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

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2019* 
 

 (Situaţia cuprinde datele la 6 septembrie 2019) 
Totalul iniţiativelor legislative 1331 
din care:  

– existente la începutul anului 2019 986 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2019 332 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019 13 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 148

192 

– votate  189 
             din care: - înaintate la Senat      26 

                            - în procedura de promulgare 29 

                            - promulgate** 107 

                            - respinse definitiv 27 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

- la vot final 1 

2) Se află în proces legislativ 1163 

a) pe ordinea de zi 497 

b) la comisii  639 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

8 

3) Desesizări 3 

4) Retrase de iniţiatori 1 
5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 21 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 21 

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

 
     Cele 189 iniţiative legislative votate privesc: 

                           66 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
   27  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                8  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    31  proiecte de legi  
                        123 propuneri legislative 
 
           * Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunile extraordinare din 1-5 iulie 2019 şi 26-28 august 2019. 
           ** În anul 2018 au fost promulgate 162 legi. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură  

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea septembrie– decembrie 2019 

 
(Situaţia cuprinde datele la 6 septembrie 2019) 

 
Totalul iniţiativelor legislative     1167  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2019 1154

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019 13

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 5

      9

– votate       6  129  

             din care: - înaintate la Senat      1 

                            - în procedura de promulgare 5 

                            - promulgate* 0 

                            - respinse definitiv 0 

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

- la vot final 1

2) Se află în proces legislativ 1163

a) pe ordinea de zi 497

b) la comisii  639

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19

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

8

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 21

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 21

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

 
   Cele 6 iniţiative legislative votate privesc: 

                             3 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
   1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        1  proiect de lege  
                             3 propuneri legislative 
oiecte de legi iniţiate de Guvern: 
pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
               * În anul 2019 au fost promulgate  162 legi, din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile        
anterioare. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

(săptămâna 2 – 6 septembrie 2019) 

 

Şedinţa din ziua de miercuri, 4 septembrie  2019 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

526 

        din care: - în dezbatere 

 

526 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          5  

7 

   - votate 
 

6 

                           - la Senat 
 

1 

                           - la promulgare 
 

5 

                           - la vot final 
 

1 

  
Retrimise la comisii 
 

5 

 
 
 
R   ▪ Cele 6 iniţiative legislative votate privesc: 
                3 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                           din care: 
                                   1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                   1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   1  proiect de lege 
                3 propuneri legislative 
ivesc: 
donanţelor de Urgenţă  
 
R    
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donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 

 
 

D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
(săptămâna 2 - 6 septembrie 2019) 

 
 
 

 I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   
 

1.  PL-x 48/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 
din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război și 
pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale 
invalizilor și văduvelor de  război  
 

2.  PL-x 128/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă  
 
 

3.  Pl-x 276/2018 - Lege pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

4.  PL-x 569/2018 - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol  
 

5.  PL-x 580/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru 
derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a  
 

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

1. Pl-x 213/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi publice  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor 
 

( la data de 5 septembrie 2019 ) 
 

I.  În perioada  2– 6 septembrie 2019  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 10 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus 51 avize. 
Cele 10 rapoarte depuse sunt:  
 

 rapoarte de adoptare    3 
 rapoarte de respingere   7 
 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:       
 ordonanțe ale Guvernului 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 

1  
3 
6  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 616 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 76 pentru raport 

suplimentar.  
 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     
 Comisiile parlamentare au întocmit  2022  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

2017 

În anul 
2018 

 

În anul 
2019 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 751 305 

 rapoarte suplimentare 115 67 38 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 12 

TOTAL 818 849 355 

 
 
 
 
 



             A N E X A  
  

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 

în perioada  2-6 septembrie 2019 
 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.540/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 

septembrie 2015 privind Codul fiscal   

42 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.082019 

Raport de respingere 
(350/RS din 28.08.2019) 

2, 

 
PLx.243/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
03.092019 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(302/R din 04.09.2019) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.394/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 

8 parlam. 
Adoptat de 

Senat 
10.07.2019 

Raport de respingere 
(299/R din 03.09.2019) 

2 

 
Plx.218/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman 

30 parlam. 
Adoptat de 

Senat 
09.07.2019 

Raport de respingere 
(300/R din 03.09.2019) 

3. 

