordul formării USD, pentru cei care au avut ochi să vadă şi urechi să audă declaraţiile 
liderului Victor Ponta, cele trei formaţiuni, PSD, UNPR, PC, au alianţe electorale pentru alegerile europarlamentare, 
dar colaborează în Guvern, în Parlament, aici unde împreună avem 276 de parlamentari, şi evident în structurile 
locale.  

Vă reamintesc că au fost discuţii privind participarea USL la europarlamentare, însă din start liberalii au ales 
să meargă singuri în alegeri. Motivele, asupra cărora nu insist în alocuţiunea mea, au fost de ordin tehnic şi ideologic, 
PNL manifestându-şi candidatura solitară. Din punctul nostru de vedere, ei nu sunt adversarii noştri, ei se bat cu 
PDL.  

Obiectivele noastre politice rămân 100% cele ale USL, asta şi pentru că Uniunea Social Democrată 
reprezintă trei din cele patru partide care au format Uniunea Social Liberală, iar scopul declarat al USD rămâne 
schimbarea regimului Băsescu, un obiectiv fundamental.  

Aici nu mai vorbim de persoană. Persoana Traian Băsescu va pleca din funcţie în decembrie. Vorbim însă de 
un mod de a face politică, de o societate dezbinată a ultimilor 10 ani, graţie aportului ,,preşedintelui ales”, în care 
totul a fost ură, scandal, bătaie, dosariadă la comandă.  

USD a reuşit să pună laolaltă foarte mulţi oameni de o reală calitate şi competenţă în domenii diverse de 
activitate, care fiecare în parte aduce cu sine un plus de valoare Uniunii, iar din analiza resursei umane de care 
dispunem am făcut o listă de candidaţi pentru europarlamentare care ne dă dreptul să gândim că USD va face un scor 
bun, realist, de 35% din sufragii.  

Prin oamenii pe care îi va trimite USD în 25 mai la Bruxelles, la Strasbourg, avem speranţa ca România să 
fie mai bine reprezentată în Parlamentul European, pentru că România este o ţară al cărei potenţial nu a fost evaluat 
la adevărata valoare.  
 

Deputat 
Ioan Benga 

 
*** 

 
Declaraţie politică – Când aşezăm şi Educaţia pe raftul cu priorităţi? 

 
Stimaţi colegi, 
Am salutat din prima clipă iniţiativa Ministerului Educaţiei, de a extinde simulările naţionale şi de a le 

acorda o mai mare importanţă, în condiţiile în care, ştim cu toţii, an de an, examenele au fost izvor nesecat de 
surprize neplăcute. Nu sunt un susţinător al “îngrăşării porcului în Ajun”, vorba românului, şi cred în continuare că 
Educaţia românească are nevoie de o transformare profundă. Dar, aşa cum am mai spus, cred în schimbările făcute cu 
paşi mici, considerând aşadar că această iniţiativă, a exerciţiilor naţionale în vederea pregătirii pentru examene a 
candidaţilor şi autorităţilor, deopotrivă, este o primă etapă.  

Paradoxal, însă, vorbim despre transformări esenţiale în Educaţie uitând de ceea ce reprezintă, până la 
urmă, baza acestui sistem. Am aflat consternat că eforturile cadrelor didactice implicate în aceste testări sunt 
considerate benevole, dar totul are un pronunţat caracter obligatoriu. Testările s-au derulat mizându-se pe bunăvoinţa 
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dascălilor care au ajuns să presteze, în această perioadă, săptămânal, un număr dublu de ore de muncă, pentru ca 
aceste simulări să funcţioneze aşa cum au fost gândite. Consternate au fost şi autorităţile când au aflat că aceşti 
oameni pretind ca munca să le fie răsplătită. „Este o premieră!”, le-au răspuns celor care au îndrăznit să-şi ceară 
drepturile prevăzute prin lege. 

Presupunând că ar fi prima dată când angajaţii din Învăţământ cer să fie plătiţi pe măsura eforturilor 
depuse, de ce este acesta un argument împotriva acordării unor drepturi, fie ele în bani sau zile libere? 

Pe de altă parte, premieră poate fi luat în calcul şi faptul că, pentru prima dată, se menţionează expres, în 
documentele care reglementează organizarea testărilor, că notele nu pot fi trecute în catalog. Atunci, evaluările nu 
mai ţin loc de teze ori banale extemporale, ca în alţi ani, deci nu se reflectă, concret, în niciun fel, în documentele 
şcolare, urmând să fie dublate de alte testări. Şi asta i-a supărat pe dascăli, o dovadă în plus că efortul lor va fi în van. 
Chiar psihologic vorbind, sunt ore de muncă ajunse pe apa Sâmbetei, pentru că elevul, şi ştim toţi asta, că toţi am 
trecut, odată, prin bănci, rareori contabilizează vreun alt rezultat decât unul oficial. Sper să mă înşel, dar cred că 
teoria mea se va confirma în câteva luni, când, dacă nivelul subiectelor se va menţine, vom constata că între 
rezultatele simulărilor de acum şi cele ale examenelor nu vor exista diferenţe semnificative.  

Probabil că atunci vom arăta, din nou, cu degetul, către cei care nu au avut suficiente activităţi în spiritul 
voluntariatului, pentru a ridica o promoţie, în câteva luni, pe o treaptă superioară. 

Apropo, ştiţi cui cerem noi performanţă pe degeaba? Unor intelectuali pe care ne bazăm să pună bazele 
unei societăţi întregi, pentru vreo 9,3 lei/oră, adică nici 2,1 euro. Salariul lunar mediu din învăţământul românesc este 
câştigat de un profesor din Luxemburg în patru-cinci ore, de un dascăl din Danemarca în şase ore, iar de unul din 
Anglia ori Finlanda într-o zi lucrătoare. Iar exemplele nu sunt alese întâmplător, pentru că vorbim despre sisteme de 
învăţământ către care România se uită cu admiraţie şi pe care le ia drept modele. Dar România, în acelaşi timp, îşi 
consideră dascălii de câteva zeci de ori mai puţin valoroşi. Şi vedem cu toţii ce politică bună s-a dovedit! 

De aceea, eu consider că aceste ore necesare simulărilor ar trebui remunerate. 
 

Deputat 
Ion Eparu 

 
*** 

 
Rolul unei guvernări echilibrate 

 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 

 
 Guvernul României şi-a conturat o strategie ambiţioasă în privinţa atragerii de investiţii şi crearea de noi 
locuri de muncă. Strategia elaborate de Guvern cuprinde trei etape de bază, unele dintre ele realizate, deja, etapizat. 

Guvernul Ponta şi-a asumat şi a realizat o consolidare macroeconomică, dar a luat şi măsuri de dreptate 
socială, de reluare a creşterii economice şi de oprirea risipei din banului public. Aportul UNPR în tot acest deziderat 
realizat deja a fost unul important, sprijinul acordat categoriei de cetăţeni defavorizaţi sau celor care au avut parte de 
nedreptate socială fiind una dintre priorităţile UNPR asumate odată cu susţinerea Guvernului. 

Certitudinea asigurării unei stabilităţi economice şi politice, deblocarea programelor operaţionale, relansarea 
luptei anti-evaziune prin reorganizarea ANAF şi reforma salarizării administraţiei au fost paşii urmaţi de Guvernul 
României şi care au realizat baza solidă a unei economii care în acest moment aduce stabilitate tuturor 
întreprinzătorilor. 

Ulterior a avut loc o relansare a relaţiilor politice şi economice externe cu ţări din Europa şi Asia – este de 
amintit aici summit-ul organizat la Bucureşti împreună cu cea mai mare putere economică a Asiei – China, astfel 
încât atragerea de investiţii de 10 miliarde de euro şi crearea de minim 50.000 de noi locuri de muncă fiind ţinta 
asumată de Guvern. 

Iată că, în ceea ce priveşte situaţia locurilor de muncă, conform Institutului Naţional de Statistică, efectivul 
salariaţilor stabili, adică al angajaţilor cu contracte de muncă în societăţi comerciale cu peste 4 angajaţi şi care 
lucrează 22 de zile pe lună, este acum de 4,37 milioane de persoane. La acest capitol, în anul 2013, faţă de 2012, s-a 
putut constata o creştere cu aproximativ 100.000 a numărului de salariaţi stabili în România. La acest număr se 
adaugă şi alte tipuri de contracte – până la 5,1 milioane – precum şi lucrătorii din agricultură. 
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Referitor la atragerea de investiţii, UNPR şi-a propus ca, susţinând Guvernul României, să definească mai 
multe domenii strategice în care politicile publice să îşi canalizeze atenţia. Guvernul şi-a asumat aceste cinci domenii, 
ele fiind energia, resursele minerale, agricultura, industria - inclusiv în domenii precum IT, auto, comunicaţii, parcuri 
industrial - şi infrastructura rutieră şi feroviară. 
 Iată că, rolul unui partid politic echilibrat a fost perceput la nivel guvernamental şi a făcut ca multe domenii 
să primească echilibrul tocmai din perspectiva interesului susţinut de această formaţiune politică. 
 
 

Deputat 
Sergiu Vizitiu 

 
*** 

 
Creşterea animalelor „motorul” durabil al activităţilor economico-sociale din zona montană 

 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 

 
Cu profundă îngrijorare mi s-a adresat în colegiul electoral Federaţia Micilor Fermieri Crescători de 

Animale Deţinători şi Utilizatori de Pajişti din România, sesizând ignorarea realităţilor istorice, economice şi a 
tradiţiilor seculare ale crescătorilor de animale din zona montană, prin propunerea de modificare a articolului 53 din 
Codul silvic şi, în consecinţă, interzicerea „la general” a păşunatului în această zonă. 

Sunt pe deplin de acord cu interzicerea accesului animalelor domestice în plantaţii, perdele forestiere şi 
păduri de regenerare, lucru cât se poate de logic, însă să încerci să  interzici unui animal domestic să se adăpostească 
de ploaie sau arşiţa amiezii într-o pădure matură este aiuritor, cât şi imposibil. 

Păşunatul transhumant de vară în zona alpină este o tradiţie milenară atestată atât în Carpaţi cât şi în Alpi, 
iar majoritatea ţărilor europene care au munţi pe teritoriul lor sprijină, nu blochează păşunatul pastoral de vară alpin 
chiar dacă au fost reintroduse specii de răpitori în munţii masivi montani din Alpi. Nimeni nu s-a putut gândi să 
interzică accesul pastoral în pădurile montane, ba chiar cei care suferă pagube din cauza răpitorilor sunt despăgubiţi. 

Consider că din pretinse considerente ecologiste, care n-au nicio legătură cu tradiţiile şi realităţile satului 
montan, nu poate fi interzis accesul sau adăpostirea animalelor domestice în pădurile alpine.  

În aceste condiţii, păşunatul în pădurile montane nu trebuie interzis „la general”, ci să fie reglementat, iar 
starea de „infracţiune” să vizeze exclusiv excepţia şi abuzurile grave privind plantaţiile, pepinierele şi zonele speciale 
de protecţie.  

În acest moment, pajiştile sunt în proporţie covârşitoare în proprietatea comunităţilor locale şi de ele 
beneficiază toţi locuitorii comunei respective, aşa că orice prevedere care nu ţine cont de rânduielile ancestrale ale 
creşterii animalelor va atrage reacţia negativă a acestora.  

Sper că actuala conducere a ministerului de resort va abandona propunerea interzicerii păşunatului montan 
„la general”, înţelegând că nu prin interzicerea accesului animalelor domestice la păşunat se protejează pădurea, ci 
prin strategii responsabile de gestionare a tăierilor de arbori, tăieri care nu sunt făcute de animale domestice şi nici de 
către păstori.       
 

Deputat 
Ioan Dîrzu 

 
*** 

 
Înăsprirea sancţiunilor din Codul Penal pentru infracţiunile privind sănătatea publică 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
Sănătatea şi integritatea fizică a cetăţenilor României reprezintă precondiţia unei societăţi prospere, 

competitive şi cu putere de muncă. De aceea, alimentaţia publică este reglementată prin legi şi norme stricte, care nu 
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ar trebui să pună sub semnul îndoielii standardul de calitate al produselor ce ajung la populaţie. Cu toate acestea, prin 
intermediul mass-media, cetăţenii află că adesea, producători şi distribuitori de alimente fac rabat de la standardele de 
calitate şi expun populaţia unor pericole foarte mari.  

Cazurile prezentate acum câteva săptămâni în presă ne obligă să evaluăm atent legislaţia şi sancţiunile 
pentru cei care comit adevărate atentate la sănătatea publică. În consecinţă, vă îndrept atenţia spre capitolul V al 
Codului Penal, care se referă la infracţiunile contra sănătăţii publice şi pedepsele pentru aceste infracţiuni. Astfel, 
spre exemplu, alineatul 1 al articolului 352 prevede că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau 
combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Totodată, articolul 356 prevede pedeapsa cu închisoare de la 6 luni la 3 
ani sau cu amendă pentru infectarea prin orice mijloace a surselor sau reţelelor de apă, dacă apa devine dăunătoare 
sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor. Articolul 358 descrie situaţia care a captat atenţia opiniei publie în 
ultima săptămână: vânzarea de alimente, băuturi sau alte produse cunoscând că sunt alterate ori cu perioada de 
valabilitate depăşită, dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă 
şi interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în consum de carne sau produse 
din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă sunt vătămătoare sănătăţii.  

Luând în considerare faptul că toate aceste infracţiuni pot duce la dezechilibre socio-economice în 
comunităţile afectate, consider că sancţiunile sunt mult prea blânde. De aceea, cred că prin înăsprirea sancţiunilor 
pentru infracţiunile ce aduc atingere sănătăţii publice, producătorii şi distribuitorii de alimente neconforme cu 
standardele de calitate ar fi descurajaţi.  

Închei prin a invoca articolul 34 din Constituţia României care prevede că dreptul la ocrotirea sănătăţii este 
garantat iar statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice. Parlamentul României 
trebuie să acţioneze în spiritul drepturilor consfinţite prin Constituţie şi să descurajeze ferm atentatele la sănătatea 
publică.  
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
25 martie  - Ziua Poliţiei Române 

 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  

Domnilor miniştri, 
 
 Poliţia Română îmbrăcă în această zi haine festive, cu ocazia împlinirii a 192 de ani de la atestarea Poliţiei 
Române moderne. 
 Primele atestări privind Poliţia Română datează din vremea lui Neagoe Basarab şi a lui Mihai Viteazu prin 
crearea instituţiei agiei, de pe vremea domniei lui Mihai Sutzu prin organizarea pazei Capitalei, emiterea primelor 
acte de identitate şi reglementarea portului armelor, iar din 1806, organele de pază şi ordine din Capitală primesc 
denumirea generică de “POLIŢIE”. 
 In 1821, Tudor Vladimirescu acordă scutiri de taxe şi impozite celor însărcinaţi să menţină ordinea publică şi 
să apere proprietatea cetăţenilor, iar în 1831, ca un semn clar de evoluţie spre modernitate, prin Regulamentele 
Organice, prima lege care prevedea organizarea poliţiei române ca instituţie specializată, atribuţiile poliţiei sunt 
extinse. În timpul Revoluţiei de la 1848 are loc reorganizarea poliţiei, prin apariţia instituţiei şefului poliţiei Capitalei 
căruia i se subordonează Guardia municipală. 
 La 9 iunie 1850, domnitorul Ghica Vodă emite “Cronica poliţienească” prin care, în cele 158 de articole, erau 
reglementate sarcinile “înaltei poliţii” şi "obişnuitei poliţii”, ceea ce a constituit momentul creării primei structuri 
centrale cu atribuţii în organizarea şi coordonarea activităţilor poliţieneşti. 
 Cea mai importantă lege de organizare şi funcţionare datează de la 25 martie 1908, când s-a creat Siguranţa 
Generală a Statului şi Inspectoratul General de Poliţie (care funcţionează şi în prezent) pe lângă Direcţiunea Poliţiei 
şi Siguranţei. 
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 La 25 martie 1822, domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica a înmânat Marelui Agă Mihăiţă Filipescu, Steagul 
Agiei, acesta fiind primul drapel al poliţiei române. Alături de siglă se afla o ghirlandă din aur în interiorul căreia era 
prezentată Maica Domnului înaintea îngerului ce-i aduce vestea cea bună (în aceeaşi zi, ca dată anuală fixă în 
Calendarul creştin ortodox, 25 martie este ziua de sărbătoare creştinească „Buna Vestire”), simbol creştin ce a fost 
preluat şi pe actualul drapel al Poliţiei Române. Istoricii consideră că înmânarea steagului agiei legalizează 
funcţionarea Instituţiei Poliţiei Române. Prin articolul 50 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002, data de 25 martie a 
fost desemnată Ziua Poliţiei Române. 
 În fiecare an, această zi este sărbătorită în toată ţara prin organizarea a diverse manifestări unde cetăţenii au 
posibilitatea să descopere aspecte din activităţile pe care le desfăşoară, zi de zi, poliţiştii, dar şi dotările de care 
aceştia dispun în executarea misiunilor. 
  Ziua de 25 martie este şi o zi a bilanţului îndatoririlor în faţa societăţii. Intr-o perioadă de profunde 
transformări globale, economice şi sociale, în aceste timpuri în care flagelul terorismului este atât de aproape de noi, 
când "moartea albă" nu mai reprezintă doar un subiect de film, ci o tristă realitate, într-o lume a informaticii şi 
tehnologiei cauzatoare, de multe ori, de noi infracţionalităţi, necunoscute societăţii româneşti, profesiunea de poliţist 
îşi reconturează statutul de profesiune a legii, ordinii şi dreptăţii. 
  Instituţie fundamentală a statului de drept şi parte integrantă a edificiului instituţional romanesc, Poliţia 
Română s-a raliat cerinţelor Uniunii Europene, care subliniază importanţa statuarii unei poliţii responsabile, de 
încredere, organizată şi operaţională, în conformitate cu acquis-ul comunitar. 
 Honore de Balzac spunea extrem de concis: "Guvernele sunt trecătoare, societăţile se schimbă, poliţia 
rămâne." Istoria ne învaţă că într-un stat de drept, departe de a fi o unealtă în mâinile unui guvern sau al unui regim, 
Poliţia trebuie să se dovedească a fi o organizaţie flexibilă, capabilă să se adapteze la cerinţele comunităţii, care să 
acţioneze mai degrabă ca un serviciu public, decât ca o forţă de intimidare.  
  

Deputat 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

 
Cum se investesc fondurile europene în judeţul Bistriţa-Năsăud 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 
 Bistriţa-Năsăud nu este unul dintre cele mai frumoase judeţe ale ţării doar datorită cadrului natural de care 
este îmbogăţit, vestigii istorice pe care le posedă şi tradiţie conservată, ci şi graţie locuitorilor care populează această 
regiune. Despre ei voi vorbi astăzi. Despre aceşti oameni care cu trudă, hărnicie şi devotament, în mandatele lor de 
primari, cât şi ajutoarele acestora, s-au preocupat şi au realizat îmbunătăţirea nivelului de civilizaţie şi trai al 
oamenilor din comunele judeţului Bistriţa-Năsăud. 
  Absenţi de la scandalurile politice şi interesele de partid, aceşti oameni s-au preocupat, şi cu bunăvoinţă au 
obţinut fondurile europene, puse la dispoziţie prin diverse programe operaţionale, pentru dezvoltarea infrastructurii 
rurale şi racordarea la sisteme de canalizare şi staţii de epurare, conform standardelor necesare solicitate de Uniunea 
Europeană. 

Astfel, prin Măsura 322 privind renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală, mai mult de 27 de comune au beneficiat de circa 75 de milioane de euro, investiţi, în 
cea mai mare măsura, în devoltarea infrastucturii rutiere şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare.  

Comuna Nuşeni a accesat suma de 2,5 milioane de euro, prin măsura mai sus amintită, astfel încât la 
capitolul modernizarea drumurilor comunale şi a străzilor din sate, 14,3 km de străzi au fost asfaltate şi peste 23 de 
km de rigole au fost amenajate. Voi menţiona şi comuna Chiochiş, deoarece, pe langă cei 10,7 km de drumuri 
comunale asfaltate şi 9,3 km de drumuri de hotar amenajate, în cele nouă sate aparţinând acestei localităţi au fost 
reabilitate cămine culturale şi centre de educaţie pentru şcolari şi preşcolari. 

Tot prin Măsura 322 comunele Ilva Mare şi Leşu au accesat fiecare câte 2,5 milioane de euro, ce au fost 
investiţi în modernizarea infrastucturii, asfaltarea drumurilor, extinderea reţelei de apă şi canalizare şi punerea în 
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funcţiune a staţiei de epurare respectiv construirea bazinelor de tratare, alimentare şi reţelelor de apă potabilă, 
canalizare a apelor menajere, staţie de epurare a apelor uzate dar şi în asfaltarea străzilor. 

Comunele Șintereag şi Dumitra au obţinut, în colaborare,  6 milioane de euro pentru dezvoltarea 
infrastructurii locale şi reabilitarea a 27 km de reţele de apă şi canalizare, dintre care 2,1 milioane de euro fonduri 
fiind alocate pentru asfaltarea a peste 10 km de drum, inclusiv drumul care merge până la groapa ecologică de la 
Tarpiu. Acest depozit ecologic, tocmai menţionat, este unicul depozit care gestionează deşeurile din întregul judeţ, 
prima celula operaţională având o durată de viaţă între 5 şi 6 ani, fiind planificat ca în anul 2015 să înceapă 
construcţia celei de-a doua celule, proiecte finanţate din fonduri nerambursabile prin Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională. 

Comunele menţionate în expunerea mea, nu sunt singurele implicate în procesul de atragere a fondurilor 
europene, înca 10 comune din judet, prin cofinanţare din partea POS Mediu, eu extins reţelele de apă, canalizare, 
tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi. 
 Tot la capitolul fonduri europene Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în parteneriat cu 15 primării din judeţ au 
implementat un proiect european în valoare de 6,7 milioane de lei, pentru gestiunea în sistem informatic a Registrului 
Agricol şi a altor servicii publice aferente primăriilor. 
 Iată deci, la mine în judeţ există oameni responsabili care pot elabora programe eligibile pentru accesarea 
fondurilor europene, iar fondurile accesate pot fi investite pentru dezvoltarea comunelor şi a satelor, şi în mod direct 
pentru bunăstarea oamenilor. 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

 
Liceele agricole, o şansă reală pentru viitorul agriculturii româneşti 

 
Domnule Preşedinte, 
Doamnelor şi Domnilor Deputaţi, 
 

 În declaraţia mea politică de astăzi vreau să atrag atenţia asupra situaţiei învăţământului agricol din România, 
domeniu căruia toată lumea îi recunoaşte importanţa, dar pentru care se face, din păcate, mult prea puţin. Ba chiar 
uneori pare de-a dreptul abandonat.  

Stimaţi colegi, sunt aproape 50 de ani de când în România au apărut liceele agricole. În 1965, şcolile 
profesionale agricole, cu mulţimea de specializări care existau la acea vreme, erau transformate în licee agricole. A 
fost o schimbare normală şi necesară într-o perioadă de început, când erau căutaţi viitori specialişti care să 
completeze personalul de care era nevoie în toate unităţile agricole nou înfiinţate. �i nu erau deloc puţine astfel de 
unităţi, fie că vorbim de complexele pentru creşterea animalelor, fie că vorbim de asociaţiile cooperatiste sau inter-
cooperatiste, indiferent de sectorul de activitate – cultura mare, legumicultura, viticultura sau zootehnia. 

Şi lucrurile nu au rămas făcute numai pe jumătate. În toate liceele agricole au fost înfiinţate ferme didactice, 
în care elevii făceau practică, obligatorie dealtfel. Să nu uităm că de multe ori, în apropierea liceelor agricole, erau 
staţiuni de cercetare agricolă, care de multe ori îi preluau pe cei mai buni absolvenţi, fie ai liceelor respective, fie ai 
facultăţilor de specialitate. Aşa s-a ajuns ca în 1990 în România să existe 160 de şcoli şi licee agricole. 
 Astăzi mai sunt doar 40, multe dintre ele cu o dotare mai mult decât săracă şi aproape nebăgate în seamă de 
nimeni. Ce a fost mai rău a început în 1994, atunci când liceele agricole au trecut de la dubla subordonare faţă de 
Ministerul Învăţământului şi Ministerul Agriculturii, doar în subordonare faţă de Ministerul Educaţiei.  

Pot să spun că a fost un moment nefericit pentru că atunci învăţământul agricol românesc a fost practic 
abandonat de către stat. Ministerul Educaţiei a avut grijă mai ales de învăţământul obligatoriu şi de cel teoretic, 
uitând, se pare, că e nevoie de specialişti în agricultură. Ori, doamnelor şi domnilor deputaţi, agricultura rentabilă nu 
se poate face ca acum 100 de ani, cu oameni care cultivă pământul şi cresc animale doar după cum cred ei că trebuie 
făcut. După anul 1994, au fost perioade în care liceele agricole nu au primit nici un fel de dotare tehnică pentru o 
formare profesională la standardele de performanţă cerute de o agricultură modernă, aşa cum este cea din majoritatea 
ţărilor europene.  
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Se vorbeşte de ceva vreme de relansarea învăţământului agricol românesc, dar se face încă puţin. Mai mult 
par a se preocupa străinii, interesaţi să găsească în România specialişti de calitate. În judeţul Timiş, de exemplu, 
şcolile agricole vor fi reînfiinţate la cererea investitorilor din Germania. Poate că ar fi timpul să urmăm din nou 
exemplul germanilor şi să facem şi noi treburile ”nemţeşte”. 

Stimaţi colegi, vorbim de atâta vreme de modernizarea agriculturii din România încât subiectul pare să nu 
mai prezinte prea mare interes. Vorbim de fermele de familie, dar vă întreb, cine să se ocupe de ele, cine să facă 
agricultură eficientă dacă nu ştie cum? Fermele de familie ar fi cu adevărat o oportunitate dacă ele ar fi înfiinţate şi 
conduse de absolvenţi ai învăţământului agricol de calitate. O astfel de fermă de familie, pe o suprafaţă de 1 – 5 
hectare, ar putea beneficia şi de ajutorul de 15.000 de euro, bani cu care pot fi făcute multe lucruri în agricultură pe 
astfel de suprafeţe. Să nu mai vorbim, doamnelor şi domnilor deputaţi, de  ferme de subzistenţă, pentru că proprietarii 
acestora nu sunt de fapt fermieri, ci cultivă pământul doar pentru consum propriu şi nu rămâne nimic care să ajungă 
în pieţe. Deocamdată vorbim de câteva milioane de mici proprietari de pământ şi de animale, dar a venit vremea să le 
pregătim schimbul, să-i pregătim pe adevăraţii mici fermieri, care să le ia locul în timp, aşa cum s-a întâmplat în 
ţările occidentale. 

E timpul ca Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 să pună în centrul său ferma de familie, 
care aparţine celor din clasa de mijloc. Sunt de părere că a venit vremea ca centrul de greutate să se mute de la 
sprijinirea fermelor mari şi foarte mari către susţinerea concretă şi constantă a fermelor mici şi medii. Valoarea 
adăugată mai mare va veni de la astfel de ferme din zootehnie, legumicultură, viticultură şi pomicultură, valoare 
sporită faţă de cea adusă de cultura mare. 

Iar pentru asta, doamnelor şi domnilor deputaţi, e nevoie de specialişti, formaţi în liceele agricole. E timpul 
să ne uităm în urmă şi să învăţăm din greşelile trecutului, să găsim şi să aplicăm soluţii care să reducă birocraţia. E 
timpul să dăm o nouă şansă învăţământului agricol. Este momentul unei discuţii serioase, a unei întâlniri naţionale a 
tuturor specialiştilor din învăţământul agricol liceal, a unei dezbateri reale, dar care să aducă şi soluţiile pentru 
revigorarea acestui domeniu. 
 

Deputat 
Toader Dima 

 
*** 

 
Sectorul energetic decimat de guvernarea democrat-liberală 

 
Stimate domnule preşedinte, 
Stimate colege, stimaţi colegi, 

 
 Partidul PDL nu cunoaşte integritatea morală, iar cei ce o cunosc deja şi-au dat demisia din partid. Aceşti 
oameni sunt vinovaţi de decăderea imaginii Parlamentului din cauza acţiunilor şi vocabularului lor academic, ce 
include, pe lângă minciuni şi ofense, numai argouri şi jargoane, exagerarea, deformarea şi prezentarea selectivă a 
adevărului. 
 Aşa debutează şi moţiunea simplă pe tema sectorului energetic, prin care dorind să manipuleze cetăţenii 
afirmă că măsurile de austeritate au fost întemeiate şi acceptate de oameni.  Electoratul nu a iertat aceste măsuri, 
asemenea şi celor care nu i-au votat şi nici nu ii vor vota vreodată, chiar şi Board-ul FMI consideră că măsurile de 
austeritate au fost exagerate. 
Românii ştiu că PDL a trebuit să ia acele măsuri bugetare, din dorinţa avidă de a agonisi cât mai mult in propriile 
conturi bancare. Dacă mă însel, şi ceea ce spun este nefondat, ii rog să ne spună unde s-au investit sumele strânse de 
pe urma tăierii cu 25% a salariilor, TVA-ului mărit de la 19% la 24%, subvenţiilor şi indemnizaţiilor tăiate?  
 În raportul FMI din anul 2012, se menţionează că măsurile radicale impuse de Guvern au “contribuit la 
scăderea producţiei economice şi a întarziat revenirea economiei”. De asemenea se remarcă faptul că procesul de 
ajustare putea fi mai gradual in special datorită nivelului relativ redus a datoriei publice a României.  
In ceea ce priveşte situaţia companiilor energetice de stat cu ajutorul rapoartelor, controalelor şi cifrelor voi nuanţa 
dificultăţile cu care ne confruntăm şi cum s-a ajuns aici. 
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  În cazul Hidroelectrica, raportul Euro Insol a arătat că in perioada 2009-2011 compania cumpăra un MWh cu 
preţul mediu de 204 lei, şi conform contractelor bilaterale incheiate aferente acestei perioade, preţul de vanzare era in 
medie de 108/MWh. 
Un exemplu în acest sens este contractul cu Electrocentrale Deva, din anul 2009, prin intermediul căruia 
Hidroelectrica cumpăra cu 230 lei/MWh şi il vindea pe piaţă cu chiar mai puţin de jumătate, adică 108 lei Mwh-ul. 

Pe următorii doi ani, 2010-2011, Hidroelectrica cumpăra de la aceeaşi Electrocentrale Deva cu un pret de 234 
lei/MWh şi il vindea cu un preţ mai mic decat anterior, in valoare de 101 lei/MWh. 
Prejudiciul total adus companiei Hidroelectrica pe cei 3 ani de guvernare PDL urcă la valoarea de peste 137 de 
milioane de euro.  

Raportul Euro Insol conchide analiza cu observaţia că “incheierea şi derularea acestor contracte reprezintă 
mai degrabă o formă de ajutor acordat respectivilor producători in dauna intereselor economice ale Hidroelectrica”. 
Inspectorii guvernamentali arată că aceste pierderi sunt cauzate de intervenţia ilegală a unor persoane ce au ocupat 
funcţii de conducere in Ministerul Economiei, care au avizat şi aprobat contractele menţionate mai devreme. Adriean 
Videanu, un membru reprezentativ PDL era la acea dată ministru al Economiei şi totodata cel care a avizat majorarea 
preţului contractelor peste cel reglementat de ANRE. 
 O altă companie de stat prejudiciată de guvernarea PDL este Complexul Energetic Oltenia, unde s-au sesizat 
o serie de nereguli printre care: majorarea ilegală cu peste 20% a valorii contractelor de achizitie publică, contracte 
de sponsorizare a Complexelor Turceni, Rovinari şi Craiova de peste 19 milioane de lei si 58 de contracte/ acte 
adiţionale prin care companiile care au format CE Oltenia au incheiat angajamente legale in cuantum de 219 milioane 
de lei fără ca aceste acte juridice să fie supuse controlului financiar preventiv. Cu privire la aceste demersuri Curtea 
de Conturi a aratat ca complexele Turceni şi Rovinari au sponsorizat o echipă de fotbal cu suma de 18,8 milioane de 
lei. 
   De la marele jaf al CE Oltenia din perioada 2010-2012, in anul 2014, această companie inregistrează un 
profit de 300 de milioane de lei, are un management privat şi beneficiază de o investiţie de 1 miliard de dolari la 
Rovinari. Totodata, in data de 30 ianuarie 2014, ministrul pentru Energie a semnat  un contract de finantare cu BERD 
pentru reabilitare si modernizare a unui grup energetic din cadrul sucursalei Turceni in valoare de 200 milioane de 
euro. 

Partidul Democrat Liberal s-a caracterizat prin stagnare, regres şi afaceri in nume propriu, rapoartele 
intocmite şi cifra de pierdere suferită de companii sunt cele mai bune argumente.  
  În ceea ce priveşte realizarea reactoarelor 3 si 4, giganţii europeni s-au arătat, în timpul guvernării democrat-
liberale, interesaţi de finanţarea proiectului, dar pe fondul crizei economice şi dispariţiei banilor din Fondul de 
Dezvoltare, sumele pentru finalizarea obiectivului nu au mai existat, iar in 2011 şi partenerii au părăsit proiectul. 
Aşadar, “Eşecul proiectului reactoarelor 3 si 4 Cernavodă ne indică, exact, cât de importantă este inexistenţa unei 
capacităţi interne de reacţie rapidă.” 

Guvernul Ponta este cel care a readus in discuţie independenţa energetică a României. �i atunci când 
preşedintele Traian Basescu, ironic, afirma că Ponta a plecat cu privatizarea companiilor de stat şi propuneri de 
proiecte “în traistă” in vizita in China, iar membrii PDL erau deranjaţi de “entuziasmul juvenil” al guvernanţilor, erau 
de fapt lezaţi de semnarea acordului cu partenerii chinezi. “Vorbăria fără urmări” prezisă de PDL s-a materializat 
într-o serie de acorduri şi propuneri de finanţare, printre acestea şi negocieri cu privire la realizarea reactoarelor 3 şi 
4. 
Chiar in această perioadă grupul chinez se află in negocieri cu partea română, in baza Memorandumului de inţelegere 
intre departamentele de energie ale celor două ţări, cu privire la finanţarea proiectului de construcţie a reactoarelor. 
Alte proiecte de cooperare cu companii chineze au fost semnate pentru realizarea proiectului termoelectric de la 
Rovinari, inţelegerea de reabilitare a grupurilor 3 şi 4 ale centralei termoelectrice Deva, şi altele, fiind vorba de un 
capital chinez in valoare estimată de 5 miliarde de euro. 
 Imaginaţia membrilor PDL depăşeşte multe limite. Cu toate acestea, absurdităţile menţionate în moţiunea 
despre sectorul energetic sunt nenumărate, şi le recomand iniţiatorilor moţiunii să consulte datele exacte ale 
companiilor de stat pentru a observa faptul că, în comparaţie cu guvernarea PDL, Guvernul Ponta a numit 
management apolitic care a reuşit ieşirea din insolvenţă a companiilor, plata datoriilor sau generarea de profit de cca 
5-6 ori mai mare decât au putut-o face ei. 
 Ca ultimă observaţie, cu privire la moţiunea dezbatută in decursul săptămânii trecute, doresc să transmit 
membrilor Opoziţiei să nu îşi tulbure liniştea prea tare, deoarece, acciza de 7 eurocenţi la carburanţi nu va produce 
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nici pe departe efectele pe care scumpirile din 2009, în mod ironic, in aceeaşi perioadă in care preţul la baril a atins 
un minim istoric, le-au cauzat. 
Adica: în 2009 acciza la benzină a crescut cu 14,3%, un an mai târziu a crescut cu inca 18,4%, iar in 2011 a crescut 
cu inca 19,9%, la care adăugăm şi creşterea Tva reflectată la preţul final, şi îi invit pe deputaţii democrat-liberali să 
ne spună de câte ori a crescut preţul la carburant in total. 

Pe final de declaraţie, solicit Opoziţiei să nu mai arate cu degetul indicându-ne pe noi, social-democraţii, ca 
fiind responsabili de pagubele produse chiar de domniile lor.  
 

Deputat 
Mircea Dobre 

 
*** 

 
 

Dezvoltarea judeţului prin valorificarea potenţialului turistic 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Nu abordez în premieră subiectul necesităţii de a acorda o mai mare importanţă domeniului turistic din 
judeţul Bistriţa-Năsăud. Aceasta este o preocupare veche de a mea fiind conştient de expansiunea pieţei de turism din 
Europa şi potenţialul economic pe care îl putem atinge, ca ţară, valorificând toate aceste obiective existente. 
  Bistriţa-Năsăud este casa marilor poeţi George Coşbuc şi Andrei Mureşanu, a dramaturgului Liviu Rebreanu, 
a pedagogului şi prozatorului Ion Pop-Reteganul şi a multor alţi oameni de seamă. Cine a vizitat peştera Grota 
Zânelor, Valea Repedea din Munţii Călimani, Cetatea Rodnei, Muntele de sare de la Sărăţel dar şi multe altele, şi nu 
s-a minunat, aflând ce bogăţii naturale unice posedă România? 
Aceste rezervaţii şi monumente ale naturii, vistigiile istorice, edificiile religioase şi culturale, lacurile, peşterile şi 
cheile trebuie încadrate într-o strategie de turism inter-regional şi prezentate publicului larg. 
 Acesta este şi motivul pentru care în Strategia 2014-2020 de dezvoltare a judeţului Bistriţa-Năsăud, Consiliul 
Judeţean a marcat infrastructura de turism ca fiind unul dintre obiectivele majore, elaborând o schemă amplă de 
promovare a turismului, începand cu elemente fundamentale, precum, refacerea drumurilor judeţene, amenajarea 
drumurilor turistice, creşterea accesibilităţii turistice la obiectivele de turism, educarea şi formarea tinerilor în acest 
domeniu, infiinţarea “Şcolii de Turism” pentru susţinerea acestei strategii, valorificarea potenţialului balnear, 
dezvoltarea unui cluster în turismul balnear de la Sângeorz-Băi, dezvoltarea turismului tematic, sportiv, alpin, de 
aventură cultural, rural, precum şi înfiinţarea unui “Centru Judeţean pentru Turism de Aventură şi Sporturi Extreme”. 
 De asemenea, din noul exerciţiu bugetar european Consiliul Judeţean îşi propune să mărească ponderea 
fondurilor europene atrase în judeţ, iar la capitolul dezvoltarea turismului se urmăreşte contractarea unor investiţii de 
peste 17 milioane de euro pentru dezvoltarea domeniului schiabil “Gura Plaiului” din Munţii Călimani, pentru 
Centrul Judeţean pentru Turism de Aventură şi Sporturi Extreme suma de 400 000 de euro,  20 de milioane de euro 
pentru dezvoltarea zonei turistice de la poalele Munţilor Rodnei, pentru dezvoltarea zonei Colibiţa suma de 45 de 
milioane de euro, dar şi alte proiecte de mare anvergură sunt adăugate în schemă, şi vor fi propuse pentru investiţii. 
 România are nevoie de investiţii considerabile, în acest sector, pentru a deveni competitivă şi atractivă pe 
plan internaţional, de aceea strategia 2014-2020 va fi implementată cu prioritate şi seriozitate, având în vedere faptul 
că turismul durabil este un important factor al progresului economic, va spori dezvoltarea obiectivelor vizate, a 
condiţiilor de trai la nivel local dar şi naţional. 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 
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 Interpelări 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către:  deputat Tamara Ciofu           
Obiectul interpelării: Modificarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării 
terenurilor agricole  situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru  
Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare   
 

Stimate domnule Ministru,  
Conform art. 112 din Constituţia României, „Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă 

la întrebările şi interpelările formulate de deputaţi sau de senatori”, iar potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor 
art. 175, alin. (2), răspunsul la interpelare trebuie dat în cel mult două săptămâni. 

La sfârşitul anului trecut, Parlamentul României a adoptat proiectul de lege privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice, ca răspuns la 
nevoia alinierii legislaţiei româneşti cu cea europeană.  

Principala modificare a constat în eliminarea dreptului de preempţiune pentru tinerii până în vârstă de 40 de 
ani şi acordarea aceluiaşi drept vecinilor şi statului român.  

Cu toate acestea, primari şi cetăţeni din colegiul meu electoral mi-au adus la cunoştinţă că legea ar mai putea 
suferi modificări suplimentare după cum urmează: 

1. Reordonarea modului în care se acordă dreptul de preemţiune: rudele de gradul 1,2,3, coproprietar, 
vecinătăţile, persoane fizice cu vârsta până în 50 ani, arendaşii, statul român, persoane fizice sau juridice străine. 

2. Instituirea obligativităţii ca primăriile să înştiinţeze vecinii privind punerea în vânzare a terenurilor şi 
dreptul acestora la preemţiune prin scrisori şi nu prin afişaj public.  

3. Modificarea denumirii legii în aşa fel încât actul să se adreseze nu doar persoanelor fizice ci şi celor 
juridice.  

Având în vedere cele prezentante mai sus, vă rog să precizaţi care este disponibilitatea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a lua în considerare solicitările exprimate de către primării şi cetăţeni asupra 
legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole  situate în extravilan de către 
persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare.  
 

*** 
 
Adresată: domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
De către: deputat Vlad Alexandru Cosma 
Obiectul interpelării: Modificarea şi completarea Legii 51/1991 privind securitatea naţională a României 
pentru a include atentatele la sănătatea populaţiei prin orice mijloace ca ameninţări la securitatea naţională 
 

Stimate domnule Ministru,  
Conform art. 112 din Constituţia României, „Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă 

la întrebările şi interpelările formulate de deputaţi sau de senatori”, iar potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor 
art. 175, alin. (2), răspunsul la interpelare trebuie dat în cel mult două săptămâni. 

Prin prezenta vă adresez solicitarea de a lua în considerare modificarea şi completarea Legii 51/1991 privind 
securitatea naţională a României.   

Evenimentele descrise de mass – media în ultima perioadă au determinat dezbateri intense în societatea civilă 
dar şi în Parlament asupra necesităţii amendării cadrului legislativ care atinge subiectul sănătăţii publice. Marea 
majoritatea a opiniilor exprimate s-au axat în jurul ideii că infracţiunile privind sănătatea publică, reglementate prin 
Codul Penal, la Capitolul V, pot constitui elemente ce pun în pericol securitatea naţională, dacă aceste infracţiuni sunt 
de amploare. 

În acest moment, Legea 51/1991 privind securitatea naţională a României nu face nicio referire la acţiunile 
care pot aduce atingere sănătăţii populaţiei. Articolul 3, care defineşte ameninţările la adresa securităţii naţionale a 
României nu include şi riscul îmbolnăvirii populaţiei prin orice mijloace, dacă se aduce atingere echilibrului socio-
economic al unei comunităţi. Singura prevedere care ar putea acoperi această ameninţare este litera j) de la Articolul 
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3, care stipulează: ”Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României (...) atentatele contra unei 
colectivităţi, săvîrşite prin orice mijloace”. Acest articol este însă prea vag şi poate crea confuzii în interpretare.  

Prin urmare, vă rog să precizaţi care este disponibilitatea Ministerului Justiţiei de a susţine modificarea şi 
completarea Legii 51/1991 privind securitatea naţională a României pentru a include atentatele la sănătatea populaţiei 
prin orice mijloace ca ameninţări la securitatea naţională. 
  

*** 
 
Adresată: domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către: deputat Ion Eparu 
Obiectul interpelării: Măsurile vizate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice în vederea reducerii 
nivelului de zgomot produs de avioanele de la aerodromul Gheorghe Bănciulescu, judeţul Prahova 
 

Stimate domnule ministru,  
În  localitatea Strejnicu, judeţul Prahova, este localizat aerodromul Gheorghe Bănciulescu, la 5 km V de 

oraşul Ploieşti. Atât locuitorii satului Strejnicu, cât şi cei din zonele învecinate (mai exact Cartierul Mitică Apostol, 
cartier ce aparţine municipiului Ploieşti), sunt deranjaţi de zgomotul puternic produs de  avioane, în special pe timpul 
nopţii. De asemenea, menţionez că aerodromul se află  la doar 1,2 km de Linia de Centură a Ploieştiului, fiind un real 
pericol pentru zona respectivă. Astfel, vă rog să-mi comunicaţi, domnule ministru, ce măsuri se pot lua pentru 
sprijinirea locuitorilor din zonele apropiate în vederea reducerii nivelului de zgomot, mai ales pe timpul nopţii. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Ion Eparu 
Obiectul interpelării: art. 142 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare 
 

Stimate domnule ministru, 
Constat, şi anul acesta, că deşi avem la dispoziţie o legislaţie clară care stabileşte termenul publicării 

condiţiilor de admitere în învăţământul superior şi a cifrelor de şcolarizare, prevederile în vigoare sunt încălcate 
flagrant, aducând prejudicii, pe de-o parte, viitorilor absolvenţi, iar pe de altă parte chiar universităţilor, care încep 
promovarea programelor de studii prea târziu pentru a le putea face cunoscute, aşa cum ar trebui, potenţialilor 
candidaţi. 

În speţă, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare se referă, în 
Capitolul III, la organizarea studiilor universitare. Secţiunea a 5-a, privind admiterea în programe de studii, stabileşte, 
prin art. 142, al. 3: “Condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare trebuie făcute publice în fiecare an, de către 
universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere”. Cum concursul de admitere este 
programat, an de an, în cele mai multe cazuri, la jumătatea lunii iulie, imediat după încheierea primei sesiuni a 
Bacalaureatului, rezultă că, în acest moment, ne confruntăm  din nou cu o abatere de la calendarul prevăzut de 
legislaţia în vigoare, în condiţiile în care aceste informaţii ar fi trebuit făcute publice cel târziu la jumătatea lunii 
ianuarie. Or, din informaţiile pe care le deţin, Ministerul Educaţiei abia a solicitat universităţilor propunerile privind 
cifrele de şcolarizare pentru anul universitar 2014 – 2015, urmând să fie parcursă o altă procedură de durată până la 
definitivarea şi publicarea acestora. 

În acest moment, datele publicate de instituţiile de învăţământ superior se limitează, în cel mai bun caz, la 
prezentarea, în linii mari, a ofertei educaţionale şi eventual a capacităţii de şcolarizare, informaţii insuficiente atât 
pentru promovarea universităţilor în licee, cât mai ales pentru a veni în sprijinul viitorilor absolvenţi, care ar trebui 
deja să decidă ce ofertă se potriveşte cel mai bine pe de-o parte înclinaţiilor pe care le au, iar pe de altă parte, de ce să 
nu recunoaştem, situaţiei financiare a fiecărui candidat în parte. Nu putem să neglijăm faptul că studiile superioare 
presupun cheltuieli semnificative, începând cu taxele de şcolarizare, în cazul celor admişi pe locuri cu taxă, dar şi alte 
costuri de cazare şi întreţinere, pentru că mulţi dintre tineri nu au domiciliul în centre universitare sau nu regăsesc, în 
ofertele acestora, specializările de care sunt interesaţi. 

Independent de toate acestea, vorbim, până la urmă, despre încălcarea unei prevederi legale. 
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Am anexat actul normativ în baza căruia condiţiile de admitere şi cifrele de şcolarizare pentru învăţământul 
universitar trebuie făcute publice cu cel puţin şase luni înainte de susţinerea concursului de admitere: art. 142, al. 3 
din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
ART. 142 

(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează anual o metodologie-cadru privind 
organizarea admiterii în instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România. 

(2) Fiecare instituţie de învăţământ superior elaborează şi aplică propriul regulament de organizare 
a admiterii în programele de studii oferite. Acest regulament se elaborează conform metodologiei-cadru 
prevăzute la alin. (1). 

(3) Condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare trebuie făcute publice în fiecare an, de către 
universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere. 
 

*** 
 
Adresată: doamnei  Doina-Adriana Pană, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură  
De către: deputat  Ioan Dîrzu 
Obiectul interpelării:  Interzicerea totală a păşunatului în pădure o acţiune nocivă 
                                               

Federaţia Micilor Fermieri Crescători de Animale şi Deţinători şi Utilizatori de Pajişti din România sunt 
îngrijoraţi de propunerea, iniţiată de ministerul pe care îl conduceţi, de interzicerea totală a păşunatului în pădure.  

Justificările acestei lipse de toleranţă, prin comparaţii cu alte ţări din Uniunea Europeană, nu sunt relevante 
pentru România.  

Suprafaţa zonelor montane împădurite din România este foarte mare (peste 65%). Aceşti munţi sunt locuiţi 
iar agro-zootehnia montană are tradiţii multiseculare.  

Într-adevăr, în Uniunea Europeană, păşunatul animalelor în pădurile proprietate publică a statului este 
interzis, dar, în media Uniunii Europene aceste păduri reprezintă numai cca.20%, iar în Franţa doar 10%. Astfel că 
efectul social şi economic devine incomparabil cu situaţia din Carpaţii României, unde în 1994, proprietatea publică a 
statului reprezenta cca.90% şi după 1994 în jur de 60%, iar măsura va avea efecte negative de mare amploare pentru 
economia agro-zootehnică din zonă. 

În ţările din marea zonă mediteraneană, inclusiv pe marile trasee tradiţionale ale transhumanţei oilor, 
păşunatul în păduri constituie chiar politică de stat. 

De ce în România, ţară membră a Uniunii Europene, în Codul silvic şi în general în atitudinea faţă de 
economia agroalimentară montană se încearcă să nu se ţină cont şi de interesele generale şi există tendinţa de a se 
continua cu această atitudine devenită nocivă pe multiple planuri.  

Faţă de cele prezentate, vă rog doamnă Ministru, să-mi  specificaţi punctul dumneavoastră de vedere asupra 
propunerilor de modificare a articolului 53 din Codul silvic, prin care păşunatul în pădurile montane este interzis „la 
general”. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
De către:  deputat Andrei Dolineaschi 
Obiectul interpelării: Înăsprirea sancţiunilor din Codul Penal pentru infracţiunile privind sănătatea publică 
 
 

Stimate domnule Ministru,  
Conform art. 112 din Constituţia României, „Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă 

la întrebările şi interpelările formulate de deputaţi sau de senatori”, iar potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor 
art. 175, alin. (2), răspunsul la interpelare trebuie dat în cel mult două săptămâni. 

Prin prezenta interpelare vă adresez solicitarea de a lua în considerare propunerea privind înăsprirea 
pedepselor pentru punerea în circulaţie a produselor alterate.  
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La nivelul opiniei publice, relatările din mass – media din ultima perioadă au creat un sentiment de frustrare 
şi indignare faţă de modul în care distribuitorii, comercianţii dar şi factorii de decizie aleg să servească consumatorii. 
Voci din spaţiul public, dar cu precădere cetăţeni îngrijoraţi, şi-au exprimat părerea că motivul pentru care derapările 
de la legislaţia care reglementează condiţiile alimentării publice se înmulţesc,  sunt sancţiunile prea blânde.  

De altfel, consider că este important de precizat faptul că la articolul 34 din Constituţia România este 
consfinţit dreptul la ocrotirea sănătăţii. Astfel, Constituţia prevede ca dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat iar 
statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.  

Capitolul V al Codului Penal stabileşte infracţiunile contra sănătăţii publice şi pedepsele pentru aceste 
infracţiuni. Astfel, spre exemplu, alineatul 1 al articolului 352 prevede ca nerespectarea măsurilor privitoare la 
prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Totodată, articolul 356 prevede pedeapsa cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă pentru infectarea prin orice mijloace a surselor sau reţelelor de apă, dacă apa 
devine dăunătoare sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor. Articolul 358 descrie situaţia care a captat atenţia 
opiniei publie în ultima săptămână: vânzarea de alimente, băuturi sau alte produse cunoscând că sunt alterate ori cu 
perioada de valabilitate depăşită, dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 
cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în consum de carne 
sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă sunt vătămătoare sănătăţii.  

Având în vedere faptul că aceste infracţiuni pot pune în pericol sănătatea a sute sau chiar mii de români, 
pedepsele prevăzute în Codul Penal sunt prea blânde. Consider că pentru prevenirea unor situaţii catastrofale pentru 
sănătatea românilor, este nevoie ca aceste sancţiuni să fie înăsprite şi însoţite de confiscarea mijloacelor de producţie, 
distribuire şi comercializare pentru cei găsiţi vinovaţi.  

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi care este disponibilitatea Ministerului 
Justiţiei de a susţine o modificare a prevederilor Codului Penal, în vederea înăspririi sancţiunilor la infracţiunile 
privind sănătatea publică şi introducerea unei prevederi prin care să se dispună confiscarea şi destructurarea 
mijloacelor de producţie, distribuire şi comercializare pentru cei găsiţi vinovaţi. 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Doina Adriana Pană, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 

    domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane  
Obiectul interpelării: Includerea echitabilă a silviculturii în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, o 
urgenţă 
 

Stimată doamnă ministru, 
Stimate domnule ministru, 
 
Recent, doamna ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură declara că “Facem la ora actuală 

dezbateri în ţară pe noul Codul Silvic cu proprietarii de păduri, administratori şi firmele care exploatează, astfel încât 
să ajungem la ceva bun. Proiectul a trecut de Senat în Camera Deputaţilor şi vrem să iasă o formă bună, nu zic foarte 
bună, pentru că orice lege este perfectibilă, dar cât de bună se poate.” 

Tocmai cu ocazia acestor dezbateri pe Codul Silvic, vicepreşedintele Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi 
Păşuni din România, domnul Cătălin Tobescu, atrăgea atenţia asupra faptului că fostul ministru delegat pentru Ape, 
Păduri şi Piscicultură „nu a susţinut sectorul forestier, iar în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR- 
silvicultura nu apare”, fără acesta fiind imposibilă salvarea silviculturii româneşti, efectele acestei nesusţineri fiind 
caracterizate astfel: 

„Silvicultura trebuie să fie acolo, proprietarii de păduri sunt în situaţia de a-şi vinde proprietăţile la preţuri 
derizorii sau de a tăia ilegal masă lemnoasă, pentru că veniturile sunt între 8-10 euro/ hectar la Romsilva şi 30-40 de 
euro/hectar în administraţia privată. Ţinând cont că un hectar de pădure are între 200-300 de metri cubi de masă 
lemnoasă, un proprietar de pădure are un capital de 8.000-10.000 de euro. Dacă din aceşti bani ai numai cheltuieli, 
taxe la stat, să aperi pădurea, nu poţi decât să vinzi pădurea. O vând oamenii de bună-credinţă şi o cumpără samsarii 
care bagă banii în buzunar. (…)S-au vândut peste 450.000 de hectare forestiere. În ritmul în care se vând şi la 
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preţurile la care se vând, vom avea proprietari numai fonduri de investiţii străine sau samsari de păduri care le 
cumpără să le taie şi să le defrişeze”. 

În acest context, vă rog, doamnă şi domnule ministru, să îmi comunicaţi ce aţi întreprins în comun până în 
acest moment pentru ca domeniul silviculturii româneşti să beneficieze în mod echitabil! de fondurile PNDR, 
solicitându-vă, totodată, ca silvicultura românească să fie susţinută prin sume cu adevărat consistente din fondul 
PNDR pentru ca problemele existente în prezent să poată fi eradicate. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Doina Adriana Pană, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Eradicarea hoţiei din păduri şi gestionarea lor durabilă 
 

Stimată doamnă ministru,  
 
O treime din suparafaţa terestră a planetei noastre este acoperită de păduri care găzduiesc mai mult de 

jumătate din speciile terestre de animale, insecte şi plante. În acelaşi timp, anual, aproximativ 13 milioane de hectare 
de pădure dispar, fiind defrişate şi producând astfel emisii globale de gaze cu efect de seră care conduc la schimbările 
de climă ale Pământului.Anul acesta, secretarul general al ONU, domnul Ban Ki-moon, a subliniat necesitatea ca toţi 
să recunoaştem rolul vital al pădurilor şi să ne angajăm pentru a proteja şi gestiona durabil împreună ecosistemele 
vitale aflate în interiorul pădurilor. 

După cum ştiţi foarte bine, ceea ce s-a întâmplat ani în şir cu pădurile din România a fost şi rămâne un act de 
neiertat de distrugere sistematică a unei resurse obligatorii pentru viaţa noastră. 

În acelaşi timp, nu putem nega rolul economic al pădurilor, dar fără ca acesta să mai însemne, ca până de 
curând, exploatare aberantă şi dezastru pentru un singur interes- acela al banului. 

Conform Obiectivului 2020 pentru păduri fundamentat de către strategia forestieră europeană, este necesar să 
se demonstreze că toate pădurile din cadrul Uniunii Europene- aproximativ 37,8% din teritoriul european- sunt 
administrate potrivit principiilor de gestionare durabilă. 

De asemenea, de curînd, dumneavoastră aţi vorbit de un adevărat flagel cu care sectorul forestier românesc se 
confruntă: acela al hoţiei. Un fenomen extrem de extins care a determinat în cea mai mare parte distrugerea pădurilor 
noastre. 

 Toate acestea reprezintă, doamnă ministru, motive pentru a vă ruga să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Ce acţiuni la nivel legislativ, subsecvente Codului Silvic, aveţi în vedere pentru stoparea furtului din 

păduri? 
2. Care sunt soluţiile pe care le propuneţi pentru redefinirea rolului pădurilor din România, respectiv, 

contribuţia acestora la dezvoltarea economiei verzi şi mobilizarea resurselor sale? 
3. Care sunt soluţiile pe care le propuneţi pentru rezolvarea problemelor sectorului silvic românesc în 

ceea ce priveşte atenuarea schimărilor climatice şi adaptarea pădurilor la acestea şi asigurarea energiei regenerabile şi 
furnizarea de produse regenerabile de calitate din păduri?  
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării:Conformarea voluntară 
 

Stimată doamnă ministru, 
 
Conceptul de conformare voluntară a contribuabilului român este unul vehiculat şi invocat de aproape două 

decenii, nici în acest moment el nefiind şi nereprezentând o realitate sau o certitudine. 
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Mai mult, acesta a ajuns un simbol al cercului vicios în care statul şi cetăţeanul contribuabil par că nu ajung niciodată 
la un consens. 

Atunci când vorbim de conformarea voluntară, o mulţime de factori intervin, fie îngreunând-o, fie anulând-o.  
Orice contribuabil român este mai mult decât familiarizat şi, aş putea spune fără să greşesc, agasat de 

procesul birocratic excesiv, de cozile nesfârşite şi de lipsa de comunicare eficientă şi corectă din instituţii care, 
automat, conduce la o lipsă a transparenţei ce contribuie şi ea în mod nefast. 

Iar dacă mentalitatea sau educaţia reprezintă factori determinanţi pentru conformarea voluntară a 
cetăţeanului, este de la sine înţeles cum labirintul birocratic cu ale sale inerente cozi kilometrice a contribuit la acest 
concept care, fie că este „datorie partiotică” sau nu, aşa cum aţi declarat, are nevoie ca statul român să demonstreze 
că îl poate susţine, respectând cetăţeanul. 

Astfel, din moment ce doriţi concretizarea cât mai rapidă a conformării voluntare, vă rog să îmi comunicaţi 
următoarele: 

1. Cum veţi asigura transparenţa lărgită a instituţiilor publice fiscale? 
2. Cum veţi simplifica modalităţile de plată a obligaţiilor fiscale? 
3. Cum veţi simplifica întregul circuit birocratic fiscal extrem de greoi? 

Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Utilizarea avantajelor Politicii Agricole Comune  
 

Stimate domnule ministru, 
România deţine aproximativ 64% de teren arabil, are de două ori mai mult teren arabil pe cap de locuitor 

decât media din cadrul Uniunii Europene, în timp ce 28% din populaţie îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol, 
producând circa 6% din PIB, infim faţă de posibilităţile sale. 

În 2012, Uniunea Europeană aniversa jumătate de secol de politică agricolă comună, politică faţă de care ţara 
noastră se pare că întâmpină încă probleme de integrare, în contextul în care agricultura modernă nu mai înseamnă 
doar producătorul exclusiv al materiilor prime necesare sectorului industrial, ci şi un domeniu de inovaţie, schimbări 
continue, soluţii şi adaptare pentru supravieţuire şi viitor. 

În acest context, conform declaraţiilor comisarului european pentru Agricultură, domnul Dacian Cioloş, cu 
ocazia reunirii comisiilor de afaceri euroepene şi agricultură din Camera Deputaţilor şi Senat, „Politica Agricolă 
Comună- PAC- ţine cont de specificul situaţiei structurale din agricultura din România şi permite modularea utilizării 
fondurilor europene pe nevoile specifice ale României, pentru restructurarea fermelor mici, pentru investiţii şi 
restructurare a unor sectoare specifice de producţie, pentru modernizarea şi creşterea eficienţei fermelor mari în zona 
de câmpie, pentru investiţii în sectorul de procesare", acelaşi comisar afirmând necesitatea unor "decizii de orientare 
strategică în următoarele luni pentru următorii 4-5 ani". 

Domnule ministru, este mai mult decât evident faptul că sectorul agricol este şi el supus unei continue mutaţii 
în care trebuie să primeze persoanele calificate, folosirea atuu-urilor naturale, cercetarea şi inovaţia care să devină 
practică, în acest sens, PAC fiind extrem de importantă pentru ca agircultura noastră să devină nu numai un sector 
stabil, dar şi o sursă considerabilă pentru PIB, aşa cum ar fi şi firesc, ţinând cont de potenţialul său, motiv pentru care 
vă rog să îmi comunicaţi care sunt deciziile de orientare strategică pe care le-aţi identificat ca factori esenţiali ai 
politicii agricole a următorilor ani şi dacă dumneavoastră consideraţi că agricultura românească este pregătită pentru 
noua Politică Agricolă Comună? 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Vinovaţii de colapsarea sistemului de sănătate românesc între anii 2010-2012 
 

Stimate domnule ministru, 
 
În urma unui control efectuat la Casele de Asigurări de Sănătate din ţară, un Raport al Curţii de Conturi a 

indicat un prejudiciu total de mai mult de 7,4 milioane de euro din cauza validării nelegale, între anii 2010-2012, a 
unor prescripţii medicale. 

Astfel, vorbim de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor cu medicamente în cadrul 
programului naţional de oncologie, unde au fost validate nelegal prescripţii medicale în Sistemul Informatic Unic 
Integrat, fără ca iniţierea şi continuarea tratamentului să fie făcută de către medicii de specialitate, oncologi sau 
hematologici. 

De asemenea, au fost descoperite nereguli şi în ceea ce priveşte programul naţional de oncologie şi 
programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi cellule de origine umană ptin validarea nelegală în Sistemul 
Informatic Unic Integrat a prescripţiilor medicale pentru medicamente fără aprobarea comisiilor de experţi de la 
nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate Judeţene.  

O altă sursă importantă a prejudiciului înregistrat reprezintă şi validarea nelegală în sistemul Informatic 
Unic Integrat a unor prescripţii medicale pe baza unor CNP-uri ce aparţineau persoanelor decedate! 

Un alt aspect important semnalat de Raportul Curţii de Conturi este acela că "nu există o bază de date care 
să cuprindă evidenţa centralizată a persoanelor înscrise în programele naţionale de sănătate. Această bază de date ar 
trebui să permită identificarea anterior decontării, a cazurilor de neasociere a pacientului cu programul naţional de 
sănătate în cadrul căruia au fost prescrise medicamente specifice. Baza de date cu persoanele decedate nu este 
actualizată în timp real, ceea ce nu permite identificarea serviciilor medicale şi/sau a prescripţiilor de medicamente 
care au fost validate şi decontate pentru unele CNP-uri, care în fapt, la data validării, au aparţinut unor pacienţi 
decedaţi." 

Stimate domnule ministru, cu siguranţă, cunoaşteţi concluziile acestui Raport, aşa cum toţi dintre noi 
cunoaştem lipsa fondurilor din sănătate, greutatea pacienţilor de a-şi achiziţiona medicamente, cât şi marile „merite” 
ale Sistemul Informatic Unic Integrat, aşa cum au fost ele prezentate pe vremea fostei guvernări. 

Pierderile sunt imense şi contribuie la menţinerea problemelor unui sistem de sănătate preluat colapsat, iar 
astfel de date cum sunt cele ale recentului Raport al Curţii de Conturi explică şi de ce, motiv pentru care vă rog să îmi 
comunicaţi dacă mai avem nevoie de Sistemul Informatic Unic Integrat, atât timp cât el se dovedeşte precar, 
rugându-vă, de asemenea, să solicitaţi în cel mai scurt timp declanşarea unei anchete pentru ca toţi cei vinovaţi de 
căpuşarea şi colapsarea sistemului de sănătate din România între anii 2010-2012 să suporte consecinţele actelor lor. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Educaţia pentru mediu în şcoala românească 
 

Stimate domnule ministru, 
 
Rolul educaţiei este incontestabil, aceasta făcând diferenţa între evoluţie şi regresul care duce la anularea sau 

dispariţia fiinţei umane. 
În România, se tot vorbeşte de schimbarea mentalităţii vinovată pentru multe din problemele cu care ne 

confruntăm, de la acestea nefăcând excepţie nici domeniul privitor la mediu. 
De curând, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, doamna Doina Pană, declara că "trebuie să 

conducem la o schimbare de mentalitate în rândul populaţiei, dar acest lucru merge greu, ia ani, însă prin şcoală 
merge repede. Am vorbit cu ministrul Remus Pricopie astfel încât, în clasa a IX-a sau X-a, să existe o materie 
obligatorie unde elevul să înveţe despre mediu şi, în special, despre păduri şi ape. Activitatea Romsilva trebuie să 
ajungă în fiecare şcoală pentru a şti ce înseamnă cu adevărat pădurea". 
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O asemenea iniţiativă nu poate fi decât binevenită şi, pusă în practică, ar demonstra că mediul are şanse din 
ce în ce mai mari să fie nu numai respectat, cât, mai ales, protejat, cultivat, îngrijit, motiv pentru care vă rog să îmi 
comunicaţi, în vederea unei iniţiative legislative pe care doresc să o iniţiez, posibilitatea ca propunerea făcută să se 
concretizeze începând cu anul şcolar 2014-2015. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 
De către :  deputat Camelia Khraibani  
Obiectul interpelãrii: Mai multă cercetare şi inovare de calitate în ţara noastră 
  

Domnule ministru, 
 
 Recent, la începutul lunii martie 2014, Comisia Europeană a dat publicităţii Tabloul de bord al Uniunii 
asupra inovării  şi Tabloul de bord privind inovarea regională. S-a făcut şi un top al ţărilor în materie de inovare. 
Toate aceste documente ne arată că ţara noastră stă foarte prost în acest domeniu. Ne plasăm spre coada 
clasamentului, pe locul 26 din 28 posibile.  
   Lideri în materie de inovare sunt Danemarca, Finlanda, Germania şi Suedia - cu performanţe în inovare aflate 
cu mult deasupra mediei UE. Acesta sunt şi statele care investesc cel mai mult în cercetare şi inovare, potrivit 
euractiv.ro. 
 Mai grav este faptul că, potrivit raportului CE, la nivel regional decalajul în domeniul inovării se măreşte, iar 
performanţele scad în aproape o cincime dintre regiunile UE. 
 Domnule ministru, consider că această contra-performanţă nu ar trebui să ne lase indiferenţi. De aceea vă rog 
să prezentaţi Camerei Deputaţilor o sinteză a cauzelor care ne plasează printre cele mai slabe ţări din UE la cercetare 
şi inovare si ce consideraţi că ar trebui realizat pe termen scurt şi mediu pentru a îmbunătăţi activitatea de cercetare şi 
inovare în ţara noastră şi a reduce decalajul în acest domeniu faţă de media europeană. In mod concret, cum vom 
răspunde sugestiei CE de elaborare a unei strategii de specializare regională inteligentă care să cuprindă şi inovarea? 
 

*** 
 
 
Adresată:  domnului Răzvan-Eugen Nicolescu,  Ministrul delegat pentru Energie 
De către:  deputat Ana Birchall  
Obiectul interpelării: Situaţia Bisericii Penticostale din satul Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui 
 
            Stimate  domnule  ministru,  
   
 Vă rog să-mi permiteţi să vă înaintez memoriul primit la Biroul Parlamentar de la reprezentanţii Bisericii din 
satul Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui, comună care se află în Colegiul pe care îl reprezint în 
Parlamentul României 
  Domnule ministru vă rog să-mi comunicaţi care sunt măsurile prin care s-ar putea soluţiona favorabil această 
situaţie îngrijorătoare. Folosesc domnule ministru acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie! 
Solicit răspunsul în scris. 
                        

*** 
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Adresată: domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către:  deputat Ana Birchall 
Obiectul interpelării: Situaţia căminului cultural din comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui 
 
         Stimate  domnule ministru,  
   
          Vă rog să-mi permiteţi să vă înaintez memoriul primit la Biroul Parlamentar de la primăria comunei 
Dragomireşti, judeţul Vaslui, comună care se află în Colegiul pe care îl reprezint în Parlamentul României şi prin 
care se semnalează necesitatea finanţării căminului cultural din comună.  
          Folosesc domnule Viceprim-ministru acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie! 
Solicit răspunsul în scris. 
 
                           *** 
 
Adresată : domnului Atilla Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către: deputat Cătălina Elena Ştefănescu 
Obiectul interpelării: Instituirea obligativităţii colectării şi reciclării de deşeuri electrice în instituţiile publice 
prin completarea Legii 132/2010 
 

Stimate domnule Ministru,  
 
Conform art. 112 din Constituţia României, „Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă 

la întrebările şi interpelările formulate de deputaţi sau de senatori”, iar potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor 
art. 175, alin. (2), răspunsul la interpelare trebuie dat în cel mult două săptămâni. 

Prin prezenta interpelare vă adresez solicitarea de a vă exprima disponibilitatea faţă de modificarea Legii  nr. 
132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice în aşa fel încât să fie incluse şi 
prevederile Directivei Europene pentru reciclarea deşeurilor electrice.  

Articolul 3 al Legii 132/ 2010 defineşte categoriile de deşeuri pentru care instituţiile publice din România 
trebuie să asigure colectarea: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de metal şi plastic şi deşeuri de sticlă. Potrivit 
aceleaşi legi, operaţionalizarea colectării selective în instituţiile publice se realizează prin organizarea colectării 
selective a deşeurilor în interiorul instituţiei publice şi încheierea unui contract de predare a deşeurilor colectate 
selectiv cu un operator economic autorizat, care să preia deşeurile colectate selectiv în vederea reciclării/valorificării 
corespunzătoare a acestora. 

La doi ani de la adoptarea Legii 132/ 2010, la data de 13 august 2012, a intrat în vigoare o directivă 
europeană privind reciclarea deşeurilor electronice. Directiva impune ţărilor membre creşterea ratei de colectare a 
electronicelor, obiectivul anual impus în ţările membre, inclusiv în Romania fiind de 4 kilograme de deşeuri 
electronice pe cap de locuitor. Organizaţiile de mediu susţin că în România, infrastructura de colectare a deşeurilor 
electrice este insuficientă în raport cu numărul de locuitori.  

Prin urmare, vă rog să precizaţi care este disponibilitatea Ministerului Mediului de a susţine modificarea 
Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, pentru a introduce o nouă categorie de 
deşeuri -  cea a electronicelor, în aşa fel încât legislaţia românească să fie aliniată la directivele europene de mediu.  
 

*** 
 
Adresată : domnului Atilla Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către: deputat Cătălina Elena Ştefănescu 
Obiectul interpelării: Comunicarea rezultatelor programului pilot pentru colectarea ambalajelor de plastic şi 
aluminiu. 
 

Stimate domnule Ministru,  
Conform art. 112 din Constituţia României, „Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă 

la întrebările şi interpelările formulate de deputaţi sau de senatori”, iar potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor 
art. 175, alin. (2), răspunsul la interpelare trebuie dat în cel mult două săptămâni. 
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În noiembrie 2012, Ministerul Mediului semna un acord privind prevenirea generării de deşeuri de ambalaje 
şi îmbunătăţirea colectării şi reciclării cu firme de reciclare şi retaileri. Acordul prevedea ca reciclatorul să 
achiziţioneze aparate de colectare a ambalajelor de plastic şi aluminiu pe care să le pună la dispoziţia retailerilor cu 
scopul de a le amplasa în marile magazine. Astfel, în urma alimentării aparatelor cu sticle din plastic şi aluminiu, 
cumpărătorii ar fi primit vouchere pentru reduceri la produsele din magazin. Ministerul Mediului s-a angajat prin 
acord să elimine taxa pe venit de 16% pentru primirea deşeurilor din ambalaje returnate prin automate şi taxa pentru 
dozele din aluminiu de 3% recuperate prin automate de colectare. 

Obiectivul pe termen lung al acestui acord a fost acela de a extinde programul la nivel naţional prin acordarea 
de subvenţii de la bugetul central pentru ca autorităţile publice să achiziţioneze astfel de aparate.  

Având în vedere nivelul slab de colectare al deşeurilor în România, consider că un proiect naţional care să 
permită recompensarea consumatorilor pentru colectarea ambalajelor de plastic şi aluminiu este binevenit. 

Prin urmare, vă adresez solicitarea de a face public rezultatul acordului încheiat între Ministerul Mediului şi 
retaileri şi reciclatori, cât şi disponibilitatea guvernului de a implementa un program la nivel naţional pentru 
reciclarea deşeurilor din plastic şi aluminiu prin recompensarea consumatorilor care returnează ambalajele. 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declaraţii politice 
 
 

Marţi, 18 martie 2014, Preşedintele României a transmis, la Senat, o cerere de reexaminare asupra propunerii 
legislative pentru abrogarea Articolului 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. Articolul respectiv, abrogat, 
la începutul sesiunii parlamentare, la iniţiativa PNL, prevedea incriminarea faptei "unei persoane care, pe durata unei 
proceduri judiciare în curs, face declarații publice nereale referitoare la săvârţirea, de către judecator sau de organele 
de urmărire penală, a unei infracțuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, 
în scopul de a le influența sau intimida". 

Acest articol a suscitat, la finele anului trecut, pe bună dreptate, numeroase comentarii, aplicarea lui cu rea- 
credinţă putând deschide calea unor abuzuri previzibile în contextul actual, ce ar putea avea ca efect îngrădirea 
libertăţii de exprimare şi, în acest fel, amputarea rolului fundamental al presei, acela de câine de pază al democraţiei.  

În România, presa NU împiedică actul de justiţie! Să ne gândim doar în câte situaţii ea a fost cea care a 
semnalat mari cazuri de corupţie,  „dosare” făcute uitate prin sertare şi abuzuri săvârşite în îndeplinirea funcţiei! 

Or, tocmai acesta este rolul presei: să nu lase ca astfel de lucruri să scape nesancţionate de justiţie şi neştiute 
de cetăţeni! 

A invoca faptul că o emisiune sau un articol de ziar ar putea „intimida” magistraţii ori „influenţa” actul de 
justiţie este o ruşine! 

Prin ce altceva dacă nu prin verticalitate, curaj, onestitate şi devotament pentru sacra lor misiune se 
deosebesc magistraţii de noi, toţi ceilalţi români de rând?Şi pentru ce, dacă nu pentru a fi incoruptibili, curajoşi şi de 
neclintit, le acordăm magistraţilor nu doar respectul cuvenit funcţiei, ci şi salarii şi pensii cu mult peste media 
celorlalte? 

Consider că trebuie să lăsăm jurnaliştii să îşi facă meseria, în libertate, şi să ne ocupăm, mai atent, mai 
îndeaproape, de ceea ce au sau nu au voie să facă oamenii politici pentru ca justiţia, în România, să fie, cu adevărat, 
independentă! 

Aşadar, susţin că propunerea legislativă pentru abrogarea Articolului 276 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul Penal trebuie să fie promulgată! 
 

Deputat 
Graţiela Gavrilescu 

 
*** 

 
Acciza suplimentară de 7 cenţi pe litru de motorină loveşte în agricultori 

 
Guvernul Ponta III atacă direct agricultura României, pentru că nu dă niciun semn că vrea să renunţe la 

introducerea accizei de 7 cenţi pe litru pentru toţi carburanţii. Iar unul dintre cele mai mari costuri pentru fermierii îl 
reprezintă tocmai cheltuielile cu motorina. 