 
Plx.126/2018/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

- Raport comun cu Comisia pentru mediu și Comisia juridică 

Guvern 
Adoptat de 

Senat 
13.05.2019 

Raport de adoptare 
(301/R din 03.09.2019) 

4. 

 
Plx.220/2019 Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - 

Codul Silvic 
- Raport comun cu Comisia pentru mediu și Comisia juridică 

16 parlam. 
Respinsă 
de Senat 

04.09.2019 
Raport de respingere 

(305/R din 03.09.2019) 

 
 
 
 



III. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.126/2018/2
019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
-Raport comun cu Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 

Guvern 
Adoptat de 

Senat 
13.05.2019 

Raport de adoptare 
(301/R din 03.09.2019) 

2. 

 
Plx.220/2019 

Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - 
Codul Silvic 
-Raport comun cu Comisia pentru agricultură și Comisia juridică 

16 parlam. 
Respinsă 
de Senat 

04.09.2019 
Raport de respingere 

(305/R din 03.09.2019) 

 
IV. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
PLx.238/2019 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale 

1 parlam.  03.09.2019 
Raport de respingere 

(303/R din 15.04.2019) 

2 
 
PLx.262/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

2 parlam. 
adoptat de Senat 

03.09.2019 
Raport de respingere 

(304/R din 15.04.2019) 

 
V. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.219/2017 Proiect de Lege pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative 

privative de libertate 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
27.08.2019 

Raport de respingere 
(298/R din 27.08.2019) 

2 

 
Plx.126/2018/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
-Raport comun cu Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu 

Guvern 
Adoptat de 

Senat 
13.05.2019 

Raport de adoptare 
(301/R din 03.09.2019) 

3 

 
Plx.220/2019 Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - 

Codul Silvic 
-Raport comun cu Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură 

16 parlam. 
Respinsă 
de Senat 

04.09.2019 
Raport de respingere 

(305/R din 03.09.2019) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații politice 

 

Energie nu demagogie 
Stimate colege, stimați colegi  
În pofida acuzațiilor că ar fi descurajați investitorii în energie, guvernarea PSD reușește să aducă România mai aproape 

de independența energetică. Luni 2 septembrie 2019 a fost semnat ordinul de începere al lucrărilor pentru preluarea gazelor din 
off-shore în sistemul național de transport. Documentul este semnat de Transgaz și Black Sea Oil&Gas – companie deținută de 
americanii de la gigantul Carlyle International Energy Parteners și BERD. 

Asistăm așadar la un pas decisiv în ceea ce privește construcția infrastructurii care să aducă gazul din Marea Neagră în 
sistemul național de transport. Mai mult decât atât este, am putea spune, dovada incontestabilă  că investițiile în exploatarea 
off-shore se vor face și că se va trece curând la faza de exploatare a zăcămintelor de gaz din platforma Mării Negre. Numai din 
această exploatare se va putea acoperi 10% din necesarul anual de gaze naturale al României. Practic România nu va mai fi 
nevoită să importe gaz, în condițiile în care după cum bine ști, acum importurile de gaz reprezintă aprox 8-10% din totalul 
consumului. 

Sigur  mai sunt  luni bune până când conductele să fie gata și până când gazul extras va fi pompat în sistem dar se poate 
afirma cu certitudine că viitorul României va fi unul al independenței energetice și al valorificării corespunzătoare a resurselor 
noastre naturale, pentru că intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare.  

Se face acum dovada relei credințe a celor care tot acuză că guvernarea PSD, inclusiv prin OUG 114, a descurajat 
investitorii să dezvolte proiectele de exploatare de gaz off-shore. Black Sea Oil a investit deja 200 de milioane de dolari, iar 
alte 400 de milioane urmează să fie investite până la finalizarea proiectului necesar exploatării. Se vede clar că investitorii 
serioși și responsabili înțeleg termenii unui parteneriat corect, din care câștigă ambele părți. Guvernarea PSD a impus prin lege 
ca jumătate din cantitatea de gaze extrasă din Marea Neagră să se vândă pe piața internă, pentru a asigura atât consumul 
populației și dezvoltare industrială/economică.  