Din punct de vedere financiar, agicultorii români sunt net dezavantajaţi. Au unele dintre cele mai mici 
subvenţii de la Uniunea Europeană, iar creditele bancare sunt la dobânzi de câteva ori mai mari decât cele pentru 
fermierii din vestul continentului. A fost o luptă acerbă ca măcar motorina folosită în agricultură să beneficieze de 
acelaşi tratament fiscal precum cea utilizată în alte state comunitare.  

Abia în 2010, autorităţile au acceptat ca motorina pentru agricultură să aibă acciza scăzută, aşa cum prevede 
Directiva 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a 
electricităţii. Fermierii români au reclamat mereu avantajul concurenţial pe care îl au agricultorii din celelalte state 
membre, pentru că beneficiază de o astfel de facilitate fiscală, cu mare impact asupra costurilor de producţie. 
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Astfel, începând cu anul 2010, acciza la motorina pentru agricultură a scăzut la 21 de euro/1000 litri. 
Diferenţa dintre rata accizei standard aplicabilă potrivit Codului fiscal şi rata accizei reduse reprezintă ajutor de stat 
sub formă de rambursare, a cărui valoare se determină în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat 
anual la calculul accizelor, potrivit legii. 

În toamna lui 2013, a fost promovat un act normativ prin care se stabilesc fondurile bugetare ce urmau să 
susţină subvenţia la motorina pentru agricultură şi condiţiile în care fermierii pot beneficia de un astfel de sprijin. 
Hotărârea de Guvern din 9 octombrie 2013 se referă la subvenţionarea accizei la motorina pentru agricultură utilizată 
în ultima parte a lui 2013 şi primele trei trimestre ale anului 2014. Rata redusă de impozitare se aplică motorinei 
utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.  

Guvernul Ponta din care a făcut parte şi Partidul Naţional Liberal a stabilit cele mai mari valori ale sprijinului 
pentru motorina pentru agricultură, subvenţia ajungând la 1,399 lei/litru, iar cantitatea ce intră în programul de 
subvenţionare atingând 410 milioane de litri pentru întreaga perioadă vizată. 

Decizia de a creşte acciza la carburanţi cu 7 cenţi pe litru ar reduce sprijinul pentru motorina destinată 
agriculturii cu 33 de bani, ceea ce ar diminua valoarea subvenţiei cu aproape 24%, ducând-o la începuturile sale, când 
se aloca un leu pe litru de motorină.  

Partidul Naţional Liberal rămâne consecvent principiilor sale şi va susţine neaplicarea acestei accize 
suplimentare în agricultură, tocmai pentru a nu introduce şi mai multe distorsiuni pe piaţa produselor agricole.  

Ministerul Finanţelor Publice trebuie să elaboreze un act normativ prin care Codul fiscal să poată fi modificat 
începând cu 1 aprilie 2014, act care nu a fost încă supus dezbaterii publice.  

De aceea, personal voi transmite o scrisoare deschisă ministrului Finanţelor Publice şi celui al Bugetului prin 
care voi cere ca acest supliment de acciză să nu vizeze şi motorina pentru agricultură.  

Impactul negativ asupra agriculturii ar fi mult prea mare comparativ cu încasările pe care mizează bugetul de 
stat, astfel că măsura nu-şi găseşte rostul. 

Partidul Naţional Liberal va continua toate demersurile pe care le consideră necesare pentru susţinerea 
fermierilor români, astfel încât ei să producă în condiţii egale cu toţi fermierii ce activează pe piaţa unică europeană. 
 

Deputat 
Costel Şoptică 

 
*** 

 
Avem o nevoie urgentă de politici de tineret pentru dezvoltare antreprenorială în România 

 
Atât Uniunea Europeană,  cât şi România se confruntă de mai bine de 3 ani cu creşterea somajului în rândul 

tinerilor, în momentul de faţă 23% dintre aceştia fiind şomeri.  
În Prahova, judeţ pe care îl reprezint în Parlament, deţine cel mai mare număr de tineri şomeri din ţară, acesta 

fiind de 4.102 şomeri potrivit datelor furnizate de ANOFM. Mai mult, un număr din ce în ce mai mic de tineri atât la 
nivelul Uniunii Europene, cât şi în ţară, consideră lucrul independent o alternativă reală şi favorabilă serviciului ca 
angajat. Problemele principale cu care aceştia se confruntă fiind birocraţia, lipsa fondurilor şi a educaţiei 
antreprenoriale. Rezolvarea acestor probleme este necesară pentru revitalizarea economiei naţionale şi asigurarea 
unei stabilităţi economice pe viitor. 

În condiţiile în care, în momentul de faţă, majoritatea locurilor de muncă vacante, adică un procent de 75%-
80%, se adresează muncitorilor de medie sau înaltă calificare profesională proveniţi din şcoli profesionale, dar 
numărul celor ce termină astfel de instituţii educaţionale şi ar putea ocupa astfel de locuri de muncă este de 
aproximativ 40%, putem observa o inconsistenţă între ceea ce produce sistemul educaţional şi piaţa muncii. Această 
discrepanţă poate fi însă uşor şi rapid rezolvată prin încurajarea tinerilor să întreprindă activităţi de antreprenoriat şi 
prin educarea acestora în acest sens. O eventuală consultanţă gratuită oferită de către stat tinerilor despre ce înseamnă 
domeniul de afaceri, despre posibilităţi şi modalităţi de accesare a fondurilor nerambursabile oferite de către stat şi a 
fondurilor europene, despre managementul afacerilor ar putea avea un impact real asupra numărului de tineri ce îşi 
deschid IMM-uri. De asemenea, creşterea cantitativă a fondurilor nerambursabile ar putea ajuta.  

În România, numai 1 din 100 de tineri se decid să înceapă o afacere pe cont propriu, în timp ce în alte state 
ale Uniunii Europene 1 din 4 iau această decizie. O creştere a numărului de tineri antreprenori ar însemna o creştere a 
numărului de locuri de muncă existente pe piaţă, o stimulare a economiei naţionale prin aducerea de capital străin în 
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ţară şi prin creşterea circulaţiei banilor în economie, o scădere a preţurilor şi o creştere a competitivităţii pieţei. De 
asemenea ar rezolva prolema şomajului şi ar asigura o stabilitate economică pe viitor. 

Pentru toate aceste motive şi pentru că tinerii reprezintă prezentul şi viitorul nostru, este important să creştem 
numărul tinerilor antreprenori şi să găsim soluţii viabile prin care să îi încurajăm şi ajutăm pe aceştia să întreprindă 
activităţi economice, rezolvarea acestei probleme având efecte favoriabile atât pentru dimunuarea şomajul, cât şi 
pentru economie în general. 
 

Deputat 
Sorin Teju 

 
*** 

Stimaţi colegi, 
 

Partidul Național Liberal susține în continuare libertatea presei şi  îşi menține argumentele pentru care a 
considerat de la bun început absolut necesară abrogarea articolului 276 din Codul Penal. Prin abrogarea lui se vor 
respecta libertatea de expresie şi se va asigura un cadru lipsit de orice tip de cenzură pentru oricare cetăţean din 
România. Drept urmare, cererea de reexaminare înaintată de preţedintele Traian Băsescu m-a surprins, deşi nu este 
prima dată când preţedintele susține că presa este o amenințare la securitatea națională. Ceea ce trebuie înțeles este 
faptul că nicio putere a statului, fie ea ţi judecătorească, nu trebuie să beneficieze de o protecție suplimentară. În 
România, dreptul la opinie şi liberă exprimare trebuie garantat pentru toți cetățenii, aşa cum prevede Constituția țării 
noastre.  

Presa este unul din elementele de bază al societăților democratice, recunoscută în mod informal drept cea de-
a patra putere a statului. Rolul presei este acela de a informa şi de a supraveghea la respectarea statului de drept şi de 
a evidenția orice fel de derapaje. 

O îngrădire a dreptului la liberă exprimare înseamnă o suprimare a presei, fapt cu care noi liberalii nu putem 
fi de acord. PNL a militat întotdeauna pentru libertatea presei şi pentru independența justiției, două valori de bază ale 
statelor moderne. 

Abrogând acest articol nu există niciun fel de temere pentru nimeni din România că imaginea sa nu va putea 
fi reperată în instanţe. Există alte pârghii legale pentru a putea să-ţi aperi dreptul la imagine sau orice alt drept, dar nu 
încălcând dreptul la expresie. 

Să nu uităm că dreptul la expresie, la liberă exprimare, la critică  şi la observaţii reprezintă una dintre mai 
importante realizări ale societăţii româneşti după 1989 încoace. 
  

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Vă reţin atenția astăzi cu o decizie a guvernului Ponta care include atâtea nereguli încât ar putea fi declarată 

nulă de mai multe ori, dacă domnul Prim Ministru ar avea decenţa de a respecta Constituţia şi legile țării.  
Decizia la care fac referire este modificarea prin Ordonanța de Urgență a Legii 35/2008 privind alegerea 

Camerei Deputaților şi a Senatului. Guvernul PSD a decis, fără un anunţ prealabil şi fără a pune subiectul în 
dezbatere nicio zi, să organizeze alegeri parțiale pe 25 mai, simultan cu europarlamentarele, cu toate că normele 
privind transparenţa decizională obligă la o consultare publică de cel puţin 10 zile. 

Potrivit actului normativ, emis de Guvern, ”alegerile parţiale se desfăşoară într-un singur tur, cel mai bine 
clasat candidat urmând să fie declarat câştigător”. Această prevedere, înlocuieşte articolul 48, alineatul 17 din Legea 
35/2008, care stipula: „La alegerile parţiale pot participa numai partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care la alegerile generale au îndeplinit pragul electoral, individual sau într-o alianţă 
politică ori electorală. Alegerile parţiale se desfăşoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi 
declarat câştigător”. Acest articol din lege a fost initial declarant neconstituțional, prin decizia Curții Constituționale 
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61/2010. Apoi Curtea Constituțională a revenit, datorită unei noi sesizări, şi a explicat clar, prin decizia 503/2010, că 
la alegerile parțiale nu pot participa partidele neparlamentare, dar pot participa candidații independenți.  

Ce a făcut Victor Ponta? Și-a atins două obiective dintr-o lovitură. Primul obiectiv este acela de a-i face pe 
plac, încă o dată, lui Traian Băsescu prin acordarea posibilității ca noul partid prezidențial – PMP – să poată candida 
la aceste alegeri.  

Al doilea obiectiv pe care şi l-a atins Victor Ponta este posibilitatea ca PSD să-şi consolideze majoritatea 
parlamentară. Astfel, dacă ordonanța nu ar fi fost emisă, la alegerile parţiale s-ar fi aplicat principiile redistribuirii din 
legea 35/2008, care ar fi inclus posibilitatea ca PSD-UNPR-PC să piardă mandate în colegii câştigate, în favoarea 
PNL sau PDL. Pe baza ordonanţei, PSD primul clasat în sondaje cu 35%, poate câştiga toate cele şase colegii în care 
se organizează alegeri parţiale. Mai mult, PMP, principalul partid neparlamentar, potrivit sondajelor, care acum va 
putea depune candidaturi, va fragmenta voturile pe zona dreptei.  

Ce nu a făcut Victor Ponta? Nu a avut nici cel mai mic respect pentru Constituție, pe care această ordonanță 
o încalcă flagrant, nu a avut respect pentru legile țării şi nici pentru instituțiile statului de drept – Legea 35/2008 ar fi 
trebuit să fie modificată potrivit deciziei 503/2010 a Curții Constituționale. 

Mai mult decât atât, în nota de fundamentare, întocmită de MAI, este inclusă şi prevederea legală potrivit 
căreia alegerile parţiale se organizează în cel mult trei luni de la constatarea încetării mandatului unui parlamentar. 
Însă, cea mai veche demisie s-a produs în ianuarie 2013, când Dan Voiculescu a plecat  din Senat. Astfel, legea a fost 
încălcată încă din aprilie 2014 când  premierul Victor Ponta a refuzat să organizeze alegeri, afirmând că Parlamentul 
este “supradimensionat”.  

Și în restul colegiilor  în care se organizează parţiale termenul a fost depăşit. MAI se arată preocupat, cu 
întârziere, de "imposibilitatea cetăţenilor de a fi reprezentaţi în Parlament". MAI susţine că ordonanţa vizează o 
situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată – adică exact condiţia constituţională 
pentru emiterea ordonanţelor de urgenţă. În realitate, amânarea a fost provocată chiar de Guvernul Ponta, timp de un 
an şi două luni. 

Această eroare impardonabilă poate fi, totuşi, remediată dacă instituțiile statului nu ar fi aservite PSD-ului. 
Cum? Prin atacarea Ordonanţei de urgenţă la CCR doar de către Avocatul Poporului. Postul este deţinut interimar de 
Ecaterina Teodorescu, nominalizată de PC, care până acum nu a contestat nicio ordonanţă de urgenţă şi sunt puţine 
şanse să facă un asemenea demers. Dacă s-ar decide să atace Ordonanța de urgență, instituția Avocatului Poporului 
ar avea argumente solide: 

1. Prin participarea la alegerile parţiale a partidelor neparlamentare se încalcă principiul constituţional 
al configuraţiei politice a Parlamentului. În acest sens ar trebui să fie citită Decizia 61/2010 a CCR şi în special 
următorul paragraf: „În ceea ce priveşte alegerile parlamentare parţiale, Curtea reţine că acestea au loc ca urmare a 
vacantării unui mandat de parlamentar.  

Organizarea unor astfel de alegeri are drept scop completarea mandatelor parlamentare, însă cu respectarea 
structurii Parlamentului constituite în urma desfăşurării ultimelor alegeri generale. Pentru respectarea suveranităţii, a 
voinţei electoratului exprimate în cadrul alegerilor generale, se impune ca în această etapă a alegerilor parţiale, 
subsidiară şi complementară alegerilor generale, să fie respectată aceeaşi condiţie a îndeplinirii pragului electoral, pe 
baza căruia un partid politic a obţinut reprezentare în Parlament. Admiterea unor candidaturi la alegerile parţiale din 
partea unor partide nereprezentate în Parlament ar conduce la modificarea configuraţiei politice a acestuia, în 
dezacord cu votul exprimat de corpul electoral la alegerile generale, în urma cărora s-a constituit organul 
reprezentativ suprem al poporului român, într-o anumită componenţă politică, a cărei modificare nu poate avea loc 
decât în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege”. 

2. Prin ordonanţă de urgenţă nu poate fi modificată/completată o lege organică (Legea alegerilor 
parlamentare 35/2008 este lege organică). Constituţia interzice acest lucru. 

3. Guvernul nu a ţinut cont de recomandările Comisiei de la Veneţia care nu agrează modificarea 
legislaţiei electorale cu 6 luni înaintea unui scrutin. 

Este un moment bun ca Victor Ponta să demonstreze că relația lui cu Traian Băsescu este pur instituțională, 
aşa cum încearcă să ne mintă de la semnarea Pactului de Coabitare încoace, prin retragerea acestei Ordonanțe de 
Urgenţă şi modificarea Legii 35/2010 potrivit deciziei Curții Constituționale.  

Este de preferat, în opinia mea, să avem un Prim Ministru care greşeşte şi care îşi recunoaşte greşelile, decât 
un Prim Ministru care dovedeşte la fiecare pas un dispreţ total faţă de legi şi față de cetățenii acestei ţări.  

Dar, fără a fi un prevestitor, sunt absolut convins că Victor Ponta va continua pe calea pe care a ales-o deja şi 
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care, după cât se pare, îi şi place foarte mult: aceea a minciunii şi ipocriziei. 
 

Deputat 
Florin – Alexandru Alexe 

 

*** 
Abuzurile Guvernului Ponta continuă cu interzicerea dreptului constitutional al cetățenilor de a-şi alege 

reprezentanți în Parlamentul României. Guvernul a decis ca în Colegiul 2 din Iaşi, care a fost vacantat prin demisia, 
în luna ianuarie, a deputatului Relu Fenechiu, să nu fie organizate alegeri parțiale. 

Motivul? Motivul invocat de Guvernul Ponta este acela că cetățenii acestui colegiu sunt deja reprezentați de 
deputatul minorității macedonene. Motivul evident este acela că PSD nu poate câştiga acest colegiu.  

Lăsând la o parte motivul evident, acela că PSD nu suportă înfrângerea, să analizăm motivul pe care chiar 
Guvernul şi l-a ales ca să justifice această încălcare flagrantă a Constituției şi Legii Electorale. Și, pentru a evita 
subiectivismul, să vorbim, despre cifre şi fapte concrete. 

Colegiul 2 din Iaşi este format din 72.107 alegători, care provin din localitățile: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, 
Dobrovăţ, Grajduri, Holboca, Mironeasa, Miroslava, Mogoşeşti, Rediu, Scânteia, Şcheia şi Tomeşti. Liberalul Relu 
Fenechiu a devenit deputat în acest colegiu în urma obținerii unui număr de 29.920 de voturi. Deputatul minorității 
macedonene, Ionel Stancu, a fost ales cu 237 de voturi la nivel național şi a fost repartizat ulterior județului Iaşi. 

Cu tot respectul pentru deputatul minorității macedonene, consider că 72.107 alegători din județul Iaşi nu pot 
fi reprezentați de un deputat care a fost ales cu 237 de voturi care, în marea majoritate, nici măcar nu au fost obținute 
de la cetățeni din județul Iaşi.  

Aţadar, îi solicit lui Victor Ponta ca, prin instituțiile abilitate, să dea curs solicitării PNL Iaşi, transmisă în 
mod oficial Guvernului României şi Autorităţii Electorale Permanente, şi să dispună, prin Hotărâre de Guvern, 
conform dispoziţiilor legale în vigoare, organizarea de alegeri parlamentare parţiale în Colegiul nr. 2. 
 

Deputat 
Florin – Alexandru Alexe 

 
*** 

 
 

În intervenția mea de astăzi doresc să vă rețin atenția cu privire la unul dintre cele mai importante subiecte ale 
României, din punctul meu de vedere, în prezent şi pentru următorii ani: poziționarea Partidului Național Liberal în 
contextul politic actual. 

Adversarul nostru politic principal este PSD. Bătălia pentru viitorul României nu se mai dă cu Traian Băsescu, 
care se află la final de mandat, ci cu acelaţi PSD cu tentație de partid-stat nereprimată. 

PNL este singura garanție împotriva pesedizării României şi împotriva întoarcerii la perioada 2000-2004.  
PSD ne arată în fiecare zi că vrea să ne întoarcem în trecut, să stăpânească România, să pună mâna pe toate 

resursele. Din acest motiv nu mai există USL. 
PNL trebuia să atenţioneze societatea românească că PSD nu mai este interesat de cetăţean şi de problemele 

acestuia, ci doar de a redeveni partidul-stat. 
Social-democrații caută cu disperare formule de a se ascunde în spatele unor alianțe pentru că le este frică de 

propriul nume. Oamenii nu au uitat ce a insemnat PSD pentru România. Când spui PSD, te gândeşti invariabil la 
partid-stat, baroni, interese clientelare, subordonarea justiției, jaf din banii statului. 

Dacă PNL nu ar fi intervenit ferm, România ar fi avut acum exploatarea de la Roşia Montana începută fără nicio 
dezbatere, legea amnistiei şi grațierii, prin care unii scăpau de justiție, în loc de dreptate până la capăt, cota unică 
anulată şi impozitare progresivă având ca efect reducerea veniturilor multor oameni, aşa cum dorea PSD. 

Toate declarațiile din ultima vreme ale lui Victor Ponta demonstrează minciuna, demagogia şi ipocrizia de care 
dă dovadă preşedintele PSD. 
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Faptul că Victor Ponta vorbeşte despre refacerea USL nu este doar un exemplu de ipocrizie, ci o încercare de a 
păcăli electoratul, de a-i înşela pe oameni. De altfel, PSD şi-a dovedit duplicitatea constituind alianțe cu PDL la nivel 
local. 

USL nu mai există pentru că PSD s-a întors la practicile şi comportamentul din vremea lui Adrian Năstase, iar 
refacerea USL este încă o minciună la fel ca şi celelalte pe care le spune Victor Ponta: 

• a spus în campanie că nu susține proiectul Roşia Montana şi apoi a încercat să-l impună fără dezbatere; 
• a spus că vrea dreptate până la capăt, dar de fapt a promovat amnistia şi grațierea pentru ca prietenii lui să 

scape de justiție; 
• a spus că vrea o Românie puternică, dar de fapt a vrut ca PSD să aibă singur toată puterea; 
• a promis introducerea noii liste de medicamente de la 1 aprilie, iar acum doreşte sa o amâne; 
• a promis reducerea CAS de la 1 iulie, iar apoi şi-a retras promisiunea; 
După atâtea minciuni ţi dezinformări, orice declarații ar mai face Victor Ponta nu mai pot avea credibilitate. 
Stimați ascultători, românii contează pe noi să-i reprezentăm în lupta cu partidul stat – PSD. În prima bătălie 

electorală din acest an, cea pentru europarlamentare, avem obligația față de oameni să ne mobilizăm şi să le 
demonstrăm că am rămas cei care le apără interesele. 

Rezultatul alegerilor pentru PE are, dincolo de miza lor europeană, şi o putere simbolică în politica internă. 
Liberalii au capacitatea de a obține un rezultat de 25% la europarlamentare, care va reînvesti PNL cu 

legitimitatea de a conduce lupta împotriva tendinței de pesedizare a României.  
Acesta este obiectivul nostru de etapă, care ne va ajuta să ne atingem obiectivul final al PNL -  câştigarea 

alegerilor prezidențiale. 
Doar un preşedinte liberal reprezintă singura garanție că România nu va fi la discreția PSD. 
Am demonstrat în repetate rânduri faptul că PNL este un partid unit, care îşi arată rezistența şi forța mai ales 

în momentele cruciale ale luptei politice. 
Până săptămâna viitoare, stimaţi ascultători, Costel Alexe, deputat din partea Partidului Naţional Liberal, vă 

doreşte sănătate şi zile frumoase! Numai bine! 
 

Deputat 
Costel Alexe 

 
*** 

    
Ce interese serveşte ping-pong-ul cu Agenţia de Cadastru? 

 
 

La sfârşitul săptămânii trecute, cu o discreţie cel puţin suspectă, Guvernul a transferat Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară de la Secretariatul General direct la supra-ministerul păstorit de Liviu Dragnea. 
Operaţiunea s-a realizat prin ordonanţă de urgenţă fără vreun anunţ prealabil, fără afişare pe vreun site oficial şi 
evident, fără ca onor Guvernul să se mai obosească să-l treacă prin dezbaterea publică. Şi, aşa cum scrie presa, nici 
măcar după adoptare nu s-a sinchisit cineva să ofere explicaţii pentru transferul unei instituţii cu care Guvernul 
obişnuieşte să joace ping-pong de câţiva ani încoace, în funcţie de orientări politice şi interese. O instituţie vitală pe 
care, fără să reuşească s-o facă eficientă, a plimbat-o pe rând de la Agricultură la Interne, apoi la Dezvoltare şi 
Turism, a anexat-o SGG-ului pentru a o aduce înapoi la Ministerul Dezvoltării. 

 În mai 2012 când Agenţia de Cadastru a ajuns în curtea Secretariatului General al Guvernului din subordinea 
Ministerului Dezvoltării acelaşi premier Ponta nu fugea de explicaţii. Atunci primul ministru considera că Agenţia în 
cauză nu avea ce căuta în subordinea unui minister în care a ajuns,  citez „mai mult pe criterii personale decât 
funcţionale”, făcând trimitere la conducerea vremelnică a doamnei Udrea. 

 Ne întrebăm ce fel de criterii au determinat decizia de acum a Guvernului Ponta. Să fie tot personale? Să fi 
descoperit ceva criterii funcţionale pe care nu le vedea în 2012?  

Să nu trecem cu vederea că acum vor fi puse la bătaie 300 de milioane de euro negociaţi cu Comisia 
Europeană pentru finanţarea cadastrului rural din fondurile noului exerciţiu financiar al Uniunii, la care se va adăuga 
o parte importantă de cofinanţare din resurse interne. Banii erau destinaţi primei întabulări, dar proiectul de lege, 
iniţiat de PNL şi votat de Senat zace de două luni în comisia juridică a Camerei. Comisie al cărui preşedinte 
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blochează raportul pentru a nu-l trimite în plen, în timp ce ministrul agriculturii, Daniel Constantin vorbeşte deja de 
un proiect al Cadastrului naţional şi de renunţarea la prima întabulare. 

E lesne de înţeles, ţinând cont de atâtea motive de îngrijorare, că trebuie  să ne întrebăm de ce Guvernul îi 
serveşte pe tavă inclusiv aceste fonduri unui minister care gestionează şi aşa aproape toţi banii necesari comunităţilor 
locale mari şi mici? Un minister care poate avea tentaţii discreţionare şi care poate influenţa decizii vitale pentru 
administraţiile locale. Că pixul unui singur ministru poate face să tremure  primari şi preşedinţi de Consilii Judeţene 
din toată ţara.  

Ne întrebăm de ce nu reacţionează nimeni. De ce tace bunăoară şi nu mai e îngrijorat proaspătul vicepremier 
şi ministru al agriculturii, Daniel Constantin. Acelaşi Constantin, care în 2011, pe când nu era ministru, protesta pe 
blogul personal împotriva transferului Agenţiei de Cadastru către Ministerul Dezvoltării şi cerea imperativ mutarea 
acestuia în subordinea MADR, acolo unde îi este locul natural. Ştiţi ce spunea Daniel Constantin atunci despre 
aceeaşi mişcare? „Că „este o afacere care nu este benefică decât intereselor şi puşculiţei de partid”. Că „în momentul 
în care se doreşte centralizarea tuturor acestor informaţii de cadastru la Ministerul Dezvoltarii piaţa va fi controlată 
de o singură autoritate, mai bine spus, de o singură persoană, iar banii se vor duce doar la firmele agreate de aceasta”. 

 Acestea erau vorbele ministrului Daniel Constantin în 2011, iar cuvintele lui mai pot fi citite încă pe blogul 
personal. Dacă aşa gândeşte vicepremierul Constantin de ce oare n-a făcut nimic să împiedice o asemenea 
ameninţare? De ce tace acum? De ce nu s-a luptat să aducă în curtea MADR Agenţia de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară? 
 

Deputat 
Stelian Nechita Dolha 

 
*** 

 
Domnul Ponta ne duce cu CAS-ul 

 
 

Ieri am avut parte, în plenul Camerei, de o piesă de teatru tristă. Una al cărui protagonist a fost premierul 
Victor Ponta. Urmând unei propuneri a Partidului Național Liberal, aprobată de către Biroul Camerei, premierul s-a 
prezentat în fața noastră. Ar fi trebuit ca, urmând invitației adresată de către Cameră, premierul să ne vorbească nouă, 
parlamentarilor, despre ce a făcut, face sau va face Guvernul pe care îl conduce pentru a asigura implementarea a 
două măsuri de relaxare fiscală: reducerea CAS la angajator cu 5 puncte procentuale şi neimpozitarea profitului 
reinvestiți. Ambele măsuri  agreate de către USL încă din 2011 şi prezente atât în platforma electorală a USL din 
decembrie 2012 cât şi în programul de guvernare al USL pentru 2013-2016. Ambele măsuri făcând deja obiectul 
discuțiilor cu FMI şi constituind un angajament al guvernului USL asumat în ianuarie 2014. 

Este drept, toate acestea se întâmplau în momente în care USL încă mai exista, deoarece exista componenta 
sa liberală. Se pare că odată cu încetarea de facto a existenței USL angajamentele luate de către PSD în perioada 
2011-2012, angajamente care au făcut ce PSD şi PNL, sub sigla USL, să dobândească încrederea românilor, nu mai 
au tot atâta valoare – dacă au avut vreodată. 

Numai astfel se explică faptul că locul unor angajamente ferme a fost luat de către nişte asumări condiționate 
de capacitatea ”cadrului fiscal-bugetar”. Numai astfel se explică faptul că ieri premierul Ponta ne-a vorbit marea 
majoritate a timpului alocat discursului său despre orice, numai despre când anume va avea loc aplicarea celor două 
măsuri de relaxare fiscală, nu. Ne-a vorbit în schimb despre marile realizări ale guvernului său, uitând că acest 
guvern avea şi o esențială componentă liberală.  

Că preşedintele Camerei Deputaților, domnul Valeriu Zgonea, şi-a apărat şeful de partid în fața criticilor pe 
procedură venite din partea Opoziției, critici care plecau de la evitarea de către premier a chiar subiectului dezbaterii, 
nu ne poate mira. Dar ne întristează descoperind la un fost aliat politic că face dovadă de aceleaşi alese calități de 
conducător de şedință pe care le observasem la un alt temporar conducător al Camerei, în legislatura precedentă. 

În aceste condiții nu putem decât observa că dezbaterea pe care am propus-o Camerei şi prin ea poporului 
român, a eşuat – şi nu din vina Opoziției. Dar ea măcar a avut o calitate: a demascat fuga guvernanților din fața unor 
responsabilități cu termene clare, chiar dacă – şi poate tocmai de aceea – aceste responsabilități impun şi asumarea 
unor riscuri. Plecând de la aceste triste constatări nu putem decât aţtepta momentul în care domnul Victor Ponta va 
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veni în fața noastră şi ne va spune că în calitate de deputat ar vota bucuros aplicarea măsurilor de relaxare fiscală dar 
că în calitate de şef al unui guvern legat de anumite obligații internaționale asumate, nu poate să le propună 
Parlamentului. 

 
Deputat 

Radu Zlati 
 

*** 
 
Domnule ministru al turismului, 
  
Chiar nu nimănui nu îi pasă cum ne prezentăm în lume? 

Se spune că cel mai mare duţman al tău eşti tu însuţi. Şi mare adevăr este în aceste vorbe! A fost suficientă o privire 
pe broşurile cu care ne-am prezentat ca ţară la Târgul pentru turism de la Berlin pentru a realiza că nu avem nevoie de 
nimeni pentru a ne denigra. Putem şi singuri şi chiar cu mai mult succes decât ar reuşi nişte străini, chiar dacă ar 
depune eforturi serioase. Singura problemă e că ne facem de râs exact acolo unde ar trebui să strălucim, să arătăm 
tuturor că România este o destinaţie bună pentru vacanţă, să convingem lumea să vină să ne viziteze ţara, să-şi 
cheltuie banii în România. Ori modul în care ne prezentăm la târgurile internaţionale de turism mă determină să mă 
întreb şi să vă întreb domnule ministru dacă noi chiar ne dorim să dezvoltăm turismul, aşa cum se repetă la nesfârşit, 
ca parte importantă a economiei naţionale sau vrem doar ca nişte firme să-şi umple conturile, cu bani deloc puţini, 
îngropând imaginea României. E şi asta o formă de sprijinire a economiei, e adevărat! 

Am aflat din presa clujeană că broşura de prezentare a României la Berlin a stârnit râsul. Nouă ar trebui să ne 
stârnească plânsul, pentru că e inadmisibil să acceptăm produse făcute de mântuială, pline de greşeli de traducere, 
care duc în derizoriu orice efort real de promovare. De ce spun asta? Vă dau doar câteva exemple de perle culese din 
broşura de promovare a României: “Die Noroioşi Vulkane”, denumire care nu există nici în română, cu atât mai puţin 
în germană, ci e un fel de furculiţion, iar steagul României, dacă nu ştiaţi, are albastru în proţap, realizatorii broşurii 
încurcându-se în atâta ştiinţă de limbă germană sau Google translate le-a jucat o festă serioasă, când au vrut să 
descrie aranjarea culorilor, ajungându-se la traducerea albastru la proţap în loc de albastru lângă băţ. Cum spuneau şi 
ziariştii clujeni: poate aveau în minte berea nemţească şi s-au gândit ce bine ar merge un ceva la proţap. 

E amuzant, ştiu, dar problema e că acest amuzament pe noi ne costă enrom. Şi nu mă refer aici doar la faptul 
că pentru organizarea Târgului pentru Turism de la Berlin statul român a plătit unei firme 127.000 de euro. Problema 
e că cel mai mult ne costă imaginea noastră în exterior. Vreau să ştiu, domnule ministru, cine plăteşte daune morale 
pentru gafele de genul celor prezentate mai sus? Cine plăteşte pentru dezinteresul arătat de o instituţie a statului 
român faţă de produsele cu care se prezintă să promoveze imaginea ţării? Pentru că mi se pare anormal să plăteşti 
bani grei pentru astfel de producţii, fără o verificare temeinică a textelor incluse într-o astfel de broşură! 
Şi pentru că nu suntem la prima ieşire la un eveniment de profil în care România a fost făcută de râs, şi amintesc aici 
dezolanta participare la târgul de turism de la Paris din toamna anului trecut, vă întreb domnule ministru: chiar 
nimănui nu îi pasă de modul în care ţara noastră este prezentată în lume? 
 

Deputat 
Elena Uioreanu 

 
*** 

 
La Reghin, banii valorează mai mult decât sănătatea oamenilor? 

 
 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

 Doresc să supun atenţiei dumneavoastră un caz deosebit de grav la care autorităţile responsabile asistă cu 
pasivitate. Este vorba de construirea la Reghin  a celei mai mari fabrici de procesare a formaldehidei din România şi 
din Europa de Sud-Est. Investitorul SC KASTAMONU ROMANIA SA a reînceput demersul de obţinere a Acordului 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2014 săptămâna  24 – 28 martie 
2014   

 

54

de Mediu, prin dezbaterea publică care urmează să fie organizată miercuri, 26 martie 2014.Vorbim de lucruri foarte 
grave, pe care doresc să vi le expun în continuare. Reacţia opiniei publice locale este îndreptăţită deoarece: 
 1. Fabrica urmează să fie amplasată în intravilanul oraşului, în apropierea mai multor obiective de interes 
public, printre care o grădiniţă şi în vecinătatea locuinţelor umane, la doar 400 de metrii de staţia de alimentare cu 
apă a oraşului. Această investiţie, indiferent de cât de benefică este pentru bugetul local, trebuie relocată la o distanţă 
care să confere minimul de risc posibil pentru populaţia oraşului. Pentru cazuri de urgenţă sau de incidenţă, trebuie 
luat în considerare şi faptul ca locaţia propusă este inaccesibilă în “timp util”, deoarece este necesară traversarea unei 
căi ferate, indiferent de ruta aleasă. Într-un scenariu de incident şi cu bariera pusă, nici un echipaj de salvare nu va 
putea interveni în timp util. 
 2. Investitorul Kastamonu Romania SA are un istoric în cadrul comunităţii reghinene care îl face 
incompatibil cu aceasta, tensiunea socială existentă în oraş fiind relevantă în acest sens. Amintesc faptul că o singură 
asociaţie non-guvernamentală - Iniţiativa Civică Reghin - a strâns 4500 de semnături pentru interzicerea acordării 
Autorizaţiei Integrate de Mediu investitorului menţionat şi că acesta a fost dovedit, de un control derulat recent de 
către ITRSV Brasov, cu circa 28 de mii de metrii cubi de material lemnos fără acte de provenienţă. Din informaţiile 
pe care le deţinem, Kastamonu Romania SA a fabricat PAL în locaţia situată în intravilanul oraşului Reghin, timp de 
un an şi jumătate, fără a avea o autorizatie integrată de mediu, într-o fabrică a cărei construire a început fără un Acord 
de Mediu şi fără o Autorizaţie de Construcţie. 
 3. Investiţia expune populaţia la un risc uriaş de îmbolnăvire, datorită cantităţilor mari de chimicale rezultate. 
În România se produce formaldehida în 3 locaţii: Victoria, Sebeş şi Rădăuţi. Dintre toate, doar cea de la Sebeş se mai 
situează în intravilanul oraşului, lucru ce face ca rata anuală a imbolnavirilor de cancer să situeze judetul Alba şi 
oraşul Sebes pe primul loc în ţară. Din multe puncte de vedere, Sebeş şi Reghin se aseamănă: locaţie faţă de formele 
de relief, număr de locuitori, etc. Diferenţa este ca la Sebeş se produc anual 30 de mii tone de formaldehida şi la 
Reghin se doreşte o producţie de 100 de mii de tone anual. Daca în judeţul Alba se îmbolnavesc de cancer anual circa 
1800 persoane şi mor circa 800 (date culese din studiul DSP Mureş, pentru anul 2013), la o producţie de 30 de mii de 
tone, întrebarea este care vor fi rezultatele pentru judeţul Mureş, la o producţie de 100 de mii de tone? Este pur şi 
simplu o ecuaţie pe care autorităţile şi factorii responsabili par că o ignoră! 
 4. Când Kastamonu Romania SA a depus pentru prima dată cererea eliberării unui Acord de Mediu pentru 
Fabrica de Clei, în februarie 2013, comunitatea a reacţionat ferm prin marşul de protest din 7 martie 2013, marş la 
care au participat peste 2000 de persoane, care şi-au manifestat atunci indignarea faţă de intenţiile investitorului turc. 
A fost sesizat deja Comisariatul General al Comunităţii Europene în persoana domnului Janez Potocnik, în legătură 
cu neconformităţile faţă de legislaţia europeană existente în această problemă, iar în momentul de faţă Comunitatea 
Europeana a deschis o Anchetă-Pilot cu nr. 5653/13/ENVI, privitoare la situaţia din Reghin. Legislaţia europeană 
încadrează proiectul Fabrica de Clei din Reghin sub incidenţa Directivei SEVESO, al cărui scop este tocmai 
prevenirea accidentelor majore produse de fabricarea sau manipularea cantităţilor mari de substanţe toxice şi 
periculoase. De regulă, asemenea fabrici precum cea care urmeaza a se da în folosiţă la Reghin, se edifică la circa 10-
30 de km de orice comunitate, o practică adoptată de toate celelalte state membre din comunitatea europeană. 
 Aceasta este, pe scurt, situaţia. Îl întreb pe această cale, pe domnul Ministru Attila Korodi, care este poziţia 
Ministerului Mediului în această chestiune şi cum vede domnia sa rezolvarea acestei probleme. Demersul meu ferm 
este de a NU permite construcţia unei asemenea fabrici în intravilanul unui oraş cu o populaţie de peste 32 de mii de 
locuitori. Solicit pe această cale instituţiilor abilitate să ia toate măsurile pe care legea românească le permite, pentru 
a împiedica apariţia unui rezervor inepuizabil de boli şi nenorociri la Reghin! 

 
Deputat 

Cristian Chirteş 
 

*** 
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PSD întorce spatele Iaşului 
 

Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 

 
Vă prezint astăzi câteva argumente că Partidul Social Democrat s-a întors cu spatele către cetăţenii Iaşului. 

Constatăm asta cu regret, pentru că liderii social-democraţi şi-au asumat în nenumărate adunări publice să sprijine 
dezvoltarea celui mai mare centru cultural şi economic al Moldovei. 
Primul nivel al acestor argumente este reprezentat de alocările bugetare pentru proiectele de care această zonă a ţării 
are nevoie. Autostrada Est-Vest a devenit un subiect uitat, niciun lider PSD neimaivorbind acum despre acest 
obiectiv de infrastructură, care ar scoate mai multe judeţe din Regiunea Nord-Est din izolare. De altfel, numai 
reprezentantii PNL au fot mereu aproape de proiectul autostrăzii şi l-au promovat cât au făcut parte din guvern.  Au 
fost singurele momente când proiectul a avansat, cu sprijinul miniştrilor liberali.  
O altă mare investiţie a Iaşului a dispărut subit din agendele reprezentanţilor PSD. Este vorba despre lucrările de 
extindere şi modernizare la Aeroportul Internaţional, care se derulează conform graficului, dar, despre care, 
parlamentarii social-democraţi ai locului nu s-au arătat deloc interesaţi. Nici măcar atunci când au fost invitaţi de 
preşedintele liberal al Consiliului Judeţean. Asta arată că PSD are alte planuri, decât cele pe care le au ieşenii. 
  Locuitorii judeţului Iaşi n-au uitat că acum aproape doi ani, 17 candidaţi ai USL, sprijiniţi de liderii 
administraţiei, au semnat „ Manifestul pentru Iaşi”, un document cu valoare programatică, cu puncte clare de evoluţie 
şi dezvoltare. Autostrada, şoseaua de centură şi aeroportul ar trebui să fie încă principalele linii de acţiune pentru toţi 
senatorii şi deputaţii de Iaşi, nu goana după funcţii politice, pe fondul înlăturării PNL de la guvernare. 
Partidul Social Democrat a declanşat la Iaşi un razboi împotriva PNL şi a proiectelor sale, a creat majorităţi fragile şi 
de conjuctură, în loc să păstreze majoritatea confortabilă a USL, pentru dezvoltarea Iaşului. Prin jocurile mărunte şi 
schimbările urmărite, liderii locali social-democraţi vor întoarce judeţul cu câţiva ani în urmă, adică exact în cea mai  
nefericită perioadă a sa, 2008-2012. În mare parte, asta s-a întâmplat deja, prin alianţa PSD – PDL, la care au fost 
chemaţi şi unii oportunişti din PPDD. 

Atrag atenţia asupra pericolului care apare atunci când comunităţile sunt conduse de alianţe de ocazie. De 
asemenea, trebuie spus apăsat că PSD nu mai poate continua programul USL, că a trădat încrederea electoratului. 
USD sau PSD-PDL-PPDD-UDMR nu reprezintă USL! Social-democraţii i-au adus la guvernare tocmai pe aceia care 
au ridicat tăcuţi mâna pentru ca pensiile şi salariile românilor să fie mutilate. În plan local, s-au aliat chiar cu cei care 
au propus aceste tăieri. Tocmai de aceea, niciuna dintre noile alianţe ale PSD nu continua proiectul USL, dar cel mai 
grav este că parlamentarii social-democraţi au uitat de locuri de muncă, investiţii, infrastructură, dezvoltare şi 
modernizare. 
    

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Iaşi - pe harta oraşelor ecologice datorită tinerilor 

 
Stimaţi colegi, 

 
Judetul Iaşi se caracterizează printr-o biodiversitate bogată, cu circa 1760 de specii de floră spontană şi peste 

450 de specii de faună salbatică, specii care, în marea lor majoritate, sunt conservate corespunzator în ecosistemele 
terestre şi acvatice. În prezent, suprafaţa de arii protejate a judetului este de cca 80 000 ha şi reprezinta 15% din 
suprafata totală a judeţului. Vegetaţia naturală este specifică silvo – stepei, iar cea silvică este reprezentată de păduri 
de foioase. Fauna include specii de interes cinegetic: capra roşie, mistreţul, lupul, vulpea, păsări de penaj.  
Reprezint judeţul Iaşi în Parlamentul României şi vreau ca cele expuse mai sus să nu rămână doar citate din 
manualele de ştiinţele naturii. Tinerii din judeţul Iaşi mi-au dovedit anul acesta că educaţia pentru mediu îşi arată deja 
roadele. Această declaraţie politică este făcută inclusiv în semn de apreciere şi mulţumire pentru eforturile şi 
dedicaţia lor.  
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Anul acesta, Ora Pamantului - unul dintre cele mai mari evenimente de mediu la nivel mondial, se sarbatoreste la Iasi 
printr-o serie de actiuni premergatoare zilei de 29 martie.  În perioada 24 – 28 martie, ieşenii sunt aşteptaţi să aducă 
deşeuri electrice şi electronice vechi sau defecte, participând astfel la campania “Iaşi reciclează, locul deşeurilor nu 
este în preajma ta”. În perioada 17- 29 martie sunt organizate conferinţe pe teme de mediu, concursuri interactive, 
acţiuni de educaţie ecologică, campanii de colectare a deşeurilor, acţiuni de ecologizare a parcurilor şcolilor, expoziţii 
de desene, postere sau colaje realizate de elevi pe tematica salvării planetei. Participă peste 23 de licee, şcoli şi 
gradiniţe, implicate direct în organizarea şi desfăsurarea acestor activităţi. Iar, pe 29 martie, Ora Pamantului este 
marcată timp de o oră, în intervalul orar 20.30 – 21.30, când se va stinge iluminatul public în zona pietonală Ştefan 
cel Mare şi iluminatul arhitectural la clădirile monumente istorice din zonă. În acelaşi timp, municipalitatea va 
organiza în faţa Palatului Roznovanu mai multe evenimente: expoziţii de proiecte de mediu, spectacolul “Sunetul 
Pământului”. 

Toate acestea contribuie într-o foarte mare măsură la educaţia pentru mediu a cetăţenilor. Într-adevăr multe 
au catacter simbolic, nu au un impact semnificativ pentru rezolvarea unor probleme de fond. Dar valoarea lor pentru 
educaţie este importantă. Cel mai puternic argument în acest sens este elementul comun care caracterizează 
evenimentele din acest an: organizatorii acestor evenimente, care plaseaza orasul Iasi pe harta celor mai importante 
judete ecologice din Romania, sunt tinerii. Acesti tineri provin din mediul studentesc, din Asociaţia Română pentru 
Reciclare RoRec, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia 
Mediului, Universitatea “Cuza” prin Facultatea de Geografie şi Geologie, Facultatea de Fizică şi Facultatea de 
Biologie, Liga Studenţilor Chimişti, Liga Studenţilor Geografie-Geologie, Liga Studenţilor Biologie în parteneriat cu 
administraţia publică locală. 

Faptul că tinerii din Iaşi sunt implicaţi activ în promovarea şi protecţia mediului, în acţiuni cu caracter 
ecologic, dovedeşte în mod incontestabil că eforturile pentru educaţie ecologică îşi arată deja roadele. Suntem adesea 
tentaţi să ignorăm eforturile societăţii civile de profil sau ale specialiştilor din aceste domenii, le considerăm un 
discurs gol de conţinut, ne îndreptăm atenţia doar asupra aspectelor negative şi problemelor nerezolvate. Sau, mai 
grav, spunem că ”există probleme mai mari şi mai urgente” decât natura.  Dar iată că, după mai bine de 20 de ani de 
când încercăm să ne aliniem Europei inclusiv privind standardele de mediu, tinerii ne dovedesc să o bună parte din 
aceste eforturi au avut sens. Copii noştri au înţeles mesajul şi sunt dispuşi să lupte pentu mediu deoarece este o 
resursă vitală.  
  Toate aceste acţiuni de mediu, constituie, în opinia mea, premise pentru a justifica necesitatea ca judeţul 
nostru şi Iaşul să devină, cu ajutorul adulţilor, unul dintre cele mai importante centre care pun accent pe educaţia şi pe 
activitatea ecologică şi de protecţie a mediului.  

Astfel, la rândul meu, încerc să mă alătur tineilor ieşeni pasionaţi de protecţia mediului şi să contribui la 
educaţia ecologică a copiilor şi adolescenţilor din Colegiul 1 Răducăneni, unde sunt ales deputat. În lunile martie şi 
aprilie va fi demarată o competiţie scolară, desfasurată cu prilejul Lunii Padurii, însoţită de o acţiune de împădurire 
atât de necesară acestui judeţ. Combinând ”teoria şi practica” sper să ajutăm elevii să înţeleagă cum interacţionează 
corect cu mediul, ce probleme pot să apară şi cum pot fi acestea rezolvate, să îi încurajăm să-şi aplice cunoştinţele 
dobândite şi să participe activ la protejarea mediului.  Nu în ultimul rând, trebuie să devină conştienţi de faptul că 
sunt alegeri pe care ei le pot face în calitate de consumatori sau de utilizatori ai resurselor pentru a ocroti natura. 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Prăznuim astăzi Buna-Vestire, sărbătoare creştină care marchează momentul amestecului dintre   sfinţenie si 

omenesc, in pântecele Fecioarei Maria,  condiţionalitate  pentru naşterea lui Isus Cristos, Fiul Omului , totodată si Fiu 
Al Lui Dumnezeu. 
       Cu 12 ani in urmă, s-a hotarât ca acest praznic să fie ziua in care se aduce cinstire poliţistului român. Prin 
urmare , avem o zi în fiecare an, ziua de 25 martie, ocazia să aducem mulţumirile noastre tuturor acelora care cu 
sacrificii şi onestitate apără legea si pe fiecare cetăţean cinstit de cei care o încalcă. 
        Legat de acest eveniment doresc să fac câteva consideraţii, şi anume: 
        Este foarte nocivă pentru o democraţie existentă , în spaţiul public, a opiniei ca poliţia este coruptă ,că 
poliţiştii sunt necinstiţi si puşi pe căpătuială sau răi si obtuzi. In ceea ce-l priveşte pe poliţist, numit in regimul 
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comunist miliţian, circula glume deloc măgulitoare, acesta fiind subiect de batjocură , sau , şi mai rău, subiectul unor 
acuzaţii, de multe ori  fără acoperire, de chiul si lipsa de profesionalism. Mass-media , în goana dupa senzaţional, 
preia evenimente care pun politiştii in lumina proastă . Sunt cu mult mai rar popularizate cazurile de politişti-eroi de 
toată ziua- care nu pot să sa se apere mediatic (statutul le interzice acest lucru) si care sunt umiliţi, fiind trataţi 
nediferenţiat, ca o masa amorfă, laolaltă cu uscăturile care, ca în fiecare sistem , se găsesc si aici . Rezolvarea 
problemei se gaseşte , pe de o parte , in interiorul sistemului poliţienesc , care trebuie să-i elimine pe acei care nu sunt 
demni să fie poliţişti, dar si în afara sistemului poliţiei, la îndemâna noastră , a politicienilor care trebuie să fim mult 
mai atenţi cu nevoile lor, să promovăm un sistem de salarizare si condiţii de muncă decente.  
         Ce-ar fi dacă , alături de elemente care nu ne sunt folositoare (uneori chiar ne sunt nocive) am prelua, din 
cultura americană, ca societate civilă , respectul faţă de poliţist? Americanii îşi consideră politiştii modele sociale, 
deşi au si ei cazuri de coruptie care răzbat în presa si chiar in filme. 
           Doresc să fac o menţiune aparte în ceea ce-i priveşte pe poliţiştii comunitari, personal încadrat nu de MAI, ci 
de consiliile locale , care desfăşoară aceeaşi activitate ca şi  politistii MAI de la compartimentul de Ordine Publică 
dar sunt cu mult mai prost plătiţi, neavând nici o serie de alte drepturi acordate în sistemul MAI. Consider că este 
cazul să hotărâm urgent în aceasta problemă: daca politiştii comunitari sunt necesari pentru societate, trebuie să le 
revizuim condiţiile de muncă si salarizare, aducându-i la nivelul MAI, iar daca încarca inutil schemele de salariati ai 
primăriilor, trebuie să găsim alte solutii de loc de muncă pentru aceşti oameni. 
           În orice caz , azi, în zi aniversara eu le doresc tuturor politiştilor , fără discriminare, mulţi ani sănătoşi si 
fericiţi alături de familiile lor si îi asigur de profundul meu  respect pentru munca pe care o depun în folosul 
cetăţenilor!      
 

Deputat 
Eleonora Carmen Hărău 

 
*** 

   
Premierul Ponta şi ministrul Rovana Plumb îşi asumă merite ce nu le aparţin 

 
Luni, în cadrul unei dezbateri organizate la Ministerul Muncii, doamna ministru Rovana Plumb şi premierul 

Victor Ponta au lăsat să se înţeleagă că actuala garnitură de la Palatul Victoria a asigurat o creştere a pensiilor pentru 
230.000 de pensionari. 
“Vreau să-i asigurăm pe pensionari că vor fi în permenenţă printre priorităţile guvernului, vreau să-i asigur că îi vom 
trata cu grijă şi cu respect, pentru că au muncit o viaţă întreagă şi consider că prin politicile şi soluţiile pe care 
guvernul condus de primul-ministru Ponta le va adopta vor face în aşa fel încât aceştia să beneficieze de o viaţă 
decentă” – a declarat dna ministru Plumb, iar premierul Victor Ponta a plusat: „le mulţumesc dnei ministru Plumb, 
preşedintei Casei Naţionale de Pensii - dacă ceea ce am spus în noiembrie s-a aplicat şi anume, procedura prin care 
indicele de corecţie se aplică unui număr de peste 230.000 de pensii va duce la recalcularea acestora pe plus, nu pe 
minus (...) Ştiţi, dacă tot am început astăzi cu 230.000 de pensionari cărora le dăm nişte bani în plus...” 

Consider din nou că anunţurile triumfaliste ale premierului Victor Ponta şi ale ministrului Rovana Plumb, cu 
privire la majorarea pensiilor, reprezintă o păcălire a alegătorilor, în special a celor pensionari şi că este vorba de o 
nouă temă de campanie electorală a PSD. 
De fapt, atât Primul-ministru cât şi d-na Rovana Plumb îşi asumă merite pe care nu le au. Ei nu fac altceva decât să 
pună în aplicare o decizie a Curţii Constituţionale din noiembrie 2013, care îi priveşte pe cei care s-au pensionat după 
data de 1 ianuarie 2011. Doar cu un sfert de gură se face referire la Decizia Curţii Constituţionale 437/2013, cea care 
a obligat guvernul să recalculeze peste 200.000 de pensii, dar în ceea ce priveşte Ordonanţa de Urgenţă nr.113 din 18 
decembrie 2013, cea prin care s-a pus în aplicare decizia CCR mai sus amintită, oficialii PSD se fac că uită cu 
desăvârşire că la pregătirea implementării acestei măsuri de recalculare prevăzute de ordonanţă a lucrat intens fostul 
lor coleg din Guvernul USL, ministrul liberal al Muncii, doamna Mariana Câmpeanu. 

De altfel, cine citeşte Monitorul Oficial nr.830 din 23 decembrie 2013 nu va regăsi printre cosemnatarii 
Ordonanţei de Urgenţă nr.113/2013 numele  Rovanei Plumb, ci numele  Marianei Câmpeanu şi chiar a altor miniştri 
liberali.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2014 săptămâna  24 – 28 martie 
2014   

 

58

Doamnă ministru Rovana Plumb, domnule prim-ministru Victor Ponta; renunţaţi vă rog la discursurile 
populiste! Nu-i păcăliţi pe pensionari şi nu vă mai arogaţi merite care nu vă aparţin. Nu este corect să procedaţi aşa 
faţă de o categorie a populaţiei care şi aşa este în mare parte defavorizată.  

Am aflat cu surprindere, dintr-un talk-show de la un post de televiziune unde a fost prezent premierul Victor 
Ponta, că măsura reducerii CAS cu 5 puncte procentuale şi a scutirii de impozit a profitului reinvestit nu reprezintă o 
iniţiativă a PNL, ci o „iniţiativă comună, a noastră, a celor care am fost împreună în USL”. Domnule Prim-ministru, 
aştept cu nerăbdare şi ziua în care veţi spune că iniţiativa cotei unice a aparţinut economiştilor social-democraţi şi a 
conservatorilor din PC. 
 

Deputat 
Gigel Ştirbu 

 
*** 

 
Asistenţa socială – un domeniu nobil 

 
În data de 18 martie 2014 s-a sărbătorit Ziua mondială a asistenţei sociale, care celebrează un domeniu de 

activitate nobil, care urmăreşte asigurarea nevoilor sociale şi creşterea calităţii vieţii pentru persoane dezavantajate 
sau aflate în situaţii de risc. 
De fapt, asistenţa socială se ocupă de lucrurile mai puţin plăcute ale vieţii şi care nu aduc un profit economic clar şi 
imediat, dar fără de care nu s-ar putea asigura demnitatea şi compasiunea celor afectaţi de boli incurabile, persoanelor 
cu dizabilităţi, categoriilor sociale defavorizate: copiii străzii, copiii abandonaţi, femeile supuse violenţelor, 
persoanele traficate, bătrâni şi a altora pe care nu-i vedem, dar care există in grija asistenţilor sociali. 
 Activitatea de asistenţă socială se desfăşoară atât în sistem public, cât şi în sistem privat. Organizaţiile 
neguvernamentale acoperă peste 49% din serviciile sociale acreditate din România asigurând protecţia copilului, a 
familiei, îngrijirea instituţională şi la domiciliu a persoanelor vârstnice, cantine sociale, adăposturi pentru persoane 
victime ale violenţei, asistarea persoanelor cu dizabilităţi sau a persoanelor în situaţie de sărăcie. 
 România este încă deficitară la capitolul asistenţă socială, femeile victime ale violenţei domestice nu au unde 
să se refugieze, încă mai mor mulţi oameni pe stradă din cauza frigului şi a lipsei de adăpost şi hrană, persoanele cu 
dizabilităţi fizice sau psihice sunt închise în casa lor ca într-o închisoare, neexistând destule spaţii care să asigure un 
acces facil sau centre specializate în care acestea să poată să îşi îmbunătăţească condiţia.  
 Asigurarea serviciilor de asistenţă socială implică utilizarea de resurse materiale şi financiare, dar şi dragoste, 
dăruire şi devotament din partea asistenţilor sociali şi a voluntarilor implicaţi în aceste activităţi. 
 Eforturile şi activităţile acestor oameni şi organizaţii trebuie susţinute şi dezvoltate, fie că se desfăşoară în 
sistem public, fie în sistem privat.  
O ţară trebuie să aibă grijă de cetăţenii ei mai puţin norocoşi, de aceea consider că proiectul de lege privind 
subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, 
PLX 105/2013, aflat în dezbatere în comisiile Camerei Deputaţilor face o mare nedreptate serviciilor sociale 
asigurate în sistem privat şi un mare deserviciu beneficiarilor actuali de servicii sociale subvenţionate de la bugetul 
de stat. 
Aprobarea acestui proiect de lege va conduce la un eşec în gestionarea problemelor cu care se confruntă persoanele 
cu dizabilităţi, persoanele vârstnice, persoanele asistate de ONG-urile din domeniul social, deoarece autorităţile 
publice locale nu sunt pregătite să asigure fondurile necesare sprijinirii acestor activităţi. 

Nu putem risca ca, în urma sub-finanţării, acestea să-şi restrângă semnificativ activitatea, urmând ca 
beneficiarii de servicii sociale „să ajungă pe treptele instituţiilor publice pentru ca acestea să se descurce”, ştiind clar 
că furnizorii publici de servicii sociale nu au capacitatea de a se ocupa de cei peste 12.000 de beneficiari de servicii 
sociale asigurate de organizaţiile neguvernamentale, deoarece pentru aceştia nu se cheltuie bani doar din subvenţia 
acordată, ci şi din alte fonduri atrase de organizaţii prin alte mijloace. 
Consider că trebuie să se ţină cont de părerea exprimată şi să se includă în textul proiectului de lege a propunerilor 
sectorului neguvernamental, astfel încât acesta: 
• Să prevadă mecanisme obligatorii de alocare de fonduri în bugetele autorităţilor locale pentru subvenţii 
acordate furnizorilor privaţi  
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• Să nu instituie o durată maximă pentru finanţarea unui serviciu al unui furnizor privat (eliminarea termenului 
de 3 ani din proiectul de lege); 
• Să menţină accesul egal la servicii sociale a tuturor cetăţenilor Romaniei, prin eliminarea limitării finanţării 
prin subvenţie numai în mediul rural; 
• Să permită furnizorilor privaţi o flexibilitate firească şi absolut necesară în găsirea de resurse suplimentare 
finanţării serviciilor sociale, prin eliminarea restricţiei destinaţiei fondurilor din subvenţie exclusiv către personalul 
de specialitate.  
  

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

 
PNL cere guvernului Ponta să îşi respecte cuvântul dat şi să reducă CAS-ul şi să introducă neimpozitarea 

profitului reinvestit . 
PNL a susţinut acest demers încă din anul 2009, pe când se afla în opoziţie, urmând ca aceste măsuri să fie 

susţinute şi în programul de guvernare USL, pledând spre adoptarea acestora şi în prezent. 
În februarie, primul-ministru Ponta afirma că Guvernul a convenit cu Fondul Monetar Internaţional să introducă 
începând cu 1 iulie 2014  scutirea de impozit  a profitului reinvestit, ca şi reducerea CAS la angajator. 
Trebuie reamintit că reducerea CAS cu 5 puncte procentuale înseamnă în primul rând reducerea costurilor forţei de 
muncă pentru angajator, ceea ce încurajează crearea de noi locuri de muncă legale, această măsură ajutând în acelaşi 
timp şi la reducerea evaziunii fiscale. 

Totodată, scutirea de impozit a profitului reinvestit stimulează mediul de afaceri, care va fi încurajat să ducă 
banii în noi investiţii, ceea ce va genera noi locuri de muncă şi, implicit, dezvoltarea şi creşterea nivelului de trai. 
Scutirea impozitului pe profitul reinvestit şi reducerea CAS cu 5 puncte procentuale la angajator sunt măsuri aşteptate 
de către toţi întreprinzătorii, cu capital autohton sau străin, care au solicitat constant adoptarea cu prioritate a acestui 
pachet de relaxare fiscală în sfera mediului de afaceri. 

Dacă aceste măsuri, conform declaraţiilor premierului Ponta,nu se vor adopta până la 1 iulie 2014, Partidul 
Naţional Liberal îşi va menţine ferm poziţia înaintând astfel moţiunea cu privire la expunerea de motive enumerate 
anterior. 

 
Deputat 

Ionel Palăr 
 

*** 
 

Cine spune adevărul şi cine minte în legătură cu autostrada Piteşti – Sibiu? 
 
Nu o spunem pentru prima oară. Am afirmat de mai multe ori, în public, că tronsonul de autostradă Piteşti – 

Sibiu este unul foarte important pentru România. Şi nu doar pentru că face parte dintr-un proiect european de 
drumuri. Tronsonul de autostradă Piteşti – Sibiu este extrem de important pentru ambele capitale de judeţ de la cele 
două capete ale lui. Două zone puternic industrializate cu numeroşi investitori străini, o zonă turistică de excepţie 
sunt argumentele pentru ca să se treacă cât mai urgent la începerea lucrărilor pe acest tronson.  
Din păcate, avem parte până în prezent o sumă de poziţii contradictorii ale oficialilor guvernamentali care sunt şi 
factori de decizie în ceea ce priveşte tronsonul de autostradă Piteşti – Sibiu.  

3 decembrie 2013: premierul Victor Ponta prezintă în Parlament un plan al priorităţilor privind construcţia de 
autostrăzi, tronsonul Piteşti – Sibiu nu se regăseşte. 
11 februarie 2014, ministrul Dan Şova, pe blogul personal: “putem începe efectiv construcţia autostrăzii Piteşti – 
Sibiu de la 1 ianuarie 2017”. Termenele prezentate de ministrul Şova: 6 luni – licitaţia pentru realizarea studiului de 
fezabilitate; 24 de luni (perioadă minimă impusă de Comisia Europeană) – realizarea efectivă a studiului de 
fezabilitate; 6 luni – licitaţia pentru construirea autostrăzii.  
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5 martie 2014, ministrul Dan Şova, pe blogul personal: “în cel mult 24 de luni pot începe lucrările pe Sibiu – Piteşti”. 
Termenele prezentate de ministrul Şova: 6 luni – licitaţia pentru realizarea studiului de fezabilitate; 12 luni – 
realizarea studiului de fezabilitate; 6 luni – licitaţia pentru constuirea autostrăzii. 
20 martie 2014, ministrul Dan Şova, pe blogul personal: „Aşadar, la 1 ianuarie 2017 vom putea începe efectiv 
construirea autostrăzii. 20 martie”. Termenele prezentate de ministrul Dan Şova: 6 luni – licitaţia pentru realizarea 
studiului de fezabilitate; 24 de luni – realizarea efectivă a studiului de fezabilitate; 6 luni – licitaţia pentru construcţia 
autostrăzii. 
21 martie 2014, premierul Victor Ponta, la Dacia Piteşti: „Le-am confirmat celor de la Dacia ca din programul 2007-
2013 de autostrazi deja s-au alocat 25 milioane euro pentru actualizarea studiului de fezabilitate, ca in 2015 incepem 
lucrarile pe baza noului studiu de fezabilitate din ambele capete si dinspre Sibiu si dinspre Pitesti”.  

Ce se (mai) poate înţelege după toate aceste declaraţii. Avem, în primul rând ,un ministru care una spune în 
februarie, alta la începutul lunii martie şi revine în a doua decadă a lunii martie la prima afirmaţie. Ca să simplificăm, 
avem un ministru Dan Şova care practic vede începerea lucrărilor când pe 1 ianuarie 2017, când pe 1 ianuarie 2016 şi 
din nou, pe 1 ianuarie 2017. Când a avut (dacă a avut) dreptate ministrul Dan Şova? În declaraţiile 1 şi 3 sau în 
declaraţia numărul 2? Cum este posibil ca într-o zi ministrul de resort să spună că 24 de luni pentru realizarea 
studiului de fezabilitate este (de fapt) un termen minim impus de Comisia Europeană (deci ar putea dura mai mult 
decât 24 de luni) şi în altă zi să se refere senin la un termen de 12 luni, uitând de Comisia Europeană? Cât de 
competent poate fi un astfel de ministru, pe mâna căruia s-au dat construcţia de autostrăzi şi, mai nou, întreg 
ministerul transporturilor? 

Avem  pe de altă parte un prim-ministru, care una spune în Parlament şi cu totul altceva 
partenerilor/investitorilor străini de la Piteşti. De la ignorarea construirii autostrăzii Piteşti – Sibiu - la începerea 
lucrărilor în 2015 este o cale foarte lungă. Suntem aici în faţa unui dublu limbaj: unul pentru uz intern şi altul pentru 
(într-un fel) uz extern. Când a fost corect primul ministru Victor Ponta? În decembrie sau acum pe 21 martie? 

Nu în ultimul rând, suntem şi în faţa unor contradicţii dintre ministrul de resort (în toate afirmaţiile sale) şi 
premierul Victor Ponta, mă refer doar la declaraţia de la Piteşti a acestuia. Cine are dreptate? Ministrul sau 
premierul? Cine a minţit, ministrul sau premierul? Să nu ştie ministrul de resort că există un mai vechi studiu de 
fezabilitate care poate fi actualizat sau să-l fi scos din mânecă premierul? Să exagereze ministrul de resort cu 
termenele prezentate sau să nu cunoască premierul respectivele termene?  

Ne este foarte greu să dăm un răspuns la toate aceste întrebări. Un lucru este însă sigur: undeva, la cineva 
există un înalt nivel de incompetenţă şi ne este teamă că nu vor începe prea curând procedurile şi lucrările efective la 
autostrada Piteşti – Sibiu. 
 

Deputat 
Mircea Cazan 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 

Justiţia un serviciu public prea scump pentru actualii guvernanti!? Constituţia României un moft!? 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 Sintagma "Stat de drept" pare că  a fost inventată doar pentru a proteja, din când în când,  interesele lui 
Traian Băsescu şi ale camarillei sale.  
 Acest principiu nu este valorizat, nu este apreciat cu adevărat nici de către politicieni, nici de către mass-
media şi bineînţeles (nefiind înteles... ) nici de către cetăţeni! 
 Principiul supremaţiei legii, fundament al statului de drept, impune o respectare  fără compromisuri a 
Constituţiei României, legea legilor noastre. Or, noi tratăm deseori acest principiu, această obligaţie de a respecta 
Constituţia, ca pe un simplu moft. 
 Plx nr. 33/2014 este o initiaţivă legislativă a Guvernului României, o iniţiativă elaborată şi motivată de către 
Ministerul Justiţiei, un proiect prin care se propune desfiinţarea unui număr de 30 judecătorii şi parchete de pe lângă 
judecătorii. Această iniţiativă este făcută în dispreţul principiului mai sus arătat, o iniţiativă făcută împotriva 
prevederilor constituţionale. 
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 Accesul la justiţie este un drept fundamental, regăsit în mod expres în prevederile art.21 din Constituţia 
României. Acest drept fundamental este un drept pozitiv, adică un drept pentru a cărui realizare statul trebuie să 
intervină alocând resurse materiale şi de personal. Singurele limitări acceptate ale acestui drept sunt date de limitele 
resurselor economice şi sociale pe care statul le are la un moment dat! 
 Altfel spus, dacă şi numai dacă nu există resurse, statul poate limita accesul liber la justiţie! 
Or, în trecut statul a alocat şi alocă şi în prezent resurse pentru instanţele judecătoreşti existente - adică resursele 
există în prezent! De asemenea, în condiţiile unei creşteri economice constante în ultimii 2 ani şi cu o prognoză de 
creştere economică ( asumată de către Guvern) - resursele vor exista  şi în viitorul imediat! 
 Rezultă aşadar, în condiţiile mai sus arătate, că limitarea accesului la justiţie prin desfiinţarea unor instanţe 
judecătoreşti este neconstituţională . 
Desfiinţarea unor  instanţe judecătoreşti este o limitare a accesului la justiţie deoarece justiţiabilul va avea distanţe 
mari de parcurs în condiţiile unei infrastructuri de transport deficitară, cu cheltuieli aferente mai mari. Fiind afectaţi 
în mod special justiţiabili din mediul rural, justiţiabili cu venituri foarte modeste, efectele nefericite ale acestei măsuri 
vor fi cu atât mai serioase, justiţiabilul va fi împiedicat să se judece, va fi descurajat să îşi mai caute dreptatea. 

Limitarea accesului la justiţie prin prisma distanţelor mari de parcurs (de la domiciliul justiţiabilului la locul 
situării instanţei de judecată ) este o concluzie a raportului din anul 2012 a Comisiei Europene pentru Eficienţa 
Justiţei (concluzie pomenită chiar în expunerea de motive propusă de Ministerul Justiţiei !). Un argument în 
sprijinirea poziţiei exprimată de către mine în această declaraţie politică! 
Instituţiile europene ne recomandă îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie şi nicidecum desfiinţarea unor instanţe 
judecătoreşti. Studiile ne arată că în Uniunea Europeană nu există o tendinţă clară în ceea ce priveşte evoluţia 
numărului de instanţe judecătoreşti de prim grad, echivalentul  judecătoriilor noastre. După anul 2004, în majoritatea 
ţărilor nu s-au întâmplat modificări ale numărului de instanţe, în alte ţări numărul de instanţe judecătoreşti a scăzut, în 
altele chiar a crescut... 
În ţările est-europene, acolo unde se întâmplă reforme judiciare importante, tendinţa este de creştere a numărului de 
instanţe, "accesul la instanţe pentru un număr cât mai mare de utilizatori este deci o prioritate" - aşa cum se afirmă în 
raportul din anul 2013 al Grupului de lucru interinstituţional, raport care a fost influenţat hotărâtor de Raportul pe 
anul 2012 al CEPEJ! 

Numărul de instanţe judecătoreşti si numărul de magistraţi necesari pentru buna funcţionare a justiţiei 
naţionale depind de circumstanţele concrete ale fiecărei ţări. Astfel, sunt factori determinanţi: complexitatea şi 
imperfecţiunea legislaţiei de aplicat, complexitatea şi eficienta normelor de procedură, infrastructura de transport, 
gradul de cultură juridică şi veniturile justiţiabilului, moştenirea istorică (în special pentru fostele ţări comuniste, 
acolo unde sunt nenumărate probleme de natură juridică acumulate . 
La noi, datorită complicatei moşteniri a perioadei comuniste şi a legislaţiei stufoase, avem parte de un număr mare de 
dosare aflate pe rolul instanţelor judecată, avem parte de un număr mare de cetăţeni care se adresează instanţelor de 
judecată. 

În ceea ce priveşte conţinutul Expunerii de motive, demersul Ministerului Justiţiei este criticabil şi pentru că 
dă dovadă de superficialitate în ceea ce priveşte evaluarea impactului economic şi social al acestui proiect de lege. 
Citez: "Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect (impactul socio-economic)", Secţiunea a 3-a, Impactul 
socio-economic al proiectului.  

La un calcul simplu, făcut la repezeală, prin desfiinţarea a 30 de instanţe judecătoreşti sunt afectaţi: 
aproximativ 1 milion de cetăţeni justiţiabili, "rearondaţi", aproximativ 500 de magistraţi şi funcţionari ai justiţiei 
"relocaţi" la alte instanţe.  
Ştiut fiind că bugetele localităţilor în care funcţionează instanţe judecătoreşti au drept sursă de venit şi o parte din 
taxele de timbru achitate de către cetăţeni care se judecă, surse de venit pe baza cărora s-a stabilit şi bugetul de 
cheltuieli al localităţii, bugetul va fi dezechilibrat odată cu desfiinţarea acestor instanţe judecătoreşti (începând cu 
data de 1 mai 2014, conform proiectului legislativ). 
Stimaţi colegi,  
 Aş dori să formulez următoarele întrebări: 
 Vor fi afectaţi cetăţenii, vor fi afectate bugetele personale? 
DA 
Va fi afectat bugetul unităţilor de poliţie prin desfiinţarea parchetelor? 
DA 
Vor fi afectate unităţile administrativ-teritoriale, prin prisma modificărilor surselor de venit?  
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DA! 
Ministerul Justiţiei a încercat măcar să estimeze, să anticipeze aproximativ impactul socio-economic al adoptării 
proiectului de act normativ?     
 NU! 

Admiţând că trecem peste criticile de neconstituţionalitate, putem să ne pronunţăm cu privire la oportunitatea 
acestui proiect legislativ, în lipsa oricărei referiri la urmările sale socio-economice imediate? NU! 
Dovada superficialităţii demersului legislativ al Guvernului o să o fac printr-un studiu de caz, printr-o analiză a 
situaţiei Judecătoriei Salonta, instanţă a cărei activitate o cunosc datorită profesiei mele de avocat - care locuieşte şi 
profesează în Oradea - şi a calităţii mele de deputat de Bihor. 

Astfel, Judecătoria Salonta se află situată la 40 de km de municipiul Oradea, în aria sa de competenţă 
locuiesc aproximativ 55000 de cetăţeni; 4 judecători şi 14 funcţionari şi personal auxiliar îşi desfăşoară acolo 
activitatea; volumul de activitatea relevat de  numărul mediu anual de dosare în ultimii 4 ani a fost de aproximativ 
3500; în anii 2009-2012 încărcătura pe judecător a fost de aproximativ 1100 dosare; in anul 2013 (prin completarea 
schemei de personal cu încă un judecător) s-a ajuns la o medie de aproximativ 900 dosare pe judecător. Subliniez că 
încărcătura pe judecător, ca indice statistic, a fost peste media naţională! 
Subliniez, de asemenea, că Judecătoria Salonta are un sediu propriu în care s-a investit pentru modernizare. 

Competenţa teritorială a Judecătoriei Salonta este circumscrisă de o rază de cca. 20 km, calculată in orice 
direcţie din locul situării Judecătoriei. Altfel spus, acum justiţiabilul "arondat" Judecătoriei Salonta nu are de parcurs 
o distanţă cu mult mai mare de 20 km pentru a se judeca în prima instanţă! 
Dacă se va desfiinţa Judecătoria Salonta, prin rearondare la Judecătoria Oradea, unii justiţiabili vor parcurge distanţe 
de până la 60 km, în condiţiile lipsei unor mijloace de transport rutier şi feroviar directe. 
Judecătoria Oradea, care la rându-i nu are suficiente săli de judecată şi spaţii anexe, va fi sufocată de supraîncărcare. 
Judecătoria Oradea fiind deja supraîncărcată şi având date statistice peste media naţională! 

Va duce desfiinţarea acestei instanţe la un act de justiţie de calitate mai bună? 
Se pare că nu există niciun argument pentru a susţine o astfel de aşteptare! 
Mă întreb când a greşit Ministerul Justiţiei: în anul 2013 când a suplimentat numărul de posturi de judecător 

cu încă unul, deoarece volumul de activitatea o cerea? 
       A greşit când a stabilit că începând cu 01 ianuarie 2014 schema de personal trebuie să mai crească cu încă un 
judecător, ajungând la un număr de 5 judecători? 
 Sau greşeşte astăzi când afirmă că Judecătoria Salonta nu mai este necesară, că volumul de activitate şi 
numărul de judecători nu justifică păstrarea acestei instanţe de judecată? 
Ultimele întrebări au un caracter retoric, este evident că Ministerul Justiţiei greşeşte acum când solicită desfiinţarea 
acestei judecătorii! 
Justiţia este un serviciu public scump, însă este esenţial! 
 Nu putem să ne raportăm întotdeauna şi niciodată cu prioritate la aspectele economice, la resurse alocate, la 
costuri atunci când luăm decizii privitoare la serviciile publice naţionale! 
Sănătatea, educaţia, justiţia nu pot fi tratate în termeni grosolani de rentabilitate economică imediată. Sănătatea, 
educaţia şi justiţia unui popor sunt premise esenţiale ale dezvoltării, ale bunăstării sale. 
Niciodată costurile nu pot fi prea mari atunci când au drept rezultat un popor de oameni sănătoşi, educaţi şi care 
trăiesc în armonie şi în respect pentru lege! 
Aşadar, înfăptuirea justiţiei, spunerea adevărului juridic în instanţele de judecată de către judecători responsabili şi 
competenţi, nu poate fi concepută fără un acces real, neîngrădit la acest serviciu public naţional al fiecărui cetăţean. 
A cetăţeanului care locuieşte în buricul târgului şi a celui care locuieşte într-un cătun izolat, a celui cu venituri mari şi 
a celui cu venituri modeste sau lipsit de venituri... 
Accesul liber la justiţie este un drept fundamental al cetăţeanului, dar şi o garanţie a înfăptuirii justiţiei ca deziderat 
social. 
 Dacă îngrădim accesul la justiţie, creând bariere justificate de costuri şi de optimizarea eventuală a acestor 
costuri, înfăptuirea deplină a justiţiei nu mai este posibilă. Încălcând astfel principiul supremaţiei legii, în mod 
necesar respectul faţă de lege al cetăţeanului scade cu consecinţa imediată a proastei, ineficientei funcţionări a 
întregii societăţi româneşti.  
 O societate disfuncţională ca urmare a nerespectării legilor este o societate în care bunăstarea nu îşi găseşte 
locul, în care nici noi şi nici copiii noştri nu ne putem realiza deplin (şi nu doar din punct de vedere material.), este o 
societate în care demnitatea omului este în pericol. 
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 Nu voi vota acest proiect legislativ nici în Comisia juridică (din care fac parte) şi nici în plenul Camerei 
Deputaţilor, pentru toate argumentele de mai sus (fie ţinând de neconstituţionalitatea sa, fie ţinând de oportunitate )! 
 

Deputat 
Ioan Cupşa 

 
*** 

 
Noi, liberalii, susţinem introducerea insolvenţei persoanelor fizice în Codul insolvenţei 

 
De câteva săptămâni se dezbate în Camera Deputaţilor, în cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 

Proiectul de Lege al Guvernului privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă sau mai bine zis, un 
nou Cod al insolvenţei persoanelor juridice.  
      PNL consideră că mediul economic are nevoie urgentă de un nou Cod al insolvenţei, dar, în acelaşi timp, 
susţinem ferm faptul că este absolut necesară şi insolvenţa persoanelor fizice, având în vedere că legea falimentului 
personal este reglementată deja în majoritatea ţărilor europene. De aceea, noi, liberalii, am propus, prin colegii noştri 
parlamentari, membrii ai Comisiei juridice, introducerea unui capitol distinct în acest Cod al insolvenţei, capitol care 
să se refere la insolvenţa persoanelor fizice. 
      PNL s-a implicat în acest demers deoarece consideră, în primul rând, că România trebuie să se alinieze 
legislaţiei europene în domeniu, falimentul personal existând în ţări precum Marea Britanie, Franţa, Germania, sau de 
câţiva ani, în fostele ţări comuniste precum Polonia, Cehia, Letonia, Estonia, Lituania, şi nu în ultimul rând, pentru 
faptul că persoanele fizice sunt în prezent discriminate, din acest punct de vedere, de lege în România, în comparaţie 
cu companiile. 
      Considerăm că şi persoanelor fizice care au probleme financiare serioase trebuie să le acordăm aceeaşi şansă 
ca şi companiilor de a putea intra în faliment personal şi de a putea ulterior să o ia de la capăt, fără un istoric financiar 
stigmatizant. 
     Cerem Guvernului Ponta, dar şi parlamentarilor din celelalte grupuri parlamentare, să susţină, alături de PNL, 
acest demers legislativ deosebit de necesar pentru cetăţenii români ale căror venituri s-au tot redus în anii de criză, 
rămânând împovăraţi de datorii şi fără nicio soluţie de ieşire! Statul român a găsit în aceşti ani de criză soluţii pentru 
bănci, pentru susţinerea acestora în cazul creditelor neperformante, dar persoanelor fizice nu li s-a acordat nici cea 
mai mică şansă să se poată redresa. 
      Mai mult decât atât, celebra electorată dorită de PSD nu reprezintă în niciun caz o soluţie viabilă, ci doar un 
compromis pasager, discriminatoriu şi generator de complicaţii financiare ulterioare. O lege a falimetului personal ar 
da posibilitatea debitorilor români de bună credinţă să beneficieze de reinserţia socială necesară. 
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
PNL nu va susţine proiectul Guvernului Ponta 3 privind desfiinţarea judecătoriilor 

 
Stimaţi colegi, 
Săptămâna trecută a avut loc, la iniţiativa Comisiei juridice, pentru disciplină şi imunităţi din Camera 

Deputaţilor, o dezbatere publică pe tema Proiectului de lege al guvernului privind desfiinţarea unor instanţe 
judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, dezbatere la care am participat şi eu, în calitate de parlamentar al 
PNL, ca susţinător al Judecătoriei Rupea. 

Majoritatea colegilor parlamentari şi reprezentanţi ai judecătoriilor în cauză care au participat la această 
dezbatere au cerut, cu argumente legate de tipicul fiecărei instanţe (distanţă, număr de dosare, clădiri mai noi sau 
reconsolidate aflate în proprietatea ministerului, populaţie îmbătrânită şi cu venituri reduse), ca acestea să fie 
menţinute, ba chiar mai mult, au afirmat, ca şi mine de altfel, că nu vor susţine sub nicio formă adoptarea acestui 
proiect de lege, considerându-l neconstituţional.Fiind parlamentar de Braşov, la al doilea mandat, cunosc în amănunt 
situaţia din colegiul pe care îl reprezint şi de aceea mă opun ferm  desfiinţării Judecătoriei Rupea, considerând că 
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introducerea acesteia pe lista celor 30 de instanţe care urmează să fie desfiinţate de către actualul guvern nu este 
absolut deloc justificată, criteriile de selectare a acesteia nefiind în niciun caz pertinente. 

În momentul în care proiectul guvernului a ajuns în dezbaterea Comisiei juridice, pentru disciplină şi 
imunităţi a Camerei Deputaţilor, am depus un amendament prin care solicit eliminarea de pe Anexa 1 a proiectului 
menţionat a Judecătoriei Rupea. 

Alături de colegii mei liberali, consider că accesul liber al cetăţenilor la justiţie trebuie să primeze în faţa 
oricăror altor considerente ale statului - de ordin financiar sau de altă natură - care oricum contrazic flagrant atât 
prevederile constituţionale, cât şi demersurile anterioare ale aceluiaşi stat, care a făcut investiţii masive în unele 
dintre aceste instanţe propuse pentru desfiinţare, aşa cum este şi cazul Judecătoriei Rupea.  
 

Deputat 
Mihai Aurel Donţu 

 
*** 

 
Riscăm pesedizarea instituţiilor statului dacă Victor Ponta continuă politica sa populistă 

 
Partidul Naţional Liberal, Filiala Constanţa este de părere că acţiunile şi tergiversările din ultima perioadă ale 

PSD au ca principal scop reinstaurarea partidului – stat în România aşa cum a fost în perioada Guvernului Năstase.  
Mai mult, Victor Ponta împreună cu membrii PSD încep să preia metehnele regimului Băsescu prin încercările de 
cooperare cu filialele PDL din ţară. PSD a decis, împreună cu aliatul său mai vechi din Iaşi, PDL, să schimbe 
majoritatea din Consiliul Judeţean, motivând lucruri fără sens.  

Astfel, la Iaşi, PSD a dat practic mâna cu PDL, trecând peste cuvântul pe care l-a dat tuturor românilor care 
au acordat un vot de încredere reprezentanţilor Uniunii Social Liberale. Membrii Partidul Naţional Liberal îşi asumă 
lupta împotriva pesedizării Iaşului, în caz contrar cunoscându-se efectele ce pot urma de aici: subdezvoltare şi 
sărăcie. 
USL s-a rupt pentru că Victor Ponta dorea să transforme această alianţă într-un fel de PSD mai mare, fără opoziţie, 
numind proprii oameni în funcţiile ce erau atribuite PNL. Noi nu ne putem asuma dizolvarea USL atâta timp când 
foştii parteneri de alianţă sperau într-o pesedizare a Uniunii Social Liberale. 

Am rămas singura garanţie împotriva distrugerii României aşa cum am reprezentat ultima garanţie că Traian 
Băsescu nu va transforma ţara într-un tip de regim autoritar, acaparând toate resursele şi anulând independenţa 
instituţiile statului. 
PNL este partidul care fie că s-a aflat la putere, fie în opoziţie şi-a păstrat principiile şi a sancţionat practicile abuzive 
şi populismul. 

Amintim faptul că, dacă PNL nu ar fi intervenit ferm atunci când a fost cazul, România ar fi avut acum 
exploatarea de la Roşia Montana începută, legea amnistiei aprobată, cota unică anulată şi impozitare progresivă, aşa 
cum dorea PSD. 
Încheierea regimului Băsescu, pentru care PNL s-a luptat, nu înseamnă pesedizarea României şi întoarcerea la 
perioada 2000-2004. Noi nu putem accepta ca românii să fie minţiţi, să li se promită un trai mai bun, salarii mai mari, 
locuri de muncă şi refacerea spitalelor şi şcolilor în condiţiile în care PSD este interesat de funcţii politice şi de 
acapararea puterii. Am constatat că foştii noştri aliaţi nu şi-au schimbat mentalităţile şi practicile, care sunt aceleaşi 
din perioada 2000-2004. 

Încheierea regimului Băsescu, pentru care PNL s-a luptat, nu înseamnă pesedizarea României şi întoarcerea 
la perioada Năstase! 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

PNL cere Guvernului Ponta 3 să-şi asume măsuri ferme de susţinere a mediului de afaceri 
 

La cererea Grupului parlamentar al PNL, în temeiul articolului 182 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
în care se stipulează, la alineatul 1, faptul că "La solicitarea unuia sau mai multor grupuri parlamentare sau a 
primului-ministru, în plenul Camerei Deputaţilor se pot desfăşura, o dată pe lună, dezbateri politice, cu participarea 
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primului-ministru, pe probleme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială", a avut loc, ieri, în plenul 
Camerei, o dezbatere parlamentară cu participarea primului-ministru, Victor Ponta şi a ministrului de finanţe, Ioana 
Petrescu, pe tema celor două măsuri susţinute de noi, parlamentarii PNL, şi anume cele privind reducerea CAS cu 5 
puncte procentuale şi scutirea profitului reinvestit. 

Mai mult decât atât, noi, parlamentarii PNL, am depus recent şi o iniţiativă legislativă în acest sens, prin care 
solicităm ca aceste două măsuri să fie aplicate începând cu data de 1 iulie a.c. 

Săptămâna trecută am organizat în cadrul Grupului parlamentar al PNL şi o dezbatere pe această temă, 
privitoare la reducerea CAS-ului cu 5 puncte procentuale la angajator  şi la scutirea de impozit a profitului reinvestit, 
dezbatere la care am invitat mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri, considerând că opiniile acestora sunt cele 
mai relevante atunci când vine vorba de măsuri care îi privesc în mod direct.  Vom continua aceste discuţii cu mediul 
de afaceri care sprijină demersul liberal pentru a identifica cele mai pertinente pârghii de relaxare fiscală şi pentru a 
putea susţine şi implementa ulterior un program mai amplu de relaxare fiscală, care să aibă impact pe termen scurt şi 
mediu. 

La fel ca şi cei direct implicaţi, reprezentanţii mediului de afaceri, şi noi, liberalii, susţinem ferm aceste 
măsuri, deoarece credem realmente faptul că reducerea CAS cu 5 puncte procentuale ar avea un impact important în 
privinţa reducerii costurilor forţei de muncă pentru angajator, ceea ce va încuraja şi crearea de noi locuri de muncă 
legale. Mai mult decât atât, această reducere crează premisele şi unui efect direct în buzunarele românilor, întrucât 
lasă la dispoziţia angajatorului sume suplimentare de bani pe care le poate folosi pentru mărirea veniturilor 
angajaţilor. În ceea ce priveşte cea de a doua măsură pe care o susţinem, şi anume scutirea de impozit a profitului 
reinvestit stimulează mediul privat, care va fi încurajat să ducă banii în noi investiţii, ceea ce va genera noi locuri de 
muncă şi, implicit, dezvoltare şi creşterea nivelului de trai al românilor.  

Încă înainte de intrarea noastră, a liberalilor, la guvernare, dar şi acum, după trecerea noastră în Opoziţie, am 
susţinut şi vom susţine permanent politicile economice liberale. Considerăm că economia românească are nevoie 
stringentă de măsuri de relaxare fiscală ferme, de măsuri care să contribuie în mod concret la o creştere economică 
sănătoasă şi sustenabilă, care să conducă, astfel, la atragerea de investiţii şi, implicit, la crearea condiţiilor pentru 
relansarea pieţei muncii. 
 

Deputat 
Ştefan Alexandru Băişanu 

 
*** 

 
 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De catre: deputat Anton Doboş  
Obiectul interpelării: Clarificări privind investiţiile de reabilitare a cladirii Filarmonicii din Iaşi 

 
Stimate Domnule Ministru, 

 
Clădirea emblematică din centrul municipiului Iaşi, în care îşi desfăşoară activitatea orchestra Filarmonicii, 

se află în administrarea Universităţii de Arte „ George Enescu”, care a primit foarte puţine fonduri pentru a putea 
finaliza lucrările de reabilitare.  

Vă solicit să ne prezentaţi planul dumneavoastră cu privire la această investiţie, termenii clari de derulare, 
precum şi sursele de finanţare pe care le-aţi pus la dispoziţia universităţii. 
Solicit răspuns scris 
 
 

*** 
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  Întrebări 
 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Clarificări referitoare la alocaţia europeană 
 
 

Stimată Doamnă Ministru, 
 
Milioane de cetăţeni români muncesc în străinătate cu forme legale, iar copiii rămaşi acasă pot beneficia de 

alocaţia europeană, la nivelul statului în care măcar unul dintre părinţi plăteşte contribuţiile sociale. 
Care este proiectul dumneavoastră pentru a explica şi răspândi aceste informaţii şi ce aţi făcut pentru a 

facilita accesul cetăţenilor români la acest drept, de care ar trebui să beneficieze încă de la intrarea României în 
Uniunea Europeană?   

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Anton Doboş 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 
 
 
 

 Iniţiative legislative  
 

 
 
Către: 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, republicată, vă înaintăm alăturat, pentru 

a fi supusă dezbaterii şi adoptării, pentru modificarea şi completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României.  

Pentru iniţiatori, 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
În România sunt mulţi pensionari care au avut neplăcuta surpriză să constate că, din diverse motive, 

datorează bani Casei Naţionale de Pensii Publice. 
S-a ajuns în acestă situaţie din motive neimputabile lor, întrucât nu ei sunt cei care fac calculul pensiei pe 

care au primit-o, ci angajaţii Casei Naţionale de Pensii Publice, sau cei ai caselor teritoriale de pensii, precum şi 
angajaţii caselor de pensii sectoriale.  

Din neatenţie sau din cauza unor modificări repetate asupra legii pensiilor au fost comise erori de calcul 
pe care statul vrea să le recupereze de la pensionari, care, deşi nu au nicio vină pentru aceasta, acum se văd nevoiţi să 
plătească. 

Au fost situaţii în care pensionarii au primit înştiinţări cu privire la faptul că sunt obligaţi să restituie 
instituţiei sume chiar şi de peste 7.000 de lei individual, în urma calculării greşite a dreptului de pensie, în condiţiile 
în care pensia pe care o primesc lunar este de peste 10 ori mai mică decât suma pe care o au de restituit.  

De asemenea, există situaţii în care pensionarii care au primit sume calculate greşit au vârste destul de 
înaintate, astfel că până la sfârşitul vieţii nu vor reuşi să achite integral sumele pe care le datorează la bugetul de stat 
din motive neimputabile lor. 

Mai mult decât atât, pe rolul instanţelor judecătoreşti sunt deschise foarte multe dosare în care se invocă 
culpa angajaţilor Casei Naţionale de Pensii Publice, respectiv cei ai caselor teritoriale de pensii, precum şi angajaţii 
caselor de pensii sectoriale, dar sunt şi cazuri în care pensionarii plătesc aceste sume întrucât vârsta şi statutul social 
nu le permite să se adreseze instanţei.,  

Date fiind cele expuse mai sus, înaintăm prezenta propunere legislativă, astfel încât cei care nu au nicio 
culpă să nu fie victime ale erorilor comise în sistemul de stat. 
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LEGE 
 
Pentru modificarea  şi completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
Articol unic. Articolul 179 din Legea nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. Alineatul (1) al articolului 179 se modifică şi se completează cu următorul conţinut: 
 
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari 

numai în cazurile în care vina pentru încasarea acestor sume nu aparţine angajaţilor CNPP, respectiv angajaţii caselor 
teritoriale de pensii, precum şi angajaţii caselor de pensii sectoriale 

 
2. După alineatul (1) al articolului 179, se introduc două noi alineate,  alineatul (11) şi (12), cu următorul 

conţinut: 
 
      (11) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, în condiţiile prevăzute la alin 

(1) se recuperează în termenul general de prescripţie de 3 ani. 
 
(12) Dacă se constată că sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale s-au plătit din 

motive neimputabile beneficiarilor, respectiv din vina angajaţilor CNPP sau angajaţii caselor teritoriale de pensii, 
respectiv angajaţii caselor de pensii sectoriale, acestea se prescriu. 

 
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu  respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 

alin (2) din Constituţia României, republicată. 
 

*** 
 
Către: 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, republicată, vă înaintăm alăturată, 

Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile 
agricole, silvice şi din piscicultură, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României în procedură de 
urgenţă. 

Pentru iniţiatori, 
 

Deputat 
Tinel Gheorghe 

 
 
EXPUNERE DE MOTIVE 
 
Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a modificat în mod substanţial regimul impozitării 
veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. Au fost modificate astfel şi categoriile de venituri 
neimpozabile, instituindu-se limite maxime de la care veniturile obţinute realizate de persoanele fizice/membrii 
asocierilor fără personalitate juridică sunt supuse impunerii. Prin Legea nr. 168 pentru aprobarea Ordonanţa 
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Guvernului nr. 8/2013 limitele au fost modificate, fără a se ţine seama de faptul că activităţile agricole sunt supuse 
riscurilor naturale. Astfel, modificările Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, operate prin O.G. nr. 8/2013, 
respectiv Legea nr. 168/2013, nu au făcut decât să instituie impozitul pe producţie şi nu pe venit, precum şi impozitul 
pe pierdere şi nu pe câştig, în opoziţie cu principiul fiscal al impunerii pe câştiguri. 

Astfel, având în vedere atât demersurile Guvernului României, privind instituirea unei amnistii fiscale 
pentru producătorii agricoli ale căror recolte au fost calamitate în anul 2013, precum şi inoportunitatea modificărilor 
la regimul fiscal al veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură operate în anul 2013, autorii prezentei 
iniţiative legislative propun eliminarea prevederilor prin care s-a stabilit regimul fiscal al contribuabililor care 
realizează venituri băneşti din agricultură, prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru 
colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi. 

 Modul în care a fost reglementat a creat disfuncţionalităţi privind încasarea acestui venit, fiind 
ineficient pentru bugetul statului. Din datele furnizate de către Ministerul Finanţelor Publice rezultă că estimările au 
fost de aproximativ 450 milioane lei, iar încasările au fost de aproximativ 120 milioane lei. Dacă luăm în considerare 
şi intenţia Guvernului de a restitui impozitul persoanelor care au înregistrat pierderi, există un motiv în plus pentru 
eliminarea acestui impozit. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare prezenta 
propunere legislativă, în procedură de urgenţă. Procedura de urgenţă este determinată de termenele stipulate 
expres în textul propunerii legislative. 

 
 
LEGE 
pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, silvice 

şi din piscicultură 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege:  
 
Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 
1. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
CAPITOLUL VII: Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură 
Art. 71: Definirea veniturilor  
 Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără 

personalitate juridică, din: 
a)cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor 

scopuri şi/sau în sistem irigat; 
b)cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; 
c)exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea. 
d)valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole 

proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau 
către alte unităţi, pentru utilizare ca atare. 

e) silvicultură şi piscicultură. 
 
2. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 72: Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit 
(1)Venitul net dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. Normele de venit se 

stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă de 
către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Normele de venit se 
stabilesc, se avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de 
venit. 
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(2)Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă. 
(3)Dacă o activitate agricolă este desfăşurată de un contribuabil pe perioade mai mici - începere, încetare 

şi alte fracţii de an - decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să 
reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul căreia se desfăşoară activitatea. 

(4)Dacă o activitate agricolă a unui contribuabil înregistrează o pierdere datorată calamităţilor naturale, 
norma de venit aferentă activităţii se reduce, astfel încât să reflecte această pierdere. 

(5)Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit 
nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, pentru activitatea respectivă. 

(5)Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme 
de venit au obligaţia să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi referitoare la încasări, 
potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest scop. 

(6)Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit sau care în anul fiscal 
anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu 
anul fiscal următor, au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Contribuabilii respectivi au obligaţia 
să completeze corespunzător şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 
ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro 
este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. 

 
3. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 73 - Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă 

simplă. 
(1)Un contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă, prevăzută la art. 71, poate opta pentru 

determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit art. 48. 
(2)Dispoziţiile privind opţiunea prevăzută la art. 51 alin.(2) şi (3) se aplică şi în cazul contribuabililor 

menţionaţi la alin. (1). 
 
4. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 74: Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole 
(1)Impozitul pe venitul net din activităţi agricole se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra 

venitului net, determinat pe bază de norme de venit, cât şi în sistem real, impozitul fiind final. 
(2)Orice contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă, menţionată la art. 71, pentru care venitul se 

determină pe bază de normă de venit, are obligaţia de a depune anual o declaraţie de venit la organul fiscal 
competent, până la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul unei activităţi pe care 
contribuabilul începe să o desfăşoare după data de 30 iunie, declaraţia de venit se depune în termen de 15 zile 
inclusiv de la data la care contribuabilul începe să desfăşoare activitatea. 

(3) În cazul unui contribuabil care determină venitul net din activităţi agricole, pe baza datelor din 
contabilitatea în partidă simplă, acesta este obligat să efectueze plăţi anticipate aferente acestor venituri la bugetul de 
stat, la termenele prevăzute la art. 82 alin.(3). Până la data de 31 mai a anului următor, plăţile anticipate vor fi 
regularizate de organul fiscal competent. 

(4)Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile 
sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% 
asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care 
realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi agricole determinate în sistem real pe baza 
datelor din contabilitatea în partidă simplă. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de 
către organul fiscal competent. 

 
5. La alin. (1) al art. 29621 literele g) şi h) se abrogă. 
 
6. La art. 29622 alineatele (3) şi (41) se abrogă. 
 
 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2014 săptămâna  24 – 28 martie 
2014   

 

71

 
 Declaraţii politice 
 

Civism, nu şovinism – pentru o Transilvanie curată 
 
 În primul rând ca şi simplu cetăţean al acestei ţări, iar mai apoi, în calitate de deputat şi reprezentant 

al locuitorilor judeţului Mureş în Parlamentul României, doresc să fac anumite precizări şi să trag un serios semnal de 
alarmă asupra atentatului direct pe care aşa zişi lideri ai maghiarilor din Transilvania îl produc asupra temeliei 
statului naţional unitar român, a principiilor naţiunii civice, a multiculturalismului, bunei înţelegeri şi convieţuiri între 
cetăţeni de etnii diferite, aşa cum ar trebui ele să se manifeste într-o Europă a valorilor unitare şi comune la care 
tindem cu toţii. 

 Recentele evenimente care au avut loc în Tg. Mureş,  la mijlocul lunii martie, prin organizarea 
ilegală a unui mars al secuilor, conduc la concluzia că anumite organizaţii, cu caracter politic ori civic, maghiare, şi 
aici mă refer în special la UDMR, Partidul Civic Maghiar, Partidul Popular al Maghirilor din Transilvania, Consiliul 
Naţional Secuiesc, Asociaţia Siculitas Egyesulet, prin liderii lor, au încercat să inducă în opinia publică subiecte care 
pot afecta direct viaţa social-politică şi administrativă a României. 

 Chiar dacă liderii centrali ai UDMR au încercat să se dezică de evenimentul din 10 martie 2014 de la 
Târgu Mureş, doresc să fac precizarea că în mijlocul mulţimii au fost identificaţi reprezentanţi ai acestei organizaţii, 
respectiv, Borboly Csaba – Preşedintele CJ Harghita, Robert Raduly – Primarul mun. Miercurea Ciuc, Tamas Sandor 
– Preşedintele CJ Covasna, Antal Arpad – Primarul loc. Sfântu Gheorghe, care chiar, se pare, au pus la dispoziţia 
unui număr impresionant de tineri, mijloacele de transport pentru a se putea deplasa în municipiul Tg. Mureş, la 
mitingul neautorizat. 

 Mass-media scrisă, precum şi cea audio-video a prezentat acest eveniment, relatând despre violenţele 
care au avut loc între tineri şi forţele de ordine ale Jandarmeriei Române. Doresc pe această cale să-mi exprim totala 
mâhnire faţă de tot ceea ce înseamană practici violente, perturbarea ordinii şi liniştii publice, instaurarea îngrijorării şi 
chiar a fricii şi panicii în rândul populaţiei, toate aflate sub umbrela unor instigatori care nu nimic în comun cu 
principiile şi valorile libertăţii, democraţiei şi a statului de drept. 

 Observ cu stupoare faptul că, primi-reprezentanţi ai Statului ungar, cum ar fi Kover Laszlo, 
Preşedintele Parlamentului Ungar, fostul ambasador al Ungariei în România, Fuzesi Oscar sau secretarul de Stat 
Nemeth Zsolt, participă în mod constant la vizite sau acţiuni sociale menite să arate o altă faţă şi desfăşurare a 
lucrurilor şi fenomenelor normale, aşa cum sunt ele cuprinse în interiorul actelor normative şi legislative ale Statului 
român. Fac un apel la toţi cei care au alte gânduri decât cele care sunt în interesul direct al cetăţeanului român, 
indeferent de etnie, să înceteze orice fel de manifestare directă sau indirectă care are ca şi scop doar atingerea unor 
ţinte electorale şi politicianiste. 

 Constat cu mirare faptul că reprezentanţi ai unor asociaţii care trebuie să aibă un caracter civic, 
doresc transpunerea unor subiecte la limita şovinismului şi separatismului în viaţa de zi cu zi a cetăţeanului din 
România.  

 Consider că atât românii, cât şi maghiarii deopotrivă, se confruntă cu altfel de probleme, cu lipsa 
locurilor de muncă, cu scăderi dramatice al nivelului de trai şi a puterii de cumpărare, cu creşteri masive de taxe şi 
impozite, a utilităţilor, cu eşecul unei guvernări care a promis multe, dar a minţit multe.  

Nu mai este loc acum de discursuri separatiste, de segregare, de asmuţire sau încordare pur artificială 
între oameni care sunt cetăţeni corecţi, care sunt prieteni, vecini sau chiar soţi şi soţii.  

Nu mai este loc acum, în secolul XXI, anul 2014, de gesturi care să ne întoarcă în istorie, să ne arunce la 
coşul de gunoi al unor conştiinţe care sunt îndreptate spre rău, nu spre bună credinţă, spre distrugere, nu spre 
construcţie,  spre şovinism şi nu spre civism. 

Trebuie să facem eforturi democratice puternice pentru a putea stopa toate aceste fenomene care ne pot 
face rău, care pot transforma patria noastră într-o zonă a unui conflict interetnic pe care niciunul dintre noi sunt sigur 
că nu şi-l doreşte. 

 
Deputat 

Florin Urcan 
 

*** 
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Cartea minciunilor USL 

 
În 22 de luni de guvernare, fosta alianţă USL a  introdus 35 de noi taxe și impozite în decursul a două 

valuri majore de modificare a cadrului fiscal. ‘’Dreptatea până la capăt’’ a însemnat, de fapt, ‘’jaf până la capăt’’ şi în 
egală măsură, ‘’incompetenţă până la capăt’’.  

Victor Ponta crede că un guvern nou îl face pe el şi PSD mai ‘’curat şi mai uscat’’, iar Crin Antonescu se 
comportă de parcă simpla afirmaţie că este în opoziţie şterge tot răul pe care l-a făcut României. Cei doi au fost 
complici la minciunile spuse. Crin Antonescu şi PNL sunt  părtaşi la tot ceea ce a însemnat guvernarea USL, prin 
participarea în ultimii doi ani ca partid aliat al PSD la guvernare la toate loviturile date justiţiei, statului de drept, la 
toate derapajele create şi susţinute cu bună ştiinţă. 

Una din caracteristicile acestei guvernări este incompetenţa. O incompetenţă care a mers mână în mână 
cu corupţia. Guvernările Ponta-Antonescu au dat ţării o pleiadă întreagă de “miniştri ‘’ care, după ce au luat calea 
guvernului, au luat fie calea tribunalului, fie calea penitenciarului. Guvernările Ponta-Antonescu au oferit spectacolul 
eşecurilor televizate : privatizarea Oltchim, privatizarea CFR Marfă, legea descentralizării, proiectul de revizuire a 
noii Constituţii a României, acestea din urmă declarate neconstituţionale de către CCR. 

Guvernul USL a promovat clientelismul politic în conducerea companiilor energetice și nu a renunțat la 
luarea unor decizii arbitrare.Reamintesc în acest sens preluarea în subordine directă a două dintre cele mai 
performante companii românești: Transgaz și Transelectrica, prin Secretariatul General al Guvernului, de la 
Ministerul de Finanțe. Pe ascuns, fără să supună proiectul dezbaterii publice și fără să transmită pieței reglementate 
această informație. Companiile sunt cotate la bursă și trebuiau respectate condițiile minimale de transparență și de 
guvernanță corporativă. Fără nicio competență în managementul sistemului energetic și al celor două companii, 
premierul Ponta va decide din pix pe cine trimite în consiliile de administrație și în AGA.  

Bugetul anului 2014 a fost conceput ca un buget tipic al stângii socialiste, bazat pe introducerea de noi 
impozite şi taxe, pe mărirea unora existente. Partea cea mai nocivă în bugetul guvernării USL o reprezintă agresiunea 
de proporții la adresa contribuabilului, a omului de rând care muncește şi plătește la timp taxele şi impozitele. 
Tocmai de aceea, pentru populaţia României creşterea accizei cu 7 eurocenți  pe litrul de carburant începând cu data 
de 1 aprilie 2014  este un  bir inutil şi toxic. Acest buget a demonstrat victoria evaziunii fiscale asupra celui mai 
“cinstit” guvern al României.  Acest buget nu este numai o dovadă a lipsei de strategie, dar și a lipsei de expertiză în 
înțelegerea problemelor și nevoilor economiei reale, având la bază o politică fiscală haotică, incoerentă, lipsită de 
orice minimă predictibilitate, ostilă mediului de afaceri şi economiei în general. 

Guvernarea USL a fost inamicul principal al companiilor private şi al fermierilor, care a alungat 
investitorii şi a suprimat investiţiile publice. Anul trecut, sub guvernarea USL s-a atins apogeul în cazul firmelor 
intrate în insolvenţă, aproximativ 81 de firme pe zi. Faţă de anul 2012, numărul insolvenţelor a crescut cu 10%, fiind 
dublu faţă de 2008. România este pe locul 102 în lume şi pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte 
rezolvarea insolvenţelor.  

Fosta alianța USL s-a născut din ură şi s-a hrănit din minciuni. Au ajuns la putere prin abuz de încredere, 
mințind că vor face dreptate, reforme, vor aduce bunăstare, mințind că au soluții. Guvernarea USL nu a construit 
nimic în afară de biruri.  

Fosta alianţă a USL a păstorit cea mai cinică guvernare: în timp ce se lăudau cu creștere economică, 
introduceau noi taxe și impozite, în scopul alimentării cu sume uriaşe a clientelei politice de partid şi a baronilor 
locali, zonele sensibile ale campaniilor electorale din 2014: primăriile USL,consilile judeţene şi consiliile locale. 

 Cartea minciunilor USL este un document de substanţă, tehnic, care inventariază toate minciunile 
promovate de fosta guvernare USL. Acest document a fost întocmit de guvernul alternativă al PDL şi a fost dat 
publicităţii pentru a arăta românilor care au fost principiile care au stat la baza guvernării USL:  incompetenţa, 
minciuna, jaful şi abuzul de putere.  

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
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Fostul USL, actualul USD- aceeaşi Mărie cu altă pălărie 

 
Fostul guvern USL a păstorit cea mai cinică guvernare: în timp ce se lăudau cu creștere economică, 

băgau mâna adânc în buzunarul românilor prin noi taxe și impozite pentru alimentarea baronilor și clientelei politice 
cu bani de campanie electorală. Se impune ca Guvernul Ponta 3 să oprească orice demersuri pentru listarea sau 
privatizarea companiilor din sistemul energetic, în primul rând pentru că procedurile actuale sunt incorecte și aduc 
grave prejudicii sistemului energetic național, iar în al doilea rând pentru că România trebuie să adopte o strategie 
energetică, care să prioritizeze sectoarele energetice. România nu are o Strategie Energetică adaptată la situația 
geopolitică actuală. 

 Guvernul Ponta 3 trebuie să elimine clientelismul politic din conducerea companiilor energetice și să 
renunțe la luarea unor decizii arbitrare.Reamintesc în acest sens preluarea în subordine directă a două dintre cele mai 
performante companii românești: Transgaz și Transelectrica, prin Secretariatul General al Guvernului, de la 
Ministerul de Finanțe.  

Pe ascuns, fără să supună proiectul dezbaterii publice și fără să transmită pieței reglementate această 
informație. Companiile sunt cotate la bursă și trebuiau respectate condițiile minimale de transparență și de 
guvernanță corporativă. Fără nicio competență în managementul sistemului energetic și al celor două companii, 
premierul Ponta va decide din pix pe cine trimite în consiliile de administrație și în AGA.  

Sub guvernările Ponta 1, 2 și 3, România a trecut, din păcate de la intenţia de a deveni un „pol energetic 
regional” la un „pol al instabilităţi şi impredictibilităţi” sistemului energetic european. Lipsa unei strategii în urma 
eșecului geopolitic Nabucco alungă orice speranţă ca România să-şi dobândească în timp securitatea energetică.În 
lipsa unei strategii în domeniul energiei şi a adoptării unor măsuri coerente, piaţa de energie este sufocată sub povara 
taxelor.  

Începutul anului 2014 este marcat de o nouă taxă menită să reducă apetitul pentru investiții în energie, 
dar nu numai. Binecunoscuta “taxă pe stâlp” are ca efecte în economia reală ruinarea mediului de afaceri, stoparea 
investițiilor, iar prin creșterea în lanț a prețurilor se va răsfrânge asupra consumatorului final.  

Guvernul Ponta s-a angajat să renunţe la preţurile reglementate la gazele naturale, diferenţiat pentru 
populaţie şi industrie. Guvernul Ponta nici măcar nu a repus pe agenda discuţiilor cu FMI solicitarea mediului de 
afaceri cu privire la renegocierea calendarului de liberalizare a prețurilor la gaze naturale.  

Liberalizarea preţului la gaze naturale este o măsură care aparţine exclusiv Guvernului Ponta şi este 
rezultatul direct al negocierilor cu FMI. Pentru că această decizie a fost luată fără a avea o strategie clară care să 
permită companiilor să-şi ajusteze strategiile, rezultatul va fi unul catastrofal pentru mediul de afaceri şi menit să 
sărăcească şi mai tare populaţia.  

Această măsură de liberalizare a prețurilor la gaze naturale a fost făcută de către Guvernul Ponta într-un 
mod total iresponsabil faţă de economia românească. Având în vedere ultimele evoluții ale situației geopolitice 
complicate din zonă, unde Rusia este principalul furnizor de gaze naturale, se impune o suspendare a calendarului 
liberalizării prețurilor la gaze  pentru a se evita un dezastru în economia românească, un dezastru care duce la 
îngroşarea numărului de şomeri din ţara noastră.  

Creșterea accizei la carburanți va duce la creșterea prețului la benzină și motorină cu circa 50 de bani, 
ceea ce va duce la scumpiri în lanț ale tuturor produselor. Ca urmare a majorării accizei, preţul final al carburanţilor 
din România va fi unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană (între primele 6 state membre) raportat la un 
salariu mediu net pe economie care ne plasează în partea inferioară a clasamentului statelor europene. Creşterea 
accizei pentru carburanţi va genera un impact inflaţionist, confirmat deja de modificarea în sus a ţintei de inflaţie de 
către BNR pentru anul 2014. Măsura fiscală nu va aduce sporuri de venituri bugetare,ci reprezintă doar bani în plus 
luați din buzunarul românilor și firmelor românești. 

În 22 de luni de guvernare, fosta alianţă USL a  introdus 35 de noi taxe și impozite în decursul a două 
valuri majore de modificare a cadrului fiscal. Fosta alianța USL s-a născut din ură şi s-a hrănit din minciuni. Au ajuns 
la putere prin abuz de încredere, mințind că vor face dreptate, reforme, vor aduce bunăstare, mințind că au soluții. 
Noua alianţă USD reprezintă o altă majoritate, o altă maşinărie de vot, mai fragilă, mai flămândă, mai fiţoasă şi cu 
alte pretenţii. De la instalare, Guvernul Ponta 3 dă dovadă în continuare de lipsă de strategie şi expertiză în 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 8 - 2014 săptămâna  24 – 28 martie 
2014   

 

74

înțelegerea problemelor și nevoilor economiei reale, având la bază o politică fiscală haotică, incoerentă, lipsită de 
orice minimă predictibilitate, ostilă mediului de afaceri şi economiei României în general.  

 
Deputat 

Vasile Gudu 

*** 

Guvernul Ponta, un etern jaf organizat la bugetul de stat 
 

Stimaţi colegi deputaţi,  
 
După nici măcar doi ani de guvernare USL, Executivul Ponta nu a reuşit să înregistreze decât eşecuri. 

România este de doi ani de zile victima unor minciuni grosolane şi jafuri organizate la cel mai înalt nivel. 
În funcţie de împrejurări, de nevoi şi interese de partid şi de gaşcă, Guvernul Ponta îşi revendică cel mai 

incoerent, ilogic, crud şi mincinos sistem de colectare a taxelor şi impozitelor vreodată deţinut de România. Guvernul 
Ponta îşi revendică probe evidente de jaf, hoţie şi incompetenţă. 

În plenitudinea spiritului creator, guvernul Ponta ne-a obişnuit deja cu adoptarea de legi 
neconstituţionale, pe genunchi, fără nici cea mai mică şansă de dezbatere şi transparenţă, fugind de opoziţie de 
fiecare dată. În încercarea sa de a muşamaliza obiceiul de a creşte taxele şi impozitele, Guvernul Ponta adoptă diverse 
ordonanţe de urgenţă care, de cele mai multe ori, prevăd aşa numitele mascate „proceduri simplificate”. 

În plin proces de “guvernare”, Guvernul Ponta III nu a înţeles nimic din experienţa de “guvernare” a 
celorlalte două predecesoare ale sale. Astfel, România se scaldă într-o mlaştină a neconstituţionalităţii veşnice, a 
risipei, hoţiei şi a minciunilor eterne. Actualmente, în România există 35 de taxe noi şi impozite majorate de 
Guvernul Ponta. În aceste condiţii, România are, conform unui studiu realizat de PriceWaterHouseCoopers, a doua 
cea mai mare povară fiscală din lume. USL a devenit detaşat, în urma celor 22 de luni de guvernare, lider în topul 
guvernelor care au adus cele mai multe schimbări peste noapte Codului Fiscal şi Codului de Procedură fiscală din 
ultimii 10 ani. 

După cum ştim cu toţii, instanţele europene au decis că toate variantele taxelor auto, indiferent cum au 
fost numite - taxă de primă înmatriculare, taxă auto, taxă de poluare - sunt neconforme cu tratatele europene, somând 
astfel autorităţile de la Bucureşti să modifice modalitatea de calcul, astfel încât această taxă să nu mai fie 
discriminatorie. Astfel, taxa auto instituită în anul 2012 a fost declarată ilegală de Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene. În cazul în care toţi românii care şi-au înmatriculat autoturismele în ultimii doi ani ar da în judecată statul, 
cerând returnarea taxei auto, indiferent de denumirea pe care a avut-o - taxă de poluare sau timbru de mediu - statul 
român ar trebui să le restituie întreaga sumă încasată, respectiv 1,34 miliarde de lei, plus penalităţi, la care s-ar putea 
adăuga şi cele 4 miliarde de lei, anunţate de însuşi premierul Victor Ponta ca plăţi restante înregistrate până în luna 
martie 2013. 

Ca şi când tăvălugul erorilor şi valurilor monstruoase de incompetenţă şi rateuri n-ar fi fost suficient, 
Guvernul Ponta III ne pregăteşte o dublă lovitură-surpriză, deloc gogonată, începând cu data de 1 aprilie: industria 
românească va fi zguduită din temelii de taxa Ponta pe carburanţi, pe de o parte, şi gaze mai scumpe, pe de altă parte. 
Într-un astfel de ritm chinuitor de supravieţuire fiscală, şoferii vor plăti mai mult pe benzină în România decât în 
Austria, iar preţul motorinei va fi mai mare decât cel din Germania. 

Suplimentar accizei mai mari, preţul la pompă va resimţi anul acesta şi impactul taxei pe construcţii 
speciale, aşa-numita „taxă pe stâlp“, care se va aplica inclusiv rafinăriilor şi staţiilor de alimentare cu carburant. Într-
un astfel de context fiscal problematic, companiile sunt de părere că vor fi nevoite să paseze costul adiţional de 
producţie impus de Guvernul Ponta către clienţi, în timp ce marii consumatori de gaze preconizează o evoluţie 
sumbră, în sensul că nu vor supravieţui pe piaţă. 

În dulcele spirit al confuziilor, erorilor, bâlbelor, gafelor şi hotărârilor luate la ceas ce noapte, pe 
genunchi, statul s-a grăbit să impună de la 1 ianuarie plata unei contribuţii de sănătate de 5,5% pentru cei care obţin 
venituri din chirii, deşi a omis să pună la punct modalitatea de calcul. Astfel, nefericiţii români care obţin venituri din 
chirii au surpriza de a bate drumul până la Fisc, unde programul de soft pe care Executivul l-a pus la dispoziţie în 
acest scop, nu funcţionează. De asemenea, deşi impozitul îşi produce efectele de la data de 1 ianuarie 2014, ANAF a 
publicat formularul care trebuie completat de către contribuabil abia la mijlocul lunii februarie. Ceea ce nu ştie 
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Guvernul Ponta este faptul că în contextul acestei sărăcii lucii, oamenii vor alege să nu mai declare contractele de 
închiriere a spaţiilor.  

Stimaţi colegi, disperarea guvernului Ponta în ceea ce priveşte ambiţia oarbă a colectării fondurilor la 
buget este absolut vizibilă. Statul câştigă bine, strânge totul la bugetul de stat. Unde sunt însă şoselele, unde sunt 
autostrăzile, unde sunt şcolile, spitalele programele de asistenţă socială, medicamentele? Cu toţii ne lovim de 
impozite peste impozite şi taxe peste taxe, de sărăcie lucie, risipă şi incompetenţă.  

A înţeles oare Guvernul Ponta misiunea încărcată de răspundere a unui Guvern loial şi dedicat interesului 
superior al cetăţeanului ? Se pare că nu. De ce ? Pentru că mărirea numărului de impozite şi taxe nu este suficientă 
pentru a resuscita o economie aflată în moarte clinică. Trebuie depuse eforturi colosale pentru repornirea industriei, 
cât a mai rămas din ea, trebuie stimulată şi dezvoltată agricultura, trebuie stopată privatizarea totală, trebuie 
intensificate exporturile şi investiţiile străine. 

 
Deputat 

Ioan Oltean 
 

*** 
 

Timbrul de mediu la un an de la implementarea lui – zero rezultate scontate 
 
Taxele percepute cu ocazia primei înmatriculări de către Statul Român par să aibă în timp aceeaşi soartă: 

mai devreme sau mai târziu, se constată incompatibilitatea prevederilor OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu cu 
art. 110 TFUE. În logica lucrurilor, asemenea lucruri sunt previzibile, din moment ce taxele de acest tip, indiferent de 
variantă, au fost concepute să repare „gaura” lăsată în bugetul de stat de abolirea taxelor vamale, după aderarea 
României la Uniunea Europeană. 

Se împline�te un an de când Ordonanţa de Urgenţă nr. 9/2013, a Guvernului USL, a introdus timbrul de 
mediu, iar rezultatele dovedesc inutilitatea acestei taxe prost legiferate. 

Taxa de mediu, taxa de poluare, taxa pe maşină, sunt taxe implementate de toate statele membre UE. De 
ce în România se dovedeşte a fi un eşec orice astfel de tentativă? Incompetenţă, dezinteres, afaceri personale, 
indiferent care este motivul, ajungem mereu la acelaşi rezultat – statul român s-a dovedit de fiecare dată ineficient 
când a impus o taxă de mediu, iar posesorii de maşini din România au plătit pentru lipsa de interes al autorităţilor 
române. Schimbările perpetue, la fiecare ministru sau guvern, au produs mai multă pagubă decât orice câştig pe care 
ar fi trebuit să-l ofere o taxă de mediu.  

Guvernul USL a decis, în martie 2013, plata timbrului de mediu la vinderea sau cumpărarea maşinilor 
pentru care nu a fost achitată taxa auto. Decizia de a nu achita în prealabil o taxă auto a permis-o tot legislaţia 
română. Obiectivul oficial al guvernului, prin impunerea acestei taxe, a fost acela de a impulsiona românii să 
cumpere maşini noi, care utilizează tehnologii curate, şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon. În realitate, lucrurile 
au stat exact invers – românii nu şi-au permis achiziţionarea de noi maşini, importurile de automobile rulate au 
crescut, iar tranzacţiile cu maşini deja înmatriculate în România au scăzut drastic. O strategie prost gândită sau din 
contră, o afacere foarte bine pusă la punct? Timbrul de mediu, contrar a ceea ce ar fi vrut să realizeze, a reuşit să 
crească numărul maşinilor rulate din import. În ceea ce priveşte achiziţionarea de noi maşini, realitatea îşi spune 
cuvântul – nu toţi românii îşi permit astăzi maşini nou nouţe.  

Timbrul de mediu, nicidecum o taxă pentru diminuarea poluării, ci mai degrabă o taxă care influenţează 
achiziţionarea de automobile (în beneficiul cui?!), i-a afectat pe cei care sunt deja posesorii unui automobil, adică 
tocmai cei care ar fi putut poate să-şi vândă în acest an maşina pentru a-şi cumpăra una mai nouă. Aşadar, cei cu 
maşini înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2007 preferă să-şi ţină maşinile vechi, altfel sunt nevoiţi să scadă din preţ la 
vânzare pentru ca noul proprietar să poată acoperi şi taxa de mediu. Aşa convingem românii să-şi achiziţioneze o 
maşină la mâna a doua din afara României pentru care oricum seplăteşte un timbru de mediu. În 2013, mai mult de 
jumătate din cele 220.000 de autoturisme la mâna a doua cumpărate, sunt mai vechi de 10 ani. Totodată, vânzările de 
maşini noi au scăzut cu 13% în 2013 faţă de anul precedent.  

Raportat la cele petrecute în România prin aplicarea dispoziţiilor OUG nr. 9/2013 privind timbrul de 
mediu s-a dovedit că dispoziţiile acestui act normativ sunt contrare dispoziţiilor art. 110 TFUE în ceea ce priveşte 
autoturismele de ocazie achiziţionate din alte state membre unionale în vederea punerii acestora în circulaţie în 
România. 
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80% din suma încasată la buget pe timbrul de mediu s-a dus pe despăgubirile acordate de instanţe 
românilor care au dat statul în judecată pentru plata taxelor de poluare anterioare. Şi, uite aşa, nici în anul 2013 
timbrul de mediu nu s-a dus pe...mediu. 

Ne-am dovedit încă o dată inutilitatea în materie de taxe de mediu, poluare, în materie de maşini şi 
preferinţele cetăţenilor.  

Susţin eliminarea timbrului de mediu în forma actuală şi înlocuirea lui cu o taxă care să sprijine în mod 
corect mediul înconjurător şi piaţa auto. Taxele discriminatorii sau implementate în funcţie de interesele terţelor părţi 
afectează tocmai acel echilibru pe care îl pretindem. 

Orice astfel de taxă impusă trebuie să ţină cont de realităţile din România, precum şi de reglementările şi 
dispoziţiile instituţiilor subordonate Comisiei Europene. Cer Guvernului să ia măsuri urgente şi să înlocuiască această 
taxă care nu foloseşte nimănui.  

 
Deputat 

Gheorghe Udrişte 

*** 

 
Lipsa dialogului între instituţiile brăilene 

 
Stimaţi colegi,  
   
După o lungă perioadă în care judeţul Brăila n-a avut prefect, situaţia s-a soluţionat si a fost numită 

doamna Vasilica Vîlcu. Am sperat că lucrurile în administraţia brăileană vor intra pe un făgaş normal, dar cum 
orgoliile şi interesele personale sunt mai presus de orice, nici acum când există cadru legal pentru o bună funcţionare 
a judeţului şi când am fi tentaţi să credem că problemele s-au rezolvat, se pare că a survenit un nou impediment: lipsa 
de dialog între prefect şi preşedintele Consiliului Judeţean. 

Victimele acestui Război Rece între instituţii sunt cetăţenii Brăilei şi judeţul în ansamblul său, care 
rămâne blocat în lupta vanităţii dintre şefii judeţului şi a lipsei de dialog dintre aceştia. 

Având în vedere situaţia deloc plăcută cu care se confruntă brăilenii, consider că e vremea ca autorităţile 
de la centru să îşi îndrepte atenţia către Brăila, e momentul ca Prim-ministrul Ponta să ia atitudine şi să soluţioneze 
aceasta nouă situaţie cu care se confruntă judeţul. Este o situaţie de tot râsul şi nu brăilenii trebuie să plătească pentru 
incoerenţa şi lipsa de profesionalism a celor ce sunt la cârma judeţului.  

În concluzie, domnule Prim-ministru, nu e suficient doar să numeşti prefect la Brăila; daţi o decizie în 
PSD de această dată care să îi oblige pe Gheorghe Bunea Stancu şi pe primarul Simionescu să intre într-un dialog 
civilizat cu reprezentantul Guvernului! 

 
Deputat 

Alexandru Nazare 
 

*** 
 

Avem dreptul la o alimentaţie sigură şi sănătoasă 
 
 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 
Una dintre multele probleme cu care se confruntă societatea românească este aceea a comercianţilor care 

înşeală cumpărătorii cu produsele etichetate în mod intenţionat şi abuziv eronat, prezentând şi vânzând produse 
provenite din import ca fiind produse româneşti. Din păcate, acestă înşelăciune nu se opreşte aici!  

Multe etichete de pe produsele alimentare induc în eroare cumpăratorul şi  prin scrisul mic, prin 
informaţiile eronate despre conţinutul produsului,  cel care pierde în aceste cazuri fiind întotdeauna cumpăratorul, 
care se bazează pe corectitudinea producătorilor. Din păcate, pentru mulţi dintre comercianţi primează banul obţinut 
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în orice condiţii  şi  contează mai puţin siguranţa şi sănătatea oamenilor. Ignoranţa şi lipsa de responsabilitate, teama 
că o etichetare corectă pot scădea profitul, pare a fi elementele care definesc pe mulţi dintre comercianţi. 

Sute de clienţi nemulţumiţi au reclamat în ultima perioadă la  Protecţia Cosumatorului nereguli făcute de 
producători, comercianţi şi reprezentanţi ai marilor magazine, la produsele din carne, băuturi răcoritoare şi textile, pe 
etichetele cărora sunt trecute alte informaţii decât ceea ce conţin în realitate. Degeaba s-au majorat amenzile pentru 
cei care încalcă flagrant legea, aceştia continuă să o încalce tot în defavoarea consumatorului.  

Ceea ce este supărător pentru consumator  este faptul că nici autorităţile implicate nu ştiu ce conţin unele 
mezeluri şi produse alimentare, reţetele de fabricaţie a multor produse nu sunt respectate , iar etichetarea acestor 
alimente nu oferă consumatorului informaţiile esentiale. Ce fac autorităţile? 

Se tot fac sondaje privind comportamentul de consum al românilor iar în  procesul alegerii produselor 
alimentare primează două criterii: aspectul produsului şi preţul, fără să se ţină seama de “bombele alimentare” la care 
suntem cu toţii expuşi. 

Sunt sigur că fiecare dintre noi s-a confruntat cu viciile pieţei interne şi a avut experienţe negative în ceea 
ce priveşte produsele alimenatare şi a aştepat ca ceva să se schimbe, dar acest lucru nu s-a întâmplat.  

Astăzi, sub Guvernul Ponta, când veniturile populaţiei nu au crescut aşa cum PSD şi PNL au promis în 
Campania electorală, tendinţa majorităţii populaţiei de a cumpăra cât mai ieftin nu este decât un pericol la adresa 
sănătăţii publice. Subliniez încă odată  lipsa de preocupare a autorităţilor implicate, a Ministerului Agriculturii,  mai 
ales faţă de  cei cu venituri reduse, unde tentaţiile faţă de preţurile mici nu le oferă deloc siguranţă si sănătate, ci 
dimpotrivă. Avem răbdare şi aşteptatăm o schimbare! 

Domnilor guvernanţi, avem dreptul la o alimentaţie sigură şi sănătoasă, dar acest lucru nu se poate 
realiza decât printr-o informare cât mai corectă  cu privire la ceea ce cumpărăm şi prin dispoziţii care să stabilească 
printr-o legislaţie clară care sunt cerinţele de etichetare care să îi ajute pe cetăţeni să facă o alegere bună pentru 
sănătate. 

 
Deputat 

Vasile Iliuţă  
 

*** 
 

Politica demografică – obiectiv de interes naţional 
 

Stimaţi colegi, 
 
Problemele de politică demografică afectează majoritatea statelor europene, iar România nu constituie o 

excepţie. Dacă până în 1989 prin politicile invazive ale regimului comunist ajunsesem la o medie de 3 copii pentru 
fiecare femeie, astăzi raportul este de doar 1.3 la 1, una dintre cele mai scăzute din Europa. Contribuie la acest raport 
atât situaţia economică dificilă în care se află mare parte din români, lipsa de informare privind mijloacele 
contraceptive şi recursul frecvent la soluţia ultimă a avortului, dar mai ales insuficienta implicare a statului în 
stabilirea unor politici de sprijinire a familiilor. Și aici pornim de la universala alocaţie pentru copii cu care actualii 
guvernanţi ne ameninţă că va creşte de 2 ani de zile, la subvenţionarea serviciilor de îngrijire a copiilor sau 
încurajarea programului de lucru flexibil pentru părinţii cu copii sub 2 ani.  Vorbim însă şi de cazurile din ce în ce 
mai frecvente ale familiilor care nu pot avea copii, deşi îşi doresc.  

În 2011 statul român, sub mult hulita guvernare PDL, a venit cu un program de sprijinire a acestor 
cupluri, prin subvenţionarea fertilizării in vitro. În 2013 însă noua guvernare socialist-liberală, ”aproape” de oameni 
şi care promitea Dreptate până la capăt, a găsit de cuviinţă să oprească acest program. Dreptatea era probabil doar 
pentru cei aleşi, cuplurile infertile nu meritau în viziunea PSD-PNL să beneficieze de sprijin. În cele 15 luni de 
funcţionare a programului s-au născut 300 de copii şi au fost cheltuiţi 5.6 milioane de lei. Poate pentru unii suma pare 
foarte mare, însă oare chiar putem pune preţ pe un copil? 

Colega noastră, doamna deputat, medic şi mamă Lucreţia Roşca aşa pare să creadă:  
”Ca să faci un copil când nu ţi-l dă Dumnezeu, că e un bun pe care ţi-l doreşti, nu trebuie să contribuie 

societatea la aşa ceva. Personal, gândindu-mă la câte alte nevoi are sănătatea şi câte alte priorităţi are bugetul, e 
mai eficient un  program de prevenire şi tratare stomatologică infantilă şi la bătrâni decât fertilizarea in vitro.” 
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Într-adevăr sistemul de sănătate românesc are multe probleme şi e greu să alegi priorităţile. Însă aici 
vorbim de o politică benefică pentru întreaga societate şi economie. Fără o inversare a actualului trend, în 2050 
România va avea o populaţie de 14 milioane, iar sistemul de asigurări sociale şi economia în ansamblul său vor fi în 
colaps. 

O rezoluţie a Parlamentului European din 2008 face referire la faptul că " infertilitatea este o boală 
recunoscută de Organizaţia Mondială a Sănătăţii; rata infertilităţii este în creştere, atingând în prezent aproximativ 
15% din cupluri; invită, prin urmare, statele membre să garanteze cuplurilor dreptul de acces universal la 
tratament împotriva infertilităţii". Nu voi aduce în discuţie situaţia din ţările mult mai dezvoltate economic, dar 
lângă noi în Bulgaria sunt suportate trei tentative, în Ungaria – cinci, în Polonia – trei.  

Stimaţi colegi, 
Oare chiar putem pune un preţ pe viitorul nostru? Solicit noului ministru al Sănătăţii să reia programul 

început în 2011 de sprijinire a fertilizării in vitro, dând astfel o şansă miilor de cupluri care îşi doresc un copil, dar nu 
îl pot avea şi sprijinind dezvoltarea României. Sper că doamna deputat Roşca va binevoi să îşi reconsidere afirmaţiile 
şi să îşi ceară scuze public faţă de toţi aceia care nu pot avea copii. 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Risc de recesiune în România! De ce tace Ponta? 
 
Domnule Preşedinte,  
Stimaţi Colegi, 
 
Minciunile Guvernului Ponta ies la suprafaţă precum ciupercile după ploaie! Credeam că măcar după ce 

a schimbat o parte dintre miniştri, nu-i va obliga şi pe aceştia să-i susţină minciunile! Nu s-a întâmplat, pentru că 
Ponta se hrăneşte cu minciună! A minţit că se va opri cu taxarea! A minţit că va menţine preţul energiei în limitele 
suportabilităţii agenţilor economici. Minte când spune că efectele politicilor sale proaste nu-i vor afecta pe agenţii 
economici şi pe români, în anul 2014. 

 După ce am văzut analizele unei importante companii de consultanţă, asupra efectelor liberalizării 
preţului pentru gazele naturale, am rămas uimit şi nu am dat în primă instanţă crezare cifrelor alarmante. Astfel, 
personal am studiat cu atenţie calendarul de implementare a liberalizării preţului la gaze, aprobat de Ponta pentru 
următorii doi ani. Să ştiţi că am ajuns la aceeaşi concluzie! Preţurile gazelor indigene pentru industrie vor ajunge să 
crească cu aproape 150% în următorii doi ani, deşi PDL obţinuse de la FMI şi UE o amânare a implementării acestei 
măsuri. 

 S-a gândit oare Ponta, mai ales în contextul tensionat din regiune, care vor fi efectele economice ale 
acestei liberalizări bruşte! Deja, cele mai mari confederaţii din industrie avertizează că o asemenea măsură va genera 
pierderi de peste 6,3 miliarde de euro pentru industrie şi pentru economie, iar efectele sociale anticipate de cei din 
industrie se ridică la peste 500.000 de şomeri. 

 De ce tace Ponta? De ce loveşte sub centură industria!? Până ieri se lăuda că în creşterea economică 
de anul trecut, de 3,5%, 2,3% a fost aportul industriei. Ce poate înţelege orice om raţional este faptul că Ponta 
asasinează orice domeniu economic din România care are curajul de a se stabiliza şi de a îndrăzni să crească. 

 Stimaţi colegi. Îmi este şi teamă să pronunţ cuvântul recesiune. În anii 2009-2010, Partidul Democrat 
Liberal a făcut eforturi deosebite pentru ca, începând din anul 2011, economia românească să crească. Românii au 
îndurat măsuri foarte dure, pentru ca, din anul 2011, economia să reintre pe calea bunăstării. De doi ani Victor Ponta 
depune toate eforturile să ne bage din nou în recesiune. 35 de taxe şi impozite noi! Asasinarea investitiţiilor publice! 
Locuri de muncă mai puţine şi mai prost plătite! 

 Gândidu-mă la faptul că, de la 1 aprilie 2014, preţul carburanţilor va trece de 7 lei pe litru, pentru 
simplul motiv că Ponta trebuie să dea bani mai mulţi baronilor locali, că preţul la electricitate creşte, că preţul gazelor 
naturale se va dubla într-un an de zile pentru activităţile industriale, nu pot decât să afirm cu maximă responsabilitate 
că cei care se tem de instalarea recesiunii economice în România sunt îndreptăţiţi să aibă aceste emoţii. 
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 Chiar dacă şi-a peticit guvernul cu miniştri tineri, Victor Ponta nu dă nici cel mai mic semn că ar 
vrea să iasă din logica electorală. Victor Ponta nu are decât un singur obiectiv: să-i biciuiască şi mai tare pe 
contribuabilii de bună credinţă, până îi vede falimentari, doar ca să aibă mai mulţi bani pentru campanie. Obiectivele 
Guvernului Ponta 3 nu sunt legate nici de creşterea economică, nici de reducerea evaziunii fiscale, nici de reducerea 
şomajului şi crearea de noi locuri de muncă. Victor Ponta trebuie doar să mintă cu neruşinare în continuare şi să le 
dea baronilor locali banii furaţi din buzunarele românilor. 

  
Deputat 

Ioan Bălan 
 

*** 
 

Mărirea pensiilor pentru 234.000 de pensionari – simple minciuni electorale 
 
Stimaţi colegi, 
Am asistat ieri dimineaţă cum Premierul Victor Ponta şi ministrul muncii Rovana Plumb au anunţat 

mărirea pensiilor pentru 234.000 de pensionari ca urmare a aplicării indicelui de corecţie pentru toţi cei care s-au 
pensionat după 1 ianuarie 2011. 

Dar, totuşi, cei ce cunosc şi lucrează în domeniu  ştiu că măsurile anunţate sunt doar simple miniciuni 
electorale. 

Guvernul nu dă nimic în plus pensionarilor, ci pur şi simplu este obligat să respecte decizia Curţii 
Constituţionale de anul trecut prin care Ordonanţa 1 din 2013, dată de acelaşi guvern Ponta, era declarată 
neconstituţională. 

De fapt, stimaţi colegi,  guvernul Ponta a furat din banii pensionarilor şi acum este obligat să îi dea 
înapoi. Pe scurt hoţii strigă hoţii. 

Nici măcar aceşti 63 de lei în medie în plus la cele 234 mii de pensii calculate greşit de guvernul Ponta 
nu vor acoperi scumpirile în lanţ  care urmează de la 1 aprilie. Ponta şi Plumb au jucat azi rolul lui Ceauşescu din 
decembrie 89 când anunţa disperat că le mai dă nişte firimituri românilor. 

Aceşti bani trebuiau daţi încă de la intrarea în vigoare a indicelui de corecţie, dar Guvernul a încercat să 
păcălească aceşti pensionari care erau beneficiari. Prin ordonanţa dată în ianuarie 2013 Ponta a încercat să fure din 
banii care li se cuveneau pensionarilor, aplicând un indice de corecţie mai mic. 

Normal era ca valoarea câştigului salarial utilizat la fundamentarea Bugetului de Asigurări Sociale de 
Stat să fie cel care să stea şi la calculul indicelui de corecţie. Câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea 
Bugetului Asigurărilor Sociale este mai mare decât câştigul salarial mediu brut dat de Institutul Naţional de Statistică 
din anul trecut, ceea ce face ca indicatorul de corecţie obţinut să fie la rândul lui mai mic, influenţând punctajul pe 
care îl măreşte când este acordat, respectiv valoarea pensiei obţinute. 

De altfel Guvernarea Ponta s-a specializat în a fura din banii pensionarilor prin diverse tertipuri.  
În 2014 punctul de pensie trebuia majorat conform Legii 263/2010 cu minim 5% ( 4,1% cât este rata 

inflaţiei medii proiectate pentru 2013+  0,9% cât este jumătate din creşterea reală a salariului mediu proiectată pentru 
2013), guvernul Ponta acordă doar o indexare de 3,75% a punctului de pensie. 

Sub guvernarea PDL, pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut cu 30%, de la 593 de lei în anul 
2008 la 773 de lei în anul 2011. Aceeaşi tendinţă a fost urmată şi de pensia medie cu stagiu complet de cotizare, care 
s-a majorat cu 23% şi a crescut la 1.083 de lei în acelaşi an, de la 879 de lei în anul 2008.  

Pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut cu numai 4,4% sub guvernarea USL, de la 778 de lei 
în luna aprilie 2012 la 811 de lei în septembrie 2013, în condiţiiile în care inflaţia medie anuală a fost de 4.95%.  

Stimaţi colegi, 
Nu mai minţiţi pensionarii!!! USL nu a făcut nimic pentru majorarea pensiilor, aplicând doar legea 

redactată şi adoptată de PDL. 
 

Deputat 
Claudia Boghicevici 

 

*** 
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O mână de ajutor pentru continuarea reformării sistemului de pensii în România 

 
 
Stimaţi colegi, 
 
Săptămâna trecută am depus, alături de alţi colegi, un proiect legislativ pentru crearea cadrului legal în 

ceea ce priveşte pensiile ocupaţionale. 
Proiectul de lege privind pensiile ocupaţionale creează premisele pentru furnizarea unei pensii adiţionale 

obţinute pe principiul contributivităţii, distinct şi în completarea pensiei din sistemul public. Acest sistem este bazat 
pe contribuţii definite şi este structurat pe conturi individuale. 

Totodată, prin crearea lui se asigură stimularea şi cultivarea spiritului de economisire pentru bătrâneţe pe 
baza  constituirii şi investirii unei contribuţii noi pentru pensia ocupaţională. Un asemenea sistem contribuie la 
realizarea pe termen lung a sustenabilităţii financiare a sistemului public de pensii prin scăderea presiunii exercitată 
asupra acestuia. De asemenea, se asigură un aport de capital pe piaţa internă, cu efecte pozitive asupra creşterii 
economice. 

Astfel, proiectul de lege reglementează principiile înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale 
fondurilor de pensii ocupaţionale, dreptul de a propune o schemă de pensii ocupaţionale, autorizarea  schemelor de 
pensii ocupaţionale.  Deci angajații dintr-un anumit domeniu, să spunem angajații CFR, vor putea opta pentru o 
schemă de pensii ocupaționale în care să contribuie cu o anumită sumă lunar, iar atunci când ies la pensie aceste 
sume li se vor adăuga la cele prin sistemul de pensii publice. 

Stimaţi colegi, 
Speranţa mea este ca acest proiect să fie tratat în cel mai serios mod cu putinţă de către actuala guvernare 

şi de către actuala majoritate parlamentară, pentru că miza nu este politică, miza este sustenabilitatea sistemului de 
pensii. 

 
Deputat 

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Ziua poliţiei române 
 
 Astăzi se împlinesc 192 de ani de la înfiinţarea Poliţiei Române, zi în care toată lumea recunoaşte 

importanţa acestui serviciu. 
 Ziua Poliţiei Române a fost desemnată ziua de 25 martie prin art. 50 din Legea nr. 218 din 

23.04.2002, dată care coincide şi cu sărbătoarea Bunei Vestiri.  
            În anul 1822, domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica i-a înmânat Marelui Agă Mihăită Filipescu 

steagul Agiei (primul drapel al Poliţiei Române).Acesta avea pictat chipul Maicii Domnului şi al îngerului aducător 
al ‘Bunei Vestiri’. Înmânarea acestui steag legalizează funcţionarea Instituţiei Poliţiei Române. 

 Poliţia Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este instituţia statului român care apară 
drepturile persoanei, proprietaţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi 
liniştii publice, conform legii. 

           In legãturã cu importanţa existenţei acestei instituţii,marele scriitor francez Honnore de Balzac 
susţinea : « Poliţia !... Cine sunt cei care o dispreţuiesc ? Imbecili ce nu ştiu decât sã batjocoreascã ceea ce 
înseamnã liniştea lor. Cãci, suprimaţi Poliţia şi veţi suprima civilizaţia. » 

          Aşa cum spune şi sloganul Poliţiei Române, avem nevoie de « siguranţa si încrederea » asigurate 
de aceastã instituţie ce urmãreşte respectarea legii şi a ordinii. 

Ziua Poliţiei Române este marcată printr-un program de activitãţi şi manifestãri cum ar fi ‘Ziua Porţilor 
Deschise’ pentru cei interesaţi să cunoască o parte din activitãţile pe care poliţiştii le desfăşoară. Astfel comunitatea 
poate afla detalii importante privitoare la activitãţile poliţistilor sau poate asista la diverse exerciţii de simulare a unor 
intervenţii. 
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Cu ocazia acestei zile, ţin sã-i  felicit pe toţi « oamenii legii » pentru profesionalismul şi curajul de care 
dau dovadã în cadrul activitãţilor pe care le desfãşoarã. 

 
Deputat 

George Ionescu 
 

*** 
 

Scumpirile de la 1 aprilie 2014 – o nouă pagină neagră în lupta puterii împotriva economiei româneşti! 
 
 Românii primesc lovitură după lovitură de la guvernul stângii socialiste, metamorfozat în fabrică de 

şomeri şi tartor al taxelor şi impozitelor! Scumpirea gazelor şi a energiei electrice de la 1 aprilie 2014, cumulată cu 
aplicarea accizei de 7 eurocenţi pe litrul de combustibil, reprezintă o nouă pagină neagră în lupta puterii împotriva 
economiei româneşti. 

 Victor Viorel Ponta devine, astfel, un nefericit simbol al dezastrului mediului de afaceri şi al 
falimentului personal a milioane de români, aduşi în sapă de lemn de o politică fiscală iraţională şi neproductivă. 
Industriaşii români vor plăti, peste câteva zile, tributul succesului de anul trecut. Majorarea, cu 24%, a gazelor din 
producţia internă îi va arunca într-o concurenţă neloială cu omologi din Uniunea Europeană, care deja achitau facturi 
la utilităţi cu 30% mai ieftine! Mulţi îşi vor închide porţile, cei mai mulţi vor trimite oameni acasă! 

 După ce, în 2013, preţul la energie electrică a crescut cu 30 de procente, iată că acum aducerea 
preţului gazelor interne la nivel european vine să întregească un tablou al incompetenţei şi al nepăsării politice faţă de 
un sector care se zbate singur într-un mediu concurenţial acerb!  

 Victor Viorel Ponta ştie că nu are suficienţi bani la buget pentru a-şi hrăni baronii, stăpâni peste 
judeţe în care sărăcia atinge cote insuportabile. Şi atunci, pune taxe şi impozite, inventează accize, scumpeşte preţuri 
la utilităţi. Nu-i pasă că – încet şi sigur – produsele româneşti vor fi atât de scumpe, încât nu vor mai avea nicio şansă 
pe pieţele internaţionale. Nu-i pasă că tinerii nu mai găsesc locuri de muncă. Nu se sinchiseşte că românii abia îşi 
asigură traiul de zi cu zi. Cu o ţară de asistaţi sociali, încolonaţi la urne, PSD îşi atinge scopul: acela de a fi stăpân 
peste o societate mult prea săracă şi mult prea îngenunchiată ca să emită pretenţii!  

   
Deputat 

Iulian Vladu 

*** 

Calendarul liberalizării preţurilor la gaze trebuie suspendat pentru că produce efecte dezastruoase în 
economie 

  
Stimaţi colegi, 
 
PDL consideră o urgenţă naţională elaborarea unui Pact Naţional pe Energie, prin consens la nivelul 

partidelor parlamentare. Calendarul liberalizării preţurilor la gaze trebuie suspendat pentru că produce efecte 
dezastruoase în economie 

PDL consideră o urgenţă naţională domeniul energetic şi definirea interesului naţional în această 
problemă. PDL crede că problema energetică este una de interes naţional prioritar şi consideră că este datoria 
Guvernului să consulte toate partidele politice parlamentare din România în această problemă. Aceste consultări ar 
trebui să conducă spre un Pact Naţional pe Energie prin care toate forţele politice să se angajeze că vor respecta paşii 
stabiliţi prin consens. 

Urgenţa elaborării acestui Pact Naţional pe Energie este dată de efectele economice dezastruoase pe care 
liberalizarea calendarului la gaze le are, dar şi de situaţia geopolitică complicată din zonă, unde Rusia este principalul 
furnizor de gaze naturale. 

Potrivit unor analize profesioniste, liberalizarea preţurilor la gaze asumată de Guvernul Ponta în vara lui 
2012 va provoca o creştere de 143% a costului pentru gazele din producţia internă. Impactul economic va fi 
devastator în condiţiile în care preţul gazelor pentru consumatorii industriali va creşte cu 72% – pierdere de locuri de 
muncă, companii închise, scădere PIB. 
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PDL a cerut încă de la începutul acestui an, în cadrul discuţiilor avute cu delegaţia FMI, BM şi CE, 
suspendarea calendarului de liberalizare a preţurilor natural. Motivele sunt foarte clare: 

• Nu putem vorbi de o piaţă liberă a gazelor în România în condiţiile în care există doi mari producători 
care domină piaţa – Romgaz şi Petrom, avem o singură sursă de import – Rusia, şi nu există o piaţă europeană a 
gazului natural. În aceste condiţii, liberalizarea pieţei gazului ar însemna pentru România doar alinierea la preţul 
practicat de Rusia pentru România.  

• Sistemul „coşului de gaze” a fost adoptat doar ca măsură temporară de organizare a sectorului energetic 
românesc şi nu mai corespunde realităţii actuale. Aşa cum am afirmat şi în scrisoarea adresată de PDL delegaţiei 
FMI, continuarea liberalizării totale a pieţei gazelor naturale are un impact major asupra consumatorilor industriali şi 
efecte conexe devastatoare asupra unei industrii aflată deja în stare de şoc.  

• Domeniul Energetic nu poate fi reglementat prin ordonanţe de urgenţă, aşa cum au procedat Guvernele 
Ponta până acum. Fostul ministru al energiei, Constantin Niţă, ne-a ameninţat o lungă bucată de vreme că va elabora 
o strategie energetică naţională cu ajutorul unui consultant străin, contractat prin licitaţie publică. Acum, noul 
ministru Răzvan Nicolescu anunţă că nu mai face licitaţie ci transmite publicului o listă de 10 întrebări pe baza cărora 
va elabora o strategie. PSD nu a reuşit, în 22 de luni de guvernare, să finalizeze „Elementele de strategie energetică 
naţională 2011-2035”, lăsate pe masa guvernării de către PDL. Această strategie este cerută încă din luna noiembrie 
2012 de Comisia Europeană ca precondiţie pentru strategiile de dezvoltare şi de absorbţie a banilor europeni în 
perioada 2014-2020.  

Stimaţi colegi, 
Consider că Guvernul Ponta trebuie să facă câţiva paşi clari, pentru a nu pune în pericol viitorul 

României: 
1.  să  renunţe la calendarul de liberalizare a preţurilor la gaze natural. Nu este prea târziu pentru a se lua 

decizia corectă prin negocieri cu FMI, BM şi CE. 
2. să renunţe la impozitul pe construcţiile speciale şi să mai pună noi sarcini fiscale, care sperie 

investitorii străini şi destabilizează competitivitatea sistemului energetic naţional; 
3. să oprească orice demersuri pentru listarea sau privatizarea companiilor din sistemul energetic, în 

primul rând pentru că procedurile actuale sunt incorecte şi aduc grave prejudicii sistemului energetic naţional, iar în 
al doilea rând pentru că România trebuie să clarifice, prin noua strategie energetică, care sunt sectoarele energetice pe 
care pune accent; 

4. să elimine clientelismul politic din conducerea companiilor energetice 
  

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Legatura fragilă dintre minciună şi majoritate  parlamentară 

 
La iniţiativa Ministerului de Interne, printr-un proiect semnat de domnul vicepremier Gabriel Oprea, 

Guvernul Ponta 3 a modificat legea electorală printr-o ordonanţă de urgenţa prin care Guvernul va organiza, în 
aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare,  alegerile în colegiile parlamentare vacantate, ignorând, aşa cum déjà ne-a 
obişnuit, o altă lege.  Astfel, Executivul a modificat legea electorală fără un anunţ prealabil şi fără  să pună textul în 
dezbatere nicio zi, deşi normele de transparenţă decizională obligă la un preaviz de cel puţin 10 zile.  

Deşi sunt colegii care au fost vacantate de ceva vreme, tergiversând ilegal, mai multe luni, organizarea 
alegerilor parţiale în colegiile parlamentare vacantate, Guvernul Ponta 3 a găsit utilitatea organizării alegerilor 
parţiale, chiar dacă acest lucru presupune ca domnul Premier Ponta 3  să-l contrazică pe domnul Premier Ponta 2. Si 
aceasta deoarece, deşi in Septembrie 2013, domnul Premier a fost sesizat de presă cu privire la încălcarea legii prin 
neorganizarea alegerilorla termen iar motivaţia dumnealui a fost că nu reprezintă o urgenţă,  astăzi, domnul Premier 
Ponta 3 îşi găseşte justificare pentru aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă datorită obligaţiei legale de a organiza 
alegeri în cel mult trei luni de la vacantarea unor colegii. Observăm cum legea este interpretată diferit de către 
domnul jurist Premier Ponta.   
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Mai mult, ordonanţa căreia domnul Premier îi găseşte urgenţă, încalcă Recomandările Comisiei de la 
Veneţia potrivit cărora “legislaţia electorală să nu fie modificată cu mai puţin un an înainte de organizarea unor 
alegeri”. 

Astfel, în Septembrie 2013, când domnul Premier nu considera organizarea alegerilor o prioritate, 5 din 6 
colegii parlamentare vacantate erau în situaţia în care cetăţenii erau  “nereprezentaţi” în Parlament. Spre exemplu, 
domnul senator Voiculescu şi-a dat demisia din Senat acum aproximativ 1 an,  colegiile domnilor Hellving şi Silaghi 
(PNL) sunt libere de 6 luni, domnul Nechita (PSD) a plecat din Parlament acum 9 luni etc. Astfel, dacă în Septembrie 
domnul Premier Ponta considera că legea este respectată şi că nu există nicio urgenţă în acest sens, astăzi, majoritatea 
fragilă din Senat de doar 3 voturi în plus îl determină pe domnul Premier să observe cu alţi “ochi” legalitatea legii 
electorale. Totodată, potrivit notei de fundamentare a ordonanţei de modificare a legii electorale, imposibilitatea 
organizării de alegeri parţiale va conduce la imposibilitatea cetăţenilor de a fi reprezentanţi în Parlament. În acest 
sens,  anul trecut,  Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Zgonea, considera “constituţională” problema 
reprezentării prin faptul că “oamenii sunt reprezentaţi, mandatul fiind naţional”.  

 Observăm cu uşurinţă cum interpretarea legii diferă în funcţie de interesele politice ale momentului, 
cum legalitatea devine ilegalitate, iar ilegalitatea corespunde spiritului legii. Totodată, ministrul pentru Relaţia cu 
Parlamentul, domnul Nicolicea, a motivat urgenţa ordonanţei prin depăşirea termenului de trei luni pentru 
organizarea alegerilor. Mă întreb, domnule ministru, care este sancţiunea pentru încălcarea legii pe care 
dumneavoastră însuşi aţi remarcat-o? Care este, domnule Premier, motivaţia pentru care interpretaţi o lege ca 
aplicându-se diferit de la un an la altul? 

 În fapt, motivaţia politică de a consolida o majoritate fragilă devine uşor perceptibilă. Dorinţa de a 
obţine o majoritate prin câştigarea cât mai multor colegii dintre cele vancante devine politică de stat pentru premierul 
ţării şi partidul pe care-l conduce, într-o ţară prea puţin guvernată! 

 
Deputat 

Ioan Oltean 
 

*** 
 

 
 Interpelări  
 
Adresată: domnului Bănicioiu Nicolae, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Iliuţă Vasile 
Obiectul interpelarii : Motivul pentru care a fost amânata lista de medicamente compensate 

 
 
Domnule Ministru, 
 
Actualizarea listei de medicamente compensate şi gratuite este o problemă mai veche în ţara noastră, 

această listă  nu s-a mai actualizat de 6 ani şi  a fost amânată pentru a treia oară. Grav este că această listă de 
medicamente ar trebui actualizată permanent , deoarece viaţa a peste 3 milioane de bolnavi cronici depinde de 
aceasta.Asociaţiile pacienţilor vor să treacă la proteste fiind nemulţumiţi de autorităţi, care îţi încalcă promisiunile , 
ca de fiecare dată, proteste care vor avea loc în faţa Guvernului şi a Parlamentului European. 

Introducerea acestei liste de medicamente compensate îndeplineşte toate condiţiile  şi este acceptată de 
toate organismele intrenaţionale, de FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială, aşa că nu înţeleg de ce prima 
măsură pe care aţi luat la începutul mandatului dumneavoastră ca  ministru, a fost să lovească direct în bolnavii 
cronici, iar cei care suferă şi suportă consicinţele deciziei pe care aţi luat-o sunt tot românii, care se tratează cu 
medicamente de pe liste vechi. 

Vă rog să aveţi amabilitatea să-mi spuneţi de ce s-a amânat această listă de medicamente compensate , 
când va intra în vigoare şi care este costul pe care statul român îl va plăti. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată:domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică 
De către: deputat Roberta Alma - Anastase  
Obiectul interpelării: Rata abandonului şcolar din învăţământul superior 

 
Stimate domnule Ministru, 
 
În ultima perioadă, învăţământul superior se confruntă cu una din cele mai grave probleme: tot mai mulţi 

studenţi aleg să îşi abandoneze studiile universitare din cauza lipsei banilor. Potrivit studiului efectuat, în 20 de 
universităţi de stat, de reprezentanţii Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România, rata abandonului 
pentru promoţia 2013 a fost de aproape 40%. O situaţie asemănătoare se înregistrează şi la Ploieşti unde la 
Universitatea de Petrol şi Gaze (UPG), aproximativ 1.100 de tineri au fost exmatriculaţi, anul trecut, pentru neplata 
taxei, şi alţi aproximativ 300 în actualul an universitar. 

În aceste condiţii, care sunt măsurile pe care dumneavoastră întenţionaţi să le aplicaţi pentru a stopa acest 
fenomen? 

Solicit răspuns  scris. 
 
 

*** 

 

Adresată: domnului Victor Ponta, Primul-ministru al României  
De către : deputat Cezar-Florin Preda 
Obiectul interpelării: Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 
 
Stimate domnule Prim-ministru, 
 
Au trecut mai bine zece luni de la înfiinţarea Autorităţii pentru Supraveghere Financiară, timp în care 

imaginea acestei noi instituţii a fost marcată de scandaluri sau situaţii dificil de gestionat, cele mai elocvente exemple 
fiind cazurile Astra şi Carpatica aflate deja în atenţia organelor de urmărire penală şi cel al salariilor şi primelor 
uriaşe din cadrul instituţiei.  

În contextul economic trecut şi actual atenţia mea a fost constantă asupra acestui nivel de salarizare care 
nu s-a înscris şi excede cadrului economic general al României. 

Aceasta fiind situaţia de facto, înteleg, încă o dată, că angajamentul luat în faţa poporului de către 
guvernul Ponta 3 de a reduce cu 50 % salariile şi primele exorbitante  ale angajaţilor ASF  este o altă promisiune care 
nu se va concretiza. 

În aceste condiţii, am urmărit un circ mediatic şi o expunere de situaţii care, deşi, a atras atenţia, atât 
spectrului politic, cât şi celui civic, nu determină o măsură concretă. Când spun măsură concretă, mă refer, la decizii 
politice şi legislative care să ducă imediat la o normalizare a situaţiei într-o instituţie mamut cum a devenit această 
autoritate.  

Domnule Prim-Ministru Victor – Viorel Ponta, vă rog  să vă aplecaţi asupra situaţiei în ansamblu şi să 
îmi comunicaţi care sunt, în voziunea dumneavoastră, măsurile care trebuiesc luate imediat şi când veţi proceda în 
consecinţă. 

Solicit răspuns scris. 
 
 

*** 
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 Întrebări   
 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Abandonul universitar al studenţilor din anii terminali 

  
Domnule Ministru, 
 
 Un raport al Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România, dat publicităţii în data de 17 

martie 2014, ne prezintă cifre extrem de îngrijorătoare privind abandonul universitar din anul 2013. Astfel, în 20 de 
universităţi de stat, printre care şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, aproximativ 40% dintre studenţii care 
trebuiau să finalizeze studiile universitare în anul 2013 au abandonat studiile universitare. Potrivit raportului întocmit 
de ANOSR, cele mai multe dintre cauzele care au determinat deciziile studenţilor sunt legate de: nivelul burselor 
sociale sau de studiu, serviciile oferite în centrele universitare, numărul de locuri de cazare în căminele studenţeşti, 
lipsa centrelor de consiliere profesională etc.  

Domnule Ministru. Având în vedere faptul că majoritatea cauzelor abandonului universitar identificate 
ANOSR ţin de activitatea şi competenţa Ministerul Educaţiei Naţionale, vă rog să precizaţi ce măsuri specifice 
intenţionaţi să implementaţi, mai ales că ne despart mai puţin de 3 luni până la începerea examenelor de licenţă din 
sesiunea vară 2014. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 

Deputat 
Ioan Bălan 

 
*** 

Adresată  domnului Victor Ponta, Primul-ministru al României  
  domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Deficitul de transpunere a directivelor europene în legislaţia românească a crescut 
 
Deficitul de transpunere al directivelor europene în legislaţia din România este în continuă creştere în 

ultimul an, conform Tabloului de bord al Pieţei Interne realizat de Comisia Europeană. Deficitul de transpunere al 
României s-a ridicat la 1,1% în noiembrie 2013, faţă de numai 0,4% în noiembrie 2012. Cu acest nivel, depăşim atât 
obiectivul de deficit de 1% stabilit de UE, cât şi media europeană de 0,7% (vezi Grafic 1). În aceste condiţii, 
România se numără printre cele 5 ţări europene al căror deficit de transpunere depăşeşte ţinta europeană, alături de 
Belgia, Italia, Cipru şi Slovenia. La momentul actual avem 13 directive restante, din care 5 în domeniul protecţiei 
mediului. 
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În aceste condiţii, vă adresez următoarele întrebări: 
 
1. Care este motivul pentru care nu au fost transpuse în legislaţia românească, în limita de timp 

stabilită, cele 13 directive europene? 
2. Care sunt măsurile care vor fi luate pentru a grăbi transpunerea directivelor europene în legislaţia 

românească? 
3. În ce perioadă de timp preconizaţi că România îşi va îndeplini obligaţia de a transpune în legislaţie 

directivele europene restante?  
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată domnului ministru Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 

 
Comisia Europeană avertizează România că va fi nevoită să încheie proiectele europene din bani de la bugetul 

de stat 
 
Domnule ministru, 
 
Supun atenţiei dumneavoastră o serie de probleme referitoare la absorbţia fondurilor europene. 

Directoarea pentru afaceri bugetare din cadrul Directoratului General pentru Politica Regională (DG REGIO) al 
Comisiei Europeane, Vittoria Alliata di Villa Franca, a avertizat Guvernul României că vom fi nevoiţi să încheiem 
proiectele europene din bani de la bugetul de stat şi de la beneficiari, dacă acestea nu vor fi finalizate până la sfârşitul 
anului 2015. De asemenea, Comisia Europeană a atras atenţia că România trebuie să se grăbească şi cu depunerea de 
noi proiecte pentru a acoperi alocările oferite de UE. Pentru a evita aceste riscuri, v-a cerut să revizuiţi Planul de 
Acţiuni Prioritare pentru absorbţia fondurilor europene.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care este stadiul în care vă aflaţi având în vedere măsurile impuse de Comisia Europeană? 
2. Pe ce criterii se va stabili sistemul de monitorizare a proiectelor europene? 
3. Care este planul de măsuri prioritare pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene? 
4. Pe ce criterii se va decide care sunt proiectele cele mai fezabile pentru a fi continuate sau începute şi 

care vor fi ajustate sau eliminate progresiv pentru a preveni riscurile asupra bugetului ţării? 
5. Care sunt cauzele întârzierilor şi ce măsuri de corecţie se vor lua? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată  domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei 
                  domnului ministru Dan Şova, ministrul Transporturilor 
 

Investiţiile directe în străinătate ale firmelor româneşti 
  
Domnilor ministri, 
 
Investiţiile directe în străinătate ale firmelor româneşti existente demonstrează că acestea sunt 

performante şi au capacitatea de a face faţă competiţiei internaţionale. De cele mai multe ori, internaţionalizarea prin 
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realizarea de investiţii directe în afara României înseamnă că firmele au parcurs deja o serie de etape evolutive, care 
certifică progresul înregistrat de firmă.  

În schimb, numărul firmelor româneşti care investesc în străinătate şi volumul acestor investiţii sunt mult 
prea reduse. Concret, volumul investiţiilor directe realizate de firmele româneşti în străinătate se ridică la nici un 
miliard de euro în anul 2012 (doar 980 milioane euro) conform ultimelor date oficiale disponibile ale Eurostat. 
Polonia, de pildă, a înregistrat un volum de 43,6 miliarde euro de investiţii în străinătate, Cehia de 12,75 miliarde 
euro şi Bulgaria de 1,5 miliarde euro. 

În aceste condiţii, vă adresez următoarele întrebări: 
1.Care este motivul pentru care nivelul investiţiilor directe în străinătate al firmelor româneşti este atât de 

redus în comparaţie cu celelalte ţări europene învecinate?  
2.Care sunt măsurile actuale prin care sunt sprijinite firmele româneşti să investească în străinătate? Care 

este cuantumul facilităţilor, al ajutoarelor sau al schemelor suport acordate în ultimul an acestor firme?  
3.Care sunt firmele româneşti care investesc în străinătate şi în ce domenii?  
4.Cum au evoluat investiţiile directe ale firmelor româneşti în străinătate pe perioada crizei economice şi 

până în prezent? Care instituţie se ocupă de monitorizarea şi stimularea investiţiilor directe în străinătate ale firmelor 
româneşti prin punerea la dispoziţie, în mod transparent, a datelor statistice privitoare la volumul investiţiilor 
realizate şi a oportunitatilor noi care se intrevăd pe piata globală?  Până nu demult a existat CRPCIS, dar de la 
desfiinţarea acestui centru s-a pierdut şi urma responsabilităţilor publice.  

Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată domnului  Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Simulările la Evaluarea Naţională reflectă nivelul real de pregătire al elevilor 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, din totalul celor 187.886 de elevi înscrişi în clasa a VIII-a, 

177.946, (adică 94,7%), au participat la toate probele, însă mai puţin de jumătate, adică 86.893 (reprezentând 48,8%), 
au obţinut medii peste 5. Simulările la clasa a VIII-a, care se voiau a fi o “radiografie” a nivelului actual al elevilor, 
au scos la iveală lacunele participanţilor, în special la matematică. 

Din datele publicate rezultă că peste jumătate dintre cei prezenţi la simulări au obţinut note peste 5 la 
disciplina limba română, fapt care nu s-a înregistrat şi la disciplina matematică, unde procentul de 30,4% indică un 
nivel scăzut de pregătire a elevilor, în condiţiile în care subiectele au fost concepute pentru un nivel mediu.  

La nivelul judeţului Buzău doar 49% dintre elevii care au susţinut simularea pentru examenul de evaluare 
naţională au obţinut notele necesare  care i-ar fi putut promova în clasa a –IX- a. Astfel, judeţul Buzău ocupă locul 17 
în clasamentul rezultatelor obţinute de elevii clasei a VIII-a în cadrul simulărilor la Evaluarea Naţională.  

Analizând la nivel naţional situaţia ultimilor ani, avem dovada certă a impasului în care se află 
învăţământul românesc.  

În acest context, domnule Ministru, vă rog să îmi comunicaţi:  
- Care este impactul asupra actului de decizie care revine ministerului pe care îl conduceţi în legătură cu 

aceste rezultate care nu onorează nici ministerul, nici societatea şi care afectează generaţiil de tineri ce trebuie să 
asigure calitatea societăţii româneşti în viitor? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cezar-Florin Preda 

 
*** 
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Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice 

 
Respectarea prevederilor Legii 393/2004 

 
 
Domnule ministru,  
vă rog să-mi precizaţi, care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru ca Instituţia Prefectului 

Judeţul Giurgiu să pună în aplicare prevederile Legii  nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali, 
în sensul ca domnul Constantin Cristian, membru supleant ales pe lista MPNG din partea PDL Giurgiu să ocupe 
postul de consilier local, rămas vacant în cadrul Consiliului Local Valea Dragului. Menţionez că MPNG a funcţionat 
ca alianţă electorală doar în perioada campaniei şi a încetat după validarea rezultatelor de la alegerile locale din anul 
2012.  

Solicit răspuns scris. 
  

Deputat 
George Ionescu 

 
*** 

  
Adresată  doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii,Familiei, Protecţiei Sociale şi  Persoanelor Vârstnice 

 
Problematica şomajului în România 

 
Stimată doamnă ministru, 
În România, şomajul reprezintă un fenomen grav şi dureros, pentru societate în general, dar mai ales 

pentru cei aflaţi în această situaţie. Dacă în primii ani, după 1990, s-a manifestat o reticenţă privind concedierea forţei 
de muncă, treptat s-a acceptat adevărul că un anumit nivel al şomajului este o caracteristică inevitabilă a economiei 
de piaţă.  

Luna ianuarie a anului 2014 avea  să aducă României, în prim plan, o rată şomajului de 7,3%, 
menţinându-se la nivelul din luna anterioară, dar în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cel înregistrat în 
aceeaşi lună a anului trecut, în ciuda faptului că domnul prim-ministru Victor Ponta promitea locuri de muncă în 
urmă cu 2 ani. 

Judeţul Buzău ocupă de ceva timp locul 8 în topul şomajului la nivel naţional, cu o rată a şomajului de 
aproape 9 procente. Un număr de 16.141 persoane erau înregistrate în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Buzău la sfârşitul lunii februarie, numărul fiind în creştere cu cu 426 faţă de prima lună a acestui an, 
motiv pentru care rata şomajului a înregistrat luna trecută, la nivelul judeţului, o uşoară „ascensiune”. Şi asta, în 
contextul în care există locuri de muncă vacante potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici. Mai 
mult decât atât, în cursul lunii trecute 857 de persoane au fost încadrate în muncă, faţă de 693 în cursul lunii ianuarie. 
Din păcate, în luna februarie, 389 de persoane şi-au pierdut locurile de muncă, patru în urma unor măsuri colective, 
iar restul prin disponibilizări curente. Din cei 16.141 de şomeri aflaţi în evidenţe la data de 28 februarie, numai 4.513 
primesc indemnizaţie de şomaj. Din numărul total de persoane aflate în scriptele AJOFM 503 sunt persoane cu studii 
superioare, 2.328 de persoane cu studii medii, iar restul de 13.310 sunt muncitori calificaţi sau necalificaţi. 
Îngrijorător este că două treimi din totalul şomerilor şi al celor fără loc de muncă sunt bărbaţi, respectiv 10.359 faţă 
de 5.728 femei. 

Sunt convins că toate aceste cifre vă sunt cunoscute şi determină o analiză profundă a situaţiei. De aceea 
şi având în vedere că în textul Programului de guvernare există o singură referire la acest domeniu, vă rog, doamnă 
ministru, să îmi comunicaţi: 

- Care sunt măsurile ce se impun cu privire la combaterea şomajului din perspectiva Domniei 
Voastre? 

- Care sunt soluţiile practice imediate pentru stimularea angajatorilor în vederea reîncadrării în 
muncă a şomerilor? 
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- În ce constă şi care este concret cuprinsul setului coerent de politici macroeconomice care să 
conducă la crearea noi locuri de muncă? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cezar-Florin Preda 

 
*** 

 
Adresată domnului Marius Alexandru Dunca, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor 

 
Responsabilitatea angajaţilor ANPC 

 
Domnule Preşedinte, 
Supun atenţiei dumneavoastră o situaţie cu care orice cetăţean al acestei ţări se poate confrunta şi vă aduc 

la cunoştinţă următoarele: 
În data de 14 martie 2014, în calitate de client al magazinului Carrefour Orhideea din Bucureşti, am 

identificat cantităţi importante de conserve de zacuscă fără niciun fel de date de identificare şi garanţie. Am procedat 
imediat la trimiterea unei  sesizări în acest sens pe adresa reclamaţii.bucuresti@opc.ro. Până în prezent nu am primit 
niciun răspuns. 

Stimate Domnule Preşedinte, vă adresez rugămintea de a dispune imediat măsurile necesare de verificare 
a produselor comercializate în magazinul menţionat. 

De asemenea, în calitate de deputat în Parlamentul României, vă rog să vă aplicaţi cu seriozitate asupra 
situaţiei prezentate şi să îmi comunicaţi următoarele: 

1. Cum este posibilă comercializarea într-un hypermarket a unor produse neconforme cu 
dataele necesare punerii acestora în vânzare şi care pot fi dăunătoare sănătăţii şi siguranţei populaţiei?  

2. Care sunt motivele pentru care, în urma unei sesizări adresate instituţiei pe care o conduceţi , 
nu am primit niciun răspuns în termen de 10 zile? 

3. Ce măsuri veţi dispune şi ce sancţiuni veţi aplica în cazul celor care nu şi-au îndeplinit 
atribuţiile de serviciu în sensul celor prezentate? 

Vă mulţumesc şi aştept răspunsul dumneavoastră în scris, 
         

Deputat 
Gheorghe Udrişte 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 
 Declaraţii politice 
 

Instituirea unor măsuri suplimentare pentru protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 

 
În ultimele luni, plecând de la experienţe directe în muncă pentru românii din Diaspora am elaborat o primă 

formă a unui proiect de lege în vederea îmbunătăţirii Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care 
lucrează în străinătate. 

V-aş aduce aminte, de pildă, cazul unui grup de 21 de cetăţeni români care a fost recrutat pentru ocuparea 
unui loc de muncă în domeniul construcțiilor în Dubai, dar care nu a încheiat în prealabil un contract de mediere cu 
firma de plasare a forței de muncă din România - la fața locului existând diferențe majore între condițiile de muncă 
și cazare negociate și realitate. 

  Trebuie să pornim de la constatarea că nu de puţine ori agenții de plasare a forței de muncă în străinătate au 
abuzat de buna-credință a cetățenilor români care au apelat la serviciile de mediere pentru obținerea unui loc de 
muncă peste hotare, iar condițiile de muncă și remunerația negociate inițial au rămas doar o plăsmuire.  

Propunerea legislativă urmărește să prevină presiunile din ce în ce mai frecvente ale firmelor de plasare a 
forței de muncă asupra muncitorilor români.  Legea actuală prevede amenzi mici pentru firmele de plasament care 
comit abuzuri și nu specifică clar care sunt punctual contravențiile care constituie de fapt abuzuri ale acestor firme. O 
lege incompletă la capitolul contravenții nu face decât sa încurajeze firmele să comită în continuare abuzuri. Așadar, 
un prim palier de construcție legislativă vizează înăsprirea și introducerea unor noi sancțiuni pentru contravențiile 
săvârșite de agentii de ocupare a forței de muncă. 

Pentru a diminua numarul de cazuri de exploatare în muncă, se impune o transparentizare în ceea ce privește 
controalele și măsurile dispuse de Inspectoratele Teritoriale de Munca la agenții de ocupare a forței de muncă. 
Rezultatele controalelor trebuie aduse la cunoștința publicului prin mijloacele de comunicare electronicăa, respectiv 
prin paginile de internet ale instituțiilor abilitate. Lipsa unor liste cu agentii de ocupare a forței de muncă grupați 
după anumite criterii pe paginile de internet ale Inspecției Muncii și Inspectoratelor Teritoriale de Muncă județene 
îngreunează accesul solicitanților de locuri de muncă în străinătate la o serie de informatții care le-ar permite să 
aleagă în cunoștință de cauză firma de intermediere cu care să lucreze.  

Ca o măsură suplimentară, pentru a ține o evidență clară a românilor care muncesc în străinătate și pentru o 
monitorizare permanentă a situației lor, agenții de ocupare a forței de muncă vor avea obligația de a transmite datele 
cetățenilor români care solicită locuri de munca în străinatate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale 
României din statele în care își vor desfașura activitatea. Această măsura este necesară în condițiile în care tot mai 
mulți români nu raportează că rezidă și lucrează în alte țări.  

Proiectul de lege va rămâne în dezbatere publică până la data de 1 aprilie, urmând apoi să intre în circuitul 
parlamentar. Aștept așadar observațiile românilor interesați de această temă pe adresa de email 
deputat@ovidiuraetchi.ro  
 

Deputat 
Ovidiu Alexandru Raețchi 

 
*** 
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Doreşte RUSIA să redevină un imperiu? 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

 Pe fondul vânzolelii politice de pe malurile Dâmboviţei, generată de ruperea Uniunii Social Liberale şi la 
începutul campaniei electorale (neoficiale totuşi...) privind alegerile pentru Parlamentul european din 25 mai 2014, 
iată că “marele urs de la Răsărit”, adică Rusia face un mare pas specific războiului rece al anilor ‘70 – ’80. Ce a 
determinat acest gest beligerant, se bănuieşte în lumea politică a Europei, dar la întrebarea “de ce acum…?” încă se 
mai caută răspunsuri!! Sunt puncte de vedere care justifică anexarea peninsulei Crimeea, ca răspuns direct la 
precedentul Kosovo şi la situaţia încă neclară din Siria unde se pare că N.A.T.O şi-a impus prin O.N.U punctul de 
vedere. Alţi analişti politici care pun supărarea Rusiei pe seama dorinţei acesteia de a-şi manifesta puterea şi influenţa 
în zona Mării Negre avertizând NATO că s-a apropiat prea mult de graniţele Rusiei şi de zonele de influenţă 
economică ale acesteia, tocmai la 2-3 zile de aniversarea zilei naţionale a Ungariei. Ungaria, care prin diferite canale, 
neeuropene şi nedemocratice, condamnă tot mai des Tratatul de la Trianon, şi sprijină pe faţă manifestările extremiste 
ale unui partid de sorginte fascistă zis Jobbik, pe subiectul autonomiei teritoriale ale aşa-zisului ţinut secuiesc, într-un 
moment politic în care UDMR este cooptată la guvernarea României urmare a părăsirii acesteia de către Partidul 
Naţional Liberal. Cum de s-au potrivit toate aceste acţiuni ale Rusiei cu toate aceste evenimente, e greu de spus. Un 
lucru este din ce în ce mai clar: acela că în majoritatea cancelariilor europene, gestul Rusiei provoacă ingrijorare 
maximă pentru toate democraţiile europene, iar preocuparea N.A.T.O că Rusia ar putea continua cu anexarea 
Transnistriei sau a Republicii Moldova este tot mai vizibilă. Pe cât de vizibilă, pe atât de lipsite de eficienţă sunt toate 
primele măsuri contra Rusiei! Aceste măsuri seamănă mai mult cu “o mângâiere pe creştet” decât cu un serios 
avertisment, din moment ce semnarea acordului de colaborare al Ucrainei cu Uniunea Europeană a trecut în plan 
secundar! Şi mediul politic din România este îngrijorat serios chiar dacă preşedintele Traian Băsescu dă asigurări că 
ţara noastră nu va fi afectată în nici un fel de manevrele Rusiei. Eu aş fi mai rezervat asupra acestui subiect, şi aş 
aştepta evoluţia măsurilor (mai ferme cred eu …) anunţate de U.E şi N.A.T.O. 
 Ar trebui să aşteptăm rezultatul acestor măsuri economice şi după aceea să exprimăm poziţii oficiale, chiar 
dacă suntem sub scutul protector al N.A.T.O şi U.E! Pentru că, trebuie să recunoaştem faptul că suntem conteporani 
cu o retrasare a graniţelor în estul Europei, cu o nouă reîmpărţire a zonelor de influenţă economică din lume, ca 
rezultat negativ, al “gestionării” proaste a crizei economice şi financiare mondiale.  
 Eu cred că acesta este motivul principal al manevrelor militare ale Rusiei, sub masca protecţiei populaţiei 
ruse din aceste zone, prin organizarea unor referendumuri locale, cel puţin dubioase.  
 Au apărut destule suspiciuni în spaţiul public European, privitor la faptul că Rusia ar alimenta tensiunile 
interetnice din estul continentului, inclusive cele din Transilvania ca răspuns la aderarea României la U.E şi N.A.T.O, 
şi la amplasarea scutului antirachetă al N.A.T.O la Deveselu Jud. Olt! Dar şi ca răspuns la dorinţa Ucrainei, Georgiei 
şi Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană, şi poate chiar la N.A.T.O. 
 Diplomaţia rusă, invocă potenţiale dezechilibre economice în zonă, în discursul public, dar şi nevoia de a-şi 
proteja populaţia de origine rusă din aceste zone, împotriva discriminării pe criterii etnice a acestor populaţii. Tocmai 
de aceea, se conturează concluzia că la originea acestor poziţii ale Rusiei ar sta mai mult considerentele de natură 
economică decât cele legate de protecţia populaţiei ruseşti din aceste zone ale estului Europei!  
 Dacă Rusia va anexa şi Transnistria după acelaşi scenariu din Crimeea, opinez că autonomia teritorială a 
“ţinutului secuiesc”, se va transforma într-o problemă majoră pentru România!... şi atunci întrebarea din titlul 
declaraţiei are un răspuns ferm: DA!...  
 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 
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Atacul statului asupra producătorului/plătitorului de taxe şi impozite 

 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
 

 Dacă ar fi să luăm în calcul estimarea EURO-STAT a creșterii economice de 3,6% a României în anul 2013, 
poate că ar trebui să fim mulțumiți și să intrăm într-o perioadă de micșorare a turației motoarelor economiei 
naționale.  

Dar, trebuie să fim realiști, pornind de la faptul că am avut un an agricol foarte bun, poate cel mai bun, și să 
avem în vedere măsuri fiscal-bugetare care să susțină această creștere economică, nu să o stagneze sau să o 
micșoreze. Afirm acest lucru, pentru că adoptarea noilor măsuri guvernamentale de la 01 aprilie 2014(neatent 
gestionate), pot genera stagnare sau chiar recesiune economică, dar şi tensiuni sociale. 
 Energia electrică se va ieftini, dar acciza la combustibil va crește cu 0,40 lei/litru, prețul gazelor naturale va 
fi în crestere, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi este în creștere, toate acestea trebuiesc gestionate în așa 
fel încât, să genereze creștere economică, crearea de locuri de muncă, să susțină dinamica economică și în final, 
creșterea veniturilor bugetare pentru reluarea și finanțarea programelor de investiții simultane cu evitarea tensiunilor 
sociale prin măsuri compensatorii, pe care Guvernul Ponta le are în vedere. Mă refer aici şi la micşorarea CAS cu 5% 
şi la neimpozitarea profitului reinvestit de la 01 iulie 2014. 
 Oricum, principalul sector care trebuie revigorat, am mai spus-o, este cel al IMM-urilor, care, trebuie să 
recunoaștem, a fost cel mai rău lovit de criză!Comisia Europeană recunoaşte rolul fundamental al IMM-urilor în 
economia statelor, acestea reprezentând eșalonul cel mai numeros, cu un rol esenţial în ieșirea din criză și relansarea 
economiei. 

Impactul crizei economice mondiale s-a resimţit puternic în economia României, în ansamblul său, economie 
care a fost afectată de o încetinire substanţială a creşterii, cu efecte negative şi immediate asupra populaţiei şi IMM-
urilor vizând, în principal, locurile de muncă şi volumul vânzărilor. 

Trebuie răspândită strategia de fiscalzare a întreprinderilor mici şi mijlocii. În sensul relaxării fiscale, a 
stimulării muncii şi a investiţiilor private, prin scutirea de impozit pentru profitul reinvestit, prin convingerea 
contribuabilului roman că nu merită riscurile evaziunii în raport cu o nouă politică fiscal-bugetară mai relaxată, mai 
uşor de suportat. 
IMM-urile, se simt asaltate de excesul de controale ale administrației publice locale și centrale, atenția acestora 
concentrându-se mai mult pe evitarea greșelilor generatoare de evaziune și mai puțin spre dezvoltarea companiei, şi 
conservarea locurilor de muncă, tocmai pentru că, reprezentanții statului în procesul de control, exercită mai mult 
funcțiunea de sancționare decât funcțiunea de prevenire a greșelilor și deciziilor generatoare de evaziune fiscală. 
 De multe ori, reprezentanții statului, indiferent de culoarea politică a guvernului, au o conduită ca a “unor 
comisari sovietici”, sunt ca “niște dumnezei pământeni”, uitând că fără IMM-uri, fără munca salariaților IMM fără 
contribuţia substanţială a acestora la PIB, aceștia nu ar avea salarii, de foarte multe ori, excesiv de mari. 
 Astfel de comportament, după principiul “…bună ziua, hoţule”, duce la falimentarea multor societăți 
comerciale care mai mişcau sau mai ușor erau generatoare și plătitoare de taxe și impozite la stat, la administrațiile 
publice locale, etc. 
 Am speranța că, nu acesta este obiectivul statului, să desființeze mediul de afaceri, să-l țină într-o pemanentă 
stare de tensiune, pentru că riscurile sociale se pot manifesta exponențial. Si așa, întreprinzătorii români sunt în total 
dezavantaj concurențial cu firmele cu capital strain, din toate punctele de vedere și mai ales din cauza inexistenței 
barierelor vamale la anumite categorii de produse. 
 Poate este momentul, ca societățile comerciale cu capital autohton, să se bucure de câteva facilități fiscale 
care să le permită să supraviețuiască pe timpul acestei crizei financiare şi economice, fără de sfârșit! 
 Trebuie să mai reflectăm asupra acestor aspecte, să modificăm legislaţia în domeniu, pentru că societățile 
comerciale cu capital românesc, sunt deja într-o mare suferință! 
 Rata declarării insolvenţei şi falimentelor este îngrijorător de mare şi trebuie făcut ceva să oprim acest 
fenomen foarte periculos în plan economic dar şi social. 
 Avem foarte mulți specialiști în domeniul economiei, avem un minister specializat înactivitatea IMM-urilor 
care trebuie să tragă acest semnal de alarmă către Ministerul Finanțelor Publice din România, pentru că, după câți 
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specialişti se exprimă pe la televiziuni pe teme economice, “în țară la noi economia ar trebui să duduie”, după cum 
se afirma acum câțiva ani, în guvernul Tăriceanu. 
 Permanentul atac, permanentul asalt al statului asupra producătorilor de venituri la bugetul statului, 
respective asupra IMM-urilor, nu este de bun augur! 
 Să nu uităm că “cine seamană vânt, culeg efurtună”,iar în …… economie, așa ceva ar fi catastrofal pentru 
că dezechilibrele economice majore între regiunile istorice ale ţării, déjà se fac simţite la tot pasul, iar implementarea 
greoaie a măsurilor guvernamentale, menite să genereze creştere ecconomică susţinută şi stabilitate socială, nu este 
de natură a ne determina să semnalăm un progress rapid! 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
 

Un Guvern fără componentă liberală nu poate fi reprezentat în teritoriu de şefi liberali la deconcentrate 
 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 
Aşa cum era de aşteptat, reconfigurarea structurii politice de guvernământ a creat ecouri puternice mai ales în 

teritoriu, acolo unde nucleele aliaţilor care au câştigat încrederea oamenilor mai ales prin voinţa demonstrată de a 
face să funcţioneze un mecanism unitar de măsuri capabil să înglobeze în mod coerent elemente ale unor proiecte de 
dezvoltare punctual diferite, s-au văzut brusc puse în postura de a alege dacă rămân să-şi ducă mai departe 
programele începute în urmă cu doi ani, ori dacă îşi întorc spatele şi devin adversari captivi ai unui sistem de strategii 
devenite artificial incompatibile. 

În ultima lună, s-a vorbit atât de mult despre impactul ruperii USL şi formării unei noi majorităţi 
guvernamentale la nivel naţional şi în afara graniţelor ţării, încât s-a minimalizat importanţa acestor schimbări 
politice tocmai la baza construcţiei căreia românii i-au acordat girul printr-un vot covârşitor. Această bază este cea a 
alianţelor politice funcţionale în teritoriu – în judeţe şi localităţi – unde blocarea oricărui proiect din cauza alterării 
relaţiilor dintre partenerii de la nivel central echivalează cu încălcarea unei promisiuni făcute electorilor. Privind 
lucrurile astfel, structura de conducere administrativă judeţeană din Ialomiţa a ales în mod fericit să nu facă un pas 
înapoi pe drumul deciziilor comune. Consider că hotărârea preşedinţilor judeţeni ai PSD şi PNL de a rămâne să 
colaboreze în continuare în promovarea măsurilor administrative este nu numai de apreciat, dar chiar de subliniat ca 
exemplu de consecvenţă şi concreteţe în decizie, două caracteristici definitorii ale unui proiect politic de factură 
câştigătoare. 

Totuşi, cum Ialomiţa nu poate face nicicum excepţie de la aplicarea unitară a strategiilor guvernamentale, 
este necesară o restructurare a palierului de reprezentanţi ai Executivului naţional în teritoriu. Astfel, dat fiind faptul 
că programul de guvernare implementat de noua formulă politică majoritară de conducere a suferit modificări faţă de 
cel aplicat până acum, pare firească şi logică o schimbare la nivelul conducerii instituţiilor judeţene deconcentrate din 
subordinea Guvernului. Este previzibilă situaţia în care directorii propuşi şi susţinuţi de PNL la şefia acestor 
organisme nu vor mai fi dispuşi să aplice noile măsuri guvernamentale ce s-ar situa în afara strategiilor proprii 
politicii liberale promovate până de curând în sfera administrativă centrală. Mai mult decât atât, astăzi, aceşti 
manageri nu mai au legitimitatea reprezentării componentei liberale din Guvernul României. 

Ca urmare, cred că aceste argumente sunt îndeajuns de puternice încât să mă determine să solicit schimbarea 
din funcţie a şefilor liberali ai instituţiilor deconcentrate din Ialomiţa, astfel încât să se evite orice scurt-circuitare a 
reţelei de transmitere şi implementare în judeţ a noilor directive cuprinse în actualul program de guvernare. 
 

Deputat 
Aurelian Ionescu 

 
*** 
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Noul PNDR, un pas important pentru creşterea şi dezvoltarea mediului rural românesc 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a transmis în aceste zile prima variantă a Programului Național 

de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 către serviciile specializate ale Comisiei Europene de la Bruxelles. 
Vorbim astfel de o realizare extrem de importantă pentru agricultura românească, documentul de referinţă fiind 
finalizat de specialiştii Ministerului de resort mai devreme decât era termenul stabilit. Este remarcabil faptul că 
MADR este primul minister din România care furnizează Comisiei Europene o variantă de lucru a unui Program 
european de finanțare pentru viitoarea perioadă de referinţă, respectiv 2014-2020. 

Analiza conţinutului noului PNDR de către oficialii de la Bruxelles va permite fermierilor români şi tuturor 
celor implicaţi într-un fel sau altul în agricultură să intre cât mai repede posibil în posesia finanţărilor europene, atât 
de importante pentru dezvoltarea afacerilor agricole, dar şi pentru creşterea potenţialului agriculturii româneşti, şi 
implicit, a economiei. Finalizarea noului Program Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 a rezultat după 
traversarea tuturor paşilor procedurali în acest sens, inclusiv dezbaterea sa într-un complex proces de consultare 
publică, prin care toţi cei implicaţi au avut ocazia să îşi prezinte opiniile şi soluţiile de îmbunătăţire a acestei prime 
forme consultative. 

Varianta primară de lucru a PNDR 2014-2020 este un document extrem de elaborat şi pragmatic, care 
conţine 461 de pagini foarte folositoare agricultorilor români. După trimiterea PNDR la Bruxelles, conducerea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este în aşteptarea emiterii de către Comisia Europeană a 
regulamentelor de implementare şi a actelor delegate. Ceea ce românii trebuie să aprecieze este faptul că MADR şi-a 
respectat cu brio promisiunea conform căreia noul PNDR va fi finalizat în cel mai scurt timp cu putinţă.  

Între primele efecte vizibile care vor fi concretizate după aprobarea acestui document se numără posibilitatea 
imediată pentru mediul rural românesc de a beneficia de fondurile europene atât de necesare dezvoltării. Noutăţile 
din punctul de vedere al finanţărilor se referă la introducerea unui sub-program dedicat sectorului pomicol, care va 
cuprinde atât investiţii în producţie, procesare, cercetare, dar şi în sprijinirea asocierii producătorilor din domeniu. O 
altă măsură complet nouă se referă la un tip de finanţare special, cu implicaţii deosebite pentru competitivitatea 
producţiei agricole din România, respectiv măsura de cooperare, prin care fermierii vor beneficia de rezultatele 
cercetărilor ştiintifice aplicate, în special pentru introducerea în producţie a soiurilor şi speciilor tradiţionale 
româneşti. De asemenea, pagubele din agricultură vor fi acoperite în mod mult mai eficient, fapt ce va conduce la o 
stabilitate şi o predictibilitate mult mai mare a veniturilor din agricultura autohtonă. 

De remarcat este şi faptul că PNDR 2014 - 2020 a fost mult simplificat, pentru a deveni un instrument 
flexibil, care să permită o accesare uşoară şi să reducă substanţial birocraţia existentă până acum în obţinerea 
fondurilor. În acest scop, a fost diminuat numărul măsurilor de finanţare, pentru a concentra sprijinul în punctele 
sensibile, şi au fost eliminate criteriile de eligibilitate şi de selecţie irelevante pentru dezvoltarea reală a mediului 
rural. Pentru investiţiile în exploataţiile agricole şi procesare, sprijinul va fi direcţionat atât pe integrarea producţiei 
cu procesarea, prin crearea de lanţuri scurte de aprovizionare, cât şi pe adresabilitatea directă spre fermele de mărime 
medie şi de tip familial, încurajându-se astfel crearea unei clase de mijloc fundamental necesară unei economii agrare 
durabile şi funcţionale. Nu în ultimul rând, noul PNDR va oferi posibilitatea unor alocări substanţiale pentru 
investiţiile din infrastructura secundară de irigaţii, ceea ce va permite finanţarea tuturor programelor rămase până 
acum fără sprijin financiar. Noul Program va acorda în continuare o atenţie sporită tinerilor fermieri, care vor fi 
încurajaţi consistent pentru a se instala în mediul rural, dar va oferi şi o nouă abordare realistă pentru realizarea 
perdelelor forestiere atât de necesare pentru terenurile agricole şi căile de acces. 

Sunt doar câteva din noutăţile prin care noul PNDR va contribui decisiv la creşterea economică, nu numai a 
mediului rural românesc, dar şi a întregii economii naţionale, în general.  
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Reducerea CAS, între avantaje şi riscuri 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Dincolo de dezbaterea ideologică privind reducerea contribuţiilor sociale, trebuie să acordăm o mai mare 
atenţie efectelelor concrete şi colaterale pe care le poate avea o asemenea măsură la toate nivelurile societăţii şi ale 
economiei. Consider că nu este suficient să ne raportăm doar la teoria conform căreia reducerea CAS generează 
automat noi locuri de muncă, iar aceasta să fie unicul unghi de abordare al subiectului. Tocmai de aceea, se impune 
să avem în vedere dezbaterea pe acest subiect complex din cel puţin trei paliere: bugetar, mediul de afaceri şi social. 

Din punct de vedere bugetar, trebuie spus că prin comparaţie cu execuţia bugetară pe 2013, calculele din 
prezent, bazate pe contextul creşterii economice prognozate pentru 2014 şi, implicit, a creşterii încasărilor şi 
cheltuielilor bugetare, ar duce spre concluzia că reducerea cu 5 puncte procentuale a CAS-ului ar însemna, de fapt, o 
scădere cu 11,23% a încasărilor din contribuţiile sociale. Ar rezulta un efort bugetar pe un an al acestei reduceri de 
aproximativ 5,79 miliarde de lei, aproape 1,3 miliarde de euro, respectiv aproape 3% din veniturile bugetare 
corespunzătoare anului 2013. Este aşadar o sumă considerabilă, care, în condiţii normale, nu poate fi acoperită nici 
măcar din creşterea accizei pe combustibil sau impozitul pe construcţii speciale, ale căror încasări prognozate pentru 
un singur an nu depăşesc cifra de 800 de milioane de euro, suma destinată, conform poziţionărilor publice de până 
acum, investiţiilor în infrastructură. 

Practic, ca să acoperim acest deficit bugetar de 1,3 miliarde de euro, ar fi necesar să crească gradul de 
ocupare din economie la un nivel de salariu mediu cu peste 11%. În consecinţă, într-un an ar trebui să apară 
aproximativ 570.000 de noi locuri de muncă cu un nivel de salarizare mediu. Din această perspectivă se impune o 
singură concluzie clară, şi anume aceea că reducerea CAS cu 5 puncte procentuale nu poate genera o acoperire 
imediată pentru bugetul de stat din crearea de noi locuri de muncă. Crearea de noi locuri de muncă poate să 
reprezinte un efect imediat al reducerii contribuţiilor asigurărilor sociale, dar acesta este mai degrabă un element de 
discurs decât unul de calcul economic. Rămâne fără echivoc faptul că va fi nevoie de un efort bugetar din altă parte 
pentru a susţine o astfel de măsură, fie prin creşterea veniturilor bugetare, fie prin reducerea unor cheltuieli. 

Din perspectiva mediului de afaceri, reducerea CAS este evident un plus. Dacă din punct de vedere bugetar 
această măsură nu este sustenabilă, cu siguranţă ea ar aduce în schimb un avantaj major mediului de afaceri. Putem 
contabiliza cel puţin 7 efecte benefice ale acestei măsuri: 1. Pentru angajatorii care au nevoie de forţă de muncă, 
costul acesteia va fi mai scăzut; 2. Angajatorii care nu au nevoie de forţă de muncă primesc un balon de oxigen 
financiar, aceştia rămânând cu mai multe fonduri la dispoziţie. Putem evita astfel insolvenţe şi falimente.; 3. Creşte 
competitivitatea economiei româneşti, deoarece scăderea costurilor cu munca înseamnă un argument foarte serios 
pentru posibilii investitori străini. Până acum, ne aflam pe locul 7 la nivelul UE cu contribuţiile sociale, doar Ungaria 
având un nivel mai crescut decât România în regiune. Prin comparaţie, Bulgaria avea un nivel al contribuţiilor de 
32,4%. O reducere cu 5 puncte procentuale ne-ar face mult mai atractivi decât Cehia şi ţările baltice.; 4. Se reduce 
munca la negru, în felul acesta evitându-se riscurile la care se supun acum angajatorii care nu respectă legislaţia în 
vigoare.; 5. Balonul de oxigen primit de angajatori prin reducerea contribuţiilor la stat se poate transpune în măriri de 
venituri pentru salariaţi, ceea ce poate creşte productivitatea şi eficienţa muncii, dar şi a nivelului de trai.; 6. Se 
reduce presiunea pe angajatori după ce Executivul a impus creşterea salariului minim pe economie. Practic, se 
creează un cadru propice pentru o majorare ulterioară a salariului minim pe economie. Implicit, creşte confortul 
financiar al populaţiei. Asta în condiţiile în care şi contribuţia mediului de afaceri la creşterea economiei va fi mai 
mare.; 7. Încetineşte şi diminuează migraţia capitalului uman, ceea ce este un efect extrem de pozitiv în condiţiile în 
care România s-a confruntat cu un exod accelerat al forţei de muncă bine calificate către ţările dezvoltate economic 
din Vestul Europei în ultimii 10 ani. În felul acesta, mediul de afaceri va beneficia de angajaţi mai bine pregătiţi şi 
mai bine motivaţi. 

Iată doar câteva motive semnificative pe care trebuie să le avem în calcul atunci când trebuie să luăm o astfel 
de decizie. Guvernul trebuie să hotărască dacă mergem pe varianta gestionării resurselor de către stat sau apelăm la 
soluţia unei gestionări mai eficiente a capitalului de către mediul de afaceri, lăsând piaţa să distribuie de o manieră 
mai liberă resursele. 

În al treilea palier de discuţie, cel din punct de vedere social, nu există un prim impact al acestei măsuri. Ea 
nu contribuie în mod direct nici la creşterea veniturilor populaţiei, implicit, nu contribuie nici la mărirea nivelului de 
trai al angajaţilor. Nu sporeşte nici de o manieră directă consumul. Pe de altă parte, în funcţie de deciziile pe care le 
iau managerii firmelor, vor exista efecte şi pe aceste paliere, aşa cum am subliniat în analiza efectelor la nivelul 
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mediului de afaceri. Singurul efect direct cuantificabil al acestei măsuri ar fi scăderea nivelului sărăciei prin crearea 
de noi locuri de muncă. În acest moment, România are peste 730.000 de şomeri. O reducere a acestui nivel la un prag 
sub 500.000 ar face să nu mai existe probleme structurale privind piaţa muncii. Un şomaj sub 5% ar plasa România în 
top 3 al ţărilor Uniunii Europene, ceea ce ar contribui foarte mult la scăderea nivelului sărăciei. 

Stimaţi colegi, 
Oportunitatea reducerii contribuţiilor sociale nu poate fi ignorată. O asemenea măsură poate reprezenta un 

pas major înainte pentru economia românească şi poate rezolva multe dintre dezechilibrele existente în acest moment. 
Piaţa poate distribui eficient resursele, în multe privinţe mult mai bine decât statul, multiplicând efectele economice 
ale capitalului rămas la dispoziţia mediului de afaceri. Nu trebuie ignorată însă nici componenta bugetară, care este 
extrem de importantă. România nu poate să ajungă din nou în zona unor deficite bugetare semnificativ mai mari de 
2%. 

În concluzie, s-ar putea adopta o soluţie de compromis, care să presupună reducerea CAS cu 5 puncte 
procentuale, într-o manieră etapizată. Mă refer la 2 puncte procentuale în acest an şi, în funcţie de efectele economice 
ale acestei măsuri pe care le putem cuantifica abia la sfârşitul lui 2014, se poate merge în zona scăderii CAS cu încă 3 
puncte procentuale, începând cu 2015 sau 2016. 

 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
România Puternică, un demers perfect aplicabil 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Fără a politiza foarte mult schimbarea componenţei politice a majorităţii parlamentare care susţine actualul 

Guvern, îmi exprim public încrederea că românii de bună credinţă nu pot să nu observe că Executivul condus de 
Victor Ponta continuă să îşi respecte promisiunile electorale luate în urmă cu doi ani de către Uniunea Social-
Liberală. Datele oficiale statistice confirmă astfel că şi la începutul anului în curs România este pe drumul cel bun în 
ceea ce priveşte revitalizarea economică, şi implicit a nivelului de trai al populaţiei. USL s-a angajat în 2012 să facă 
din nou „România Puternică”, iar actualul Guvern, sprijinit de USD şi UDMR, va continua acest demers în mod 
susţinut, în folosul românilor.  

Pentru un om nefamiliarizat cu informaţiile statistice, poate nu înseamnă nimic unele cifre publice din 
primele trei luni ale anului 2014, însă la modul general acestea sunt foarte importante pentru a demonstra că ţara 
noastră se află pe făgaşul corect din punct de vedere economic şi social. Astfel, veniturile bugetului consolidat au 
început în 2014 cu o creştere de peste 10% în ianuarie. Evoluţia din prezent este susţinută în principal de majorarea 
cu 18% a încasărilor din TVA - un semn consistent că firmele româneşti contribuie la bugetul de stat, dar şi că 
instituţiile responsabile cu colectarea acestor sume îşi fac mai bine datoria! -, precum şi prin creşterea de aproximativ 
13% a încasărilor din accize. În plus, România a avut anul trecut un excedent comercial de produse agroalimentare de 
324,9 milioane euro, faţă de un deficit de 745,5 milioane euro în 2012, conform datelor oficiale ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fiind primul an în care se înregistrează o asemenea performanţă notabilă. Este 
pentru prima dată în ultimii 20 de ani când România are un excedent comercial agroalimentar, fapt extrem de 
îmbucurător atât pentru statul român, în general, cât şi pentru agricultori! 

Veştile bune ale începutului de an 2014, comparativ cu ianuarie 2013 nu se opresc însă aici. Astfel, 
investiţiile străine au crescut cu 8%, iar România are excedent al balanţei de plăţi de 388 milioane euro în ianuarie, cu 
45% mai mare decât în aceeaşi luna din anul trecut! De asemenea, productia industrială a crescut cu mai mult de 10% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în contextul în care 2013 a fost un an record pentru industrie! Şi în viaţa 
oamenilor s-au simţit schimbări în bine, deoarece consumul a crescut cu 6% în ianuarie 2014, ceea ce indică faptul că 
şi cetăţenii au resimţit creşterea economică de anul trecut. Un alt element este cel al cifrelor exporturilor – un alt 
motor important al economiei romanesti –, care au crescut de asemenea cu 6%, pe când importurile au crescut doar 
cu 4,6%. Nu în ultimul rând, rata anuală a inflaţiei a coborât în ianuarie la 1,06%, iar în februarie a atins un nou 
minim istoric, de doar 1,05%! 

Guvernul intenţionează să scadă taxele pentru cei cu venituri mici, de la 16%, în măsura în care bugetul de 
stat va permite acest lucru, să ajungem la unele categorii la un nivel de impozitare de 8%, fapt ce le va uşura nivelul 
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de trai românilor. Totodată, un alt impact social major va avea şi creşterea continuă a salariului minim până la la 
nivelul de 1.200 lei. Nu în ultimul rând, aplicarea scăderii TVA şi la alte produse de bază, după ce s-a introdus la 
pâine şi produsele de panificaţie, proiect susţinut asiduu de Partidul Conservator, respectiv şi la fructe, legume sau 
carne, va aduce din nou bani în buzunarul fiecărui român, uşurând valoarea coşului zilnic şi stimulând astfel 
producătorii interni. 
 V-am prezentat doar câteva măsuri şi realităţi ale prezentului, care nu pot fi contestate de nimeni, în ciuda 
încercărilor timide de denigrare ale Opoziţiei. Sunt convinsă că Guvernul va face tot ceea ce îi stă în putere pentru a 
demonstra că „România Puternică” nu va rămâne la stadiul de slogan de campanie, ci va fi o realitate pentru fiecare 
dintre noi, pentru fiecare român! 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Noutăţile din Programul Rabla 2014 
 

Stimate domnule ministru,           
 

Între noutăţile Programului Rabla 2014 se numără prevederea ca persoanele fizice care doresc să beneficieze 
de un tichet electronic se vor adresa direct producătorilor sau dealerilor validaţi în program. De asemenea, o altă 
propunere este de a include în program și mașini cu o vechime mai mare sau egală cu 8 ani. Cu toate acestea, la 
foarte mulţi ani de când Programul Rabla a fost introdus, România continuă să deţină un număr semnificativ de 
maşini uzate, iar oamenii preferă tot să aducă autoturisme din străinătate, în loc sa folosească tichetele pentru a scăpa 
de vehiculele vechi. 

Vă întreb cu respect: 
1. Care este numărul de tichete şi valoarea totală a acestora distribuite în acest an de Administrația Fondului pentru 
Mediu, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Braşov? 
2. Care este stadiul aprobării Ghidului de finanţare a Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului ministru Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Situaţia controalelor privind casarea vehiculelor scoase din uz 
 

Stimate domnule ministru,           
 

În România există atât agenți economici autorizați, dar și unii aflați în curs de autorizare pentru casarea 
vehiculelor scoase din uz. Din informaţiile pe care le deţin, rezultă că o serie de astfel de agenţi economici nu îşi fac 
treaba corespunzător, şi, în consecinţă, activitatea lor nu este în măsură de a contribui la înnoirea parcului auto 
naţional, aşa cum ar trebui să se întâmple. Aşa se face că în toate localităţile României există un număr însemnat de 
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autovehicule scoase din uz şi rămase nefolosite, care au fost imobilizate pe străzi şi bulevarde, îngreunând 
semnificativ atât circulaţia, dar ocupând abuziv şi locurile de parcare ale cetăţenilor oneşti. 

Vă întreb respectuos domnule ministru: 
1. Care sunt rezultatele controalelor efectuate în ultima perioadă la agenţii economici amintiţi, atât la nivel naţional, 
cât şi în judeţul Braşov? 
2. Ce sancţiuni au fost acordate şi câte astfel de societăţi şi-au pierdut licenţele iniţiale? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Sprijinul acordat populaţiei din zona rurală pentru canalizare 
 
 

Stimate domnule ministru, 
 
Prima variantă a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, trimis în aceste zile către 

serviciile specializate ale Comisiei Europene de la Bruxelles, prevede o serie de facilităţi şi în ceea ce priveşte 
serviciile de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale. Potrivit noului PNDR, zonele rurale din România prezintă o 
deosebită importanţă din punct de vedere economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, 
resurselor naturale și umane pe care le deţin. Pentru PNDR 2014-2020, spațiul rural este definit ca totalitatea 
comunelor, la nivel de unitate administrativ teritorială, împreună cu satele componente.  

Din punct de vedere administrativ, spațiul rural românesc cuprinde 2861 de comune. Dezvoltarea economică 
și socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente și a 
serviciilor de bază. Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine 
decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din România şi care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în 
calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. În analiza nevoilor au fost identificate 
următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea spațiului rural românesc: Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a 
serviciilor în zonele rurale; Crearea de locuri de muncă în mediul rural; Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor 
locale; Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. Pentru diminuarea decalajelor care persistă 
încă între mediul rural şi cel urban şi pentru crearea unor condiţii decente de viaţă la nivelul populaţiei rurale, măsura 
va sprijini investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică din spațiul rural.  

Potrivit documentului, situația actuală a României în ceea ce privește accesul la reţelele de distribuţie a apei 
şi de canalizare, acesta rămâne redus (conform INS, numai 13,6% dintre localitățile rurale fiind conectate la reţeaua 
de alimentare cu apă potabilă la nivelul anului 2012). Chiar dacă în ultimii ani infrastructura de bază în zonele rurale 
(drumuri, alimentare cu apă și infrastructura de canalizare) a fost susținută atât din fonduri naționale și europene, 
este încă subdezvoltată, împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă. În ceea ce privește distribuția 
de apă potabilă în zonele rurale, în acest moment, aproximativ 4,4 % din lungimea totală a rețelei de distribuție a apei 
potabile (2,909 km de conducte de alimentare cu apă) se așteaptă să fie realizate prin intermediul PNDR -2007- 2013. 
De asemenea, rețeaua de canalizare centralizată susținută de PNDR 2007-2013 , aproximativ 17,6 % (4,355 km ), 
sunt avute în vedere pentru a fi construite și modernizate.  

Noul PNDR prevede că în urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se are în vedere 
înființarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare/tratare a apei 
reziduale și a rețelei de drumuri de interes local, întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile comune de 
asigurare a unei dezvoltări durabile în comunităţile rurale. Rezultatul acestor investiții va fi o infrastructură rutieră de 
interes local și o infrastructura de apă/apă uzată îmbunătățite care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin 
social și economic şi la îmbunătăţirea nivelului de trai în zonele rurale.  
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Având în vedere solicitările deja existente ale mai multor primari din judeţul Maramureş pentru realizarea 
acestor investiţii, vă întreb respectuos domnule ministru dacă s-ar putea analiza situaţia în care cetăţenii din zonele 
rurale să contribuie cu 50% la proiectele de investiţii în canalizare, având în vedere faptul că autorităţile locale nu 
dispun de fondurile necesare unei investiţii integrate? De asemenea, vă întreb ce ar trebui să întreprindă concret 
primarii care doresc să fie cuprinşi în această măsură a PNDR? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Florin Nicolae Jianu, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de 
Afaceri şi Turism, Ministerul Economiei. 
 

Beneficiile reducerii CAS pentru sectorul IMM-urilor 
 
Stimate domnule ministru, 

 
Dacă din punct de vedere bugetar măsura reducerii CAS nu este sustenabilă, specialiştii susţin că cu 

siguranţă ea ar aduce un avantaj major mediului de afaceri. Oamenii din domeniu au contabilizat cel puţin 7 efecte 
benefice ale acestei măsuri: 
1. Pentru angajatorii care au nevoie de forţă de muncă, costul acesteia va fi mai scăzut. 
2. Angajatorii care nu au nevoie de forţă de muncă primesc un balon de oxigen financiar, aceştia rămânând cu mai 
multe fonduri la dispoziţie. Putem evita astfel insolvenţe şi falimente.  
3. Creşte competitivitatea economiei româneşti, deoarece scăderea costurilor cu munca înseamnă un argument foarte 
serios pentru posibilii investitori străini. Până acum, ne aflam pe locul 7 la nivelul UE cu contribuţiile sociale, doar 
Ungaria având un nivel mai crescut decât România în regiune. Prin comparaţie, Bulgaria avea un nivel al 
contribuţiilor de 32,4%. O reducere cu 5 puncte procentuale ne-ar face mult mai atractivi decât Cehia şi ţările baltice. 
4. Se reduce munca la negru, în felul acesta evitându-se riscurile la care se supun acum angajatorii care nu respectă 
legislaţia în vigoare. 
5. Balonul de oxigen primit de angajatori prin reducerea contribuţiilor la stat se poate transpune în măriri de venituri 
pentru salariaţi, ceea ce poate creşte productivitatea şi eficienţa muncii, dar şi a nivelului de trai.  
6. Se reduce presiunea pe angajatori după ce Executivul a impus creşterea salariului minim pe economie. Practic, se 
creează un cadru propice pentru o majorare ulterioară a salariului minim pe economie. Implicit, creşte confortul 
financiar al populaţiei. Asta în condiţiile în care şi contribuţia mediului de afaceri la creşterea economiei va fi mai 
mare. 
7. Încetineşte şi diminuează migraţia capitalului uman, ceea ce este un efect extrem de pozitiv în condiţiile în care 
România s-a confruntat cu un exod accelerat al forţei de muncă bine calificate către ţările dezvoltate economic din 
Vestul Europei în ultimii 10 ani. În felul acesta, mediul de afaceri va beneficia de angajaţi mai bine pregătiţi şi mai 
bine motivaţi. 

Având în vedere argumentele expuse, vă întreb respectuos care este punctul de vedere al Ministerului pe care 
îl conduceţi, respectiv dacă preferaţi varianta gestionării resurselor de către stat, sau soluţia unei gestionări mai 
eficiente a capitalului de către mediul de afaceri, lăsând piaţa să distribuie de o manieră mai liberă resursele? 
Solicit răspuns scris. 

         
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului - Dan Diaconescu 

 
 Declaraţii politice 
 

Dezbaterea politică în Parlament 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 
Ieri am asistat cu toţii la ceea ce ar fi trebuit să fie un dialog politic în Plenul Camerei Deputaţilor între 

reprezentanţii Guvernului şi cei ai opoziţiei parlamentare. Aşteptările mele s-au plasat în sfera concretului. Am 
aşteptat o dezbatere a argumentelor, o încurajare a dialogului şi a compromisului politic şi, de ce nu, soluţii angajate 
şi agreate de toate forţele politice parlamentare. În schimb am asistat la o dezbatere ternă, lipsită de viziune şi 
angajamente clare în faţa românilor dar abundentă în ceea ce priveşte invectivele şi atacurile politice de la adresa 
opoziţiei la adresa Guvernului şi viceversa. Dezbaterea de ieri a stat sub semnul conflictului şi nu al soluţiilor.  

Demagogia şi ipocrizia a fost cuvântul de ordine folosit de interlocutorii politici în descrierea reprezentanţilor 
taberei adverse. Tranşeele se sapă repede şi adânc. Când ne gândim la faptul că reprezentanţii parlamentari ai PNL 
erau într-o alianţă cu cei ai PSD nu mai departe de acum o lună. Am asistat cu stupoare cum soluţiile prezentate de 
Guvern au fost criticate numai şi numai pentru că vin din partea lui Ponta şi cum argumentele politice ale Guvernului 
s-au limitat la a-i numi pe reprezentanţii opoziţiei ipocriţi şi demagogi.  

Lupta din Parlament s-a dat mai mult pe cine îşi asumă paternitatea reducerii CAS la angajator şi nu pe ce 
anume efecte ar trebui să aibă o astfel de măsură. Polemica s-a purtat pe oportunitatea introducerii unei noi accize la 
combustibil şi nu pentru soluţii alternative prin care banii, într-adevăr necesari la buget se pot obţine.  

Exerciţiul de ieri din Camera Deputaţilor a fost unul de imagine şi nu unul de democraţie. Microfoanele au 
fost tăiate discreţionar, regulile de bază ale unui dialog nu au fost respectate în principal pentru că fiecare din forţele 
politice prezente la dezbatere s-au concentrat pe cum să arate bine la televizor şi nu pe rezolvarea unor probleme de 
fond. Am aşteptat să auzim cum anume se vrea a creşte rata de colectare a taxelor, despre când şi cum se va reduce 
TVA-ul, despre nevoie şi strategiile de creştere a gradului de absorbţie şi despre reforma administrativă de care ştim 
cu toţii că România are nevoie. În schimb am primit argumente slabe, rostite grăbit de ambele părţi ale baricadelor.  

Chiar dacă apreciez principiul deschiderii Guvernului către dezbaterea parlamentară nu pot să susţin iniţierea 
unor dezbateri false şi mimate de protagonişti. Aven nevoie de soluţii şi mai puţin de discuţii. Drept dovadă, din 
întreaga dezbatere nu a reieşit nici măcar un angajament, o ştire pozitivă pentru economie sau o soluţie alternativă de 
abordare a problemelor cu care ne confruntăm. S-a scris mai mult despre genţile unei distinse doamne colege din 
Parlament decât despre reducerea CAS-ului la angajator cu 5 puncte procentuale. 

Agenda publică nu cred că este interesată de insulte, cred în schimb că este interesată de tactici şi strategii 
economice, de planuri de dezvoltare economică şi de reducere a deficitului pe care România încă îl are în faţa 
Occidentului. Oamenii sunt interesaţi de problemele sociale, de venituri, salarii sau pensii, de infrastructură, de 
administraţie, de fiscalitate, de mediu şi de siguranţă publică nu de scandal politic. Acestea sunt stimaţi colegi 
problemele, nu cine strigă mai tare de la această tribună. Cred că dezbaterea politică din Camera Deputaţilor iniţiată 
imagologic de PNL este un exemplu de aşa nu în ceea ce priveşte practica parlamentară. Îmi exprim speranţa că vor 
exista astfel de dezbateri, lunar, dar cu mult mai multă substanţă şi relevanţă pentru viaţa de zi cu zi a românilor.  

 
Deputat 

Ioana Dumitru 
 

*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Drepturile copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 
             

Stimată doamnă ministru, 
 

Sănătatea demografică a unei ţări stă în politica de susţinere a familiei şi a copiilor. Ca români, stăm şi 
asistăm neputincioşi la scăderea masivă a numărului de copii, atât ca urmare a naşterilor tot mai puţine, cât şi a 
plecărilor oamenilor în străinătate, cu pericolul de a fi martorii prabuşirii sistemul de asigurări sociale pe termen lung. 

PP-DD a reclamat în mai multe rânduri necesitatea creşterii alocaţiilor de stat pentru copii tocmai ca măsură 
de prevenire a unui dezastru demografic. Din raţionamente care ne scapă, propunerile noastre au fost sistematic 
tratate cu dispreţ sau considerate măsuri cu impact mare politic şi lăsate deoparte pentru vremuri politice mai cu miză 
pentru actuala guvernare, pentru că, nu-i aşa?, un partid ca PP-DD nu poate da lecţii de bune practici unor partide 
deja istorice într-o conjunctură socio-politică marcată de nenumărate gafe guvernamentale. 

Puţini români care lucrează legal în străinătate ştiu că pot primi pentru copiii lor alocaţii destul de 
consistente, din ţara în care sunt angajaţi. Mai pe româneşte, dacă noi nu o facem cel puţin să o facă alţii în locul 
nostru şi să ne ajute să ne îngrijim copiii aşa cum merită şi dacă noi ne mulţumim cu faptul că România ocupă locul 
168 în lume, „în coada Africii”, aşa cum menţiona un stimat coleg, în ceea ce priveşte raportul dintre alocaţia anuala 
primită de copii şi Produsul Intern Brut. 

În acest context, al refuzului categoric de majorare a alocaţiilor copiilor măcar la jumătate din cheltuiala 
actuală per cap de câine comunitar, vă întreb respectuos doamnă ministru: 
1. Ministerul pe care îl conduceţi este dispus măcar să demareze o campanie de comunicare şi conştientizare privind 
drepturile copiilor cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, conform Regulamentului Consiliului 
Europei nr. 1408/71?  
2. Câţi copii cu unul sau ambii părinţi plecaţi din ţară sunt în prezent în România, câţi dintre ei sunt în judeţul Brăila, 
şi cine are grijă de creşterea şi educaţia acestora? 
Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat 
Marioara Nistor 

 
*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 
 Declaraţii politice 
 

 
Crimeea s-a reîntors acasă 

 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
 
Printr-un gest nechibzuit acum 60 de ani, Peninsula Crimeea a fost ruptă de Patrie şi dăruită fără voinţă 

populaţiei autohtone, unei alte ţări care nu avea nici o legătură tradiţională cu Crimeea. Reîntoarcerea istorică s-a 
realizat pe data de 16 martie 2014.  

Referendumul a avut două întrebări în cele trei limbi folosite pe teritoriul Peninsulei Crimea şi anume:  
- doriţi să vă întoarceţi la Rusia? 
- doriţi să rămâneţi în continuare cu Ucraina? 
 Cu o participare la vot de peste 82% la referendum, populaţia Crimeei a votat cu încredere în proporţie de 
peste 95%, reîntoarcerea la Patria istorică Rusia! 
 Referendumul s-a desfăşurat paşnic, fără violenţe, fără tulburări, fără maidan şi a fost supravegheat de 135 de 
observatori din 23 de ţări, chiar şi din unele ţări ale Uniunii Europene. 
 Orice cetăţean de bună credinţă îşi pune întrebarea Ce i-a determinat pe locuitorii peninsulei Crimeea să 
organizeze referendumul din 16 martie 2014? 
 Răspunsul este clar şi fără echivoc, evenimentele de pe Maidanul din Kiev - susţinute de unele persoane cu 
interese în destabilizarea Ucrainei. 
 Aceşti manifestanţi paşnici (sau foarte paşnici, în relatările mass-mediei occidentale) au venit la demonstraţia 
de pe Maidan bine pregătiţi, bine organizaţi, bine echipaţi şi bine dotaţi cu bâte de baseball, lanţuri şi bastoane de 
cauciuc, cocktail-uri Molotov şi le-au utilizat din plin. 
 Trebuie remarcată o realitate, faptul că în anumite zile, în fruntea acestor manifestanţi paşnici se aflau unele 
personalităţi de rang înalt sau chiar foarte înalt din unele ţări ale Uniunii Europeane, ai Parlamentului European şi 
chiar de peste ocean. 
 Din nou am o întrebare, Oare aceşti lideri din ţările care se declară super democratice au îndemnat pe cei 
prezenţi pe Maidan să demonstreze paşnic sau au îndemnat la violenţă şi la folosirea cocktail-urilor Molotov? 
 Mai trebuie remarcat încă un fapt fără precedent petrecut la Kiev, act ce va fi consemnat de istorie. Pe data de 
21 februarie 2014, miniştrii din trei ţări membre ale Uniunii Europene în numele demonstranţilor superpaşnici au 
negociat cu guvernul existent la acea dată în Ucraina. S-a semnat şi un protocol, s-a luat angajament că acest protocol 
va fi respectat întocmai şi necondiţionat. Rezultatul a fost neaşteptat! Guvernul a respectat cele asumate pe când 
reprezentanţii care au semnat în numele opoziţiei nu şi-au respectat semnăturile şi revoluţia a continuat cu cocktail-
uri Molotov şi cu lunetişti până când câteva zeci de demonstranţi şi-au pierdut viaţa. 
 Scopul revoluţiei a fost atins, s-a instaurat un guvern nou care a luat de îndată două hotărâri istorice: 
- Interzicerea folosirii altor limbi pe teritoriul Ucrainei 
- Semnarea tratatului de asociere cu Uniunea Europeană  
Carta europeană a limbilor minoritare sau regionale adoptată anterior a fost uitată. 
 Istoria a făcut ca pe teritoriul Ucrainei să locuiască aproximativ 500 000 de români pentru care limba română 
este o limbă maternă şi dintr-o dată, conform deciziei noului guvern (constituit prin Maidan), nu mai au dreptul să 
folosească limba română, deşi este limba lor maternă. 
 În Crimeea peste 68% din locuitori folosesc limba rusă ca limbă maternă şi această populaţie s-a trezit că, 
conform deciziei Kievului, nu mai au dreptul să utilizeze limba maternă şi a fost forţată să-şi recapete acest drept. 
 Am trăit şi am văzut, la televizor, şi alte revoluţii, care s-au numit portocalii, trandafirii sau de primăvară, 
dar am văzut, tot la televizor şi încă o revoluţie foarte paşnică, specific kieveană cu cocktail-uri Molotov, cu coloane 
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de demonstranţi în fruntea cărora erau prezenţi unii lideri reprezentativi ai ţărilor democratice occidentale. Nu mai 
doresc să văd asemenea revoluţii cu jertfe omeneşti. 
 Noua administraţie a peninsulei Crimeea a abrogat decretul dictatorial al Kievului care interzicea folosirea 
acestor limbi în afară de ucraineană şi a stabilit ca pe teritoriul Crimeei să fie utilizate atât de populaţie cât şi în 
administraţie trei limbi, aşa cum se foloseşte şi în Elveţia, o ţară într-adevăr democratică! 
 
 

Deputat 
Miron Ignat 

 
*** 

 
Nevruzul, o sărbătoare a primăverii şi a unui nou început 

 
Domnule preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

  
 În fiecare an, începând cu data de 21 martie, musulmanii din întreaga lume celebrează sărbătoarea 
Nevruzului, o datină străveche ce îşi găseşte începuturile în urmă cu 5000 de ani. Cuvântul Nevruz are provenienţă 
persană ,de la „ Nowüz” şi prezintă o dublă semnificaţie: în cultura iraniană, această sărbătoare simbolizează 
începerea unui nou an calendaristic, iar în alte culturi, Nevruzul prevesteşte venirea primăverii, începerea unui nou 
ciclu de viaţă. Data de 21 martie coincide de asemenea cu echinocţiul, fenomen astrologic ce anunţă venirea 
primăverii în emisfera nordică. Sărbătoarea Nevruzului este vast răspândită în întreaga lume, aceasta fiind celebrată 
în ţări ca Turcia, Iran, Afganistan, Vestul Chinei, Crimeea Albania, Georgia şi o multitudine de ţări aparţinând Asiei 
Centrale. 
 În România, Nevruzul, are o valoare revelatoare, fiind cea mai importantă sărbătoare după Bayram. Pe data 
de 21 si 22 martie, filialele Uniunii Democratice a Tătarilor Turco – Musulmani din România:   Constanţa, Medgidia, 
Bucuresti, Agigea, Murfatlar, Tuzla, Mihail Kogalniceanu si Techirghiol, au  organizat manifestări dedicate 
Nevruzului, recitând poezii, prezentând piese de teatru, iar ansamblurile de dansuri atât româneşti cât şi tătăreşti au 
oferit un spectacol inedit. 
 Cu prilejul sărbătorii de Nevruz doresc să le urez tututor musulmanilor o primăvară frumosă, plină de 
împliniri şi pace sufletească.  
 

Deputat 
Varol Amet 

 
*** 