Încă o dată ni se confirmă faptul că proiectul Legii off-shore, pentru care Partidul Social Democrat s-a luptat cu succes 
pentru a fi promulgat, a fost unul corect pentru toate părțile interesate în astfel de exploatării, dar mai ales corect pentru 
România.   

Încă o dată ni se confirmă că opoziția, prin trompetele corporatiste de la PNL și USR, servește orice alte interese numai 
ale românilor NU. Mai mult decât atât PNL și USR cer insistent abrogarea OUG 114, pentru a servi corporațiile, în detrimentul 
cetățenilor. PNL și USR sunt indiferente la creșterile uriașe ale facturilor la utilități pe care ar trebui să le suporte populația în 
cazul eliminării plafonului la prețurile pentru gaze și energie electrică. 

 Conform unei evaluări independente de interesele politice, realizată de Asociația Companiilor de Utilități (ACUE), care 
grupează marii distribuitor și furnizori de energie electrică și gaze naturale, dacă s-ar abroga OUG 114 și s-ar desființa 
plafonul la prețurile din domeniul energiei, acestea ar crește cu circa 50 lei la gaze și 100 lei la energie electrică.  

Opoziția nu nu a fost niciun moment preocupată de impactul social negativ pe care l-ar genera abrogarea OUG 114. 
Singura preocupare a celor două partide este să servească interesele corporațiilor care au fost nevoite să își diminueze 
profiturile în urma plafonării prețurilor la gaze și electricitate. 

Cererea cu insistență a PNL și USR privind abrogarea plafonului la gaze și energie electrică arată doar ipocrizie și 
demagogie.   

Deputat 
Andrei Nicolae 

*** 
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Rolul Politicii Agricole Comune în consolidarea comunităţilor locale 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
Zonele rurale reprezintă între 44% şi 88% din fiecare ţară a Uniunii Europene. Aceste teritorii diverse joacă un rol 

esenţial printr-o mare varietate de floră şi faună şi medii naturale. Zonele rurale oferă alimente şi resurse care contribuie la 
locuri de muncă, prosperitate şi contribuie la menţinerea patrimoniului cultural. Zonele rurale sunt cu adevărat în centrul 
Europei. 

Este responsabilitatea noastră pentru viitor de a asigura vitalitatea zonelor rurale; consolidarea lanţurilor valorice din 
mediul rural şi a reţelelor locale de producţie; sprijinirea tinerilor agricultori şi a femeilor în agricultură; conservarea şi 
protejarea resurselor noastre naturale; şi de stimulare a inovării şi digitalizării rurale. 

Politica Agricolă Comună viitoare (PAC 2021 – 2027) va juca un rol fundamental în abordarea acestor probleme, 
ajutând statele membre să acorde prioritate şi să sprijine viaţa rurală şi dezvoltarea unui sector agricol modern, durabil şi 
favorabil. 

Multe zone rurale din Uniunea Europeană suferă de probleme structurale, cum ar fi lipsa de oportunităţi de angajare 
atractive, lipsa de calificări, insuficienţa investiţiilor şi a serviciilor de bază. Viitoarea Politică Agricolă Comună cred că va 
ajuta statele membre să abordeze aceste provocări şi să-şi dezvolte mediile non-urbane. Sectorul agricol european este 
caracterizat de o populaţie agricolă îmbătrânită. Comunitatea noastră agricolă are nevoie de o „infuzie” de sânge nou. 

Viitoarea Politică Agricolă Comună recunoaşte importanţa atragerii tinerilor şi a femeilor în acest sector şi facilitarea 
dezvoltării afacerilor în zonele rurale. 

Prin sprijinul şi flexibilitatea viitoare Politici Agricole Comune propuse, putem păstra tradiţiile, facilitând în acelaşi 
timp dezvoltarea afacerilor. Putem face zonele rurale mai atractive pentru noi talente, sprijinind în acelaşi timp fermierii tineri 
şi bătrâni, îndeplinind aşteptările cetăţenilor, asigurând cele mai înalte standarde de siguranţă, calitate şi bunăstare. 

În concluzie, sper ca viitoarea Politică Agricolă Comună să consolideze structurile soci-economice a zonelor rurale şi să 
ofere statelor membre flexibilitatea şi sprijinul pentru adoptarea intervenţiilor la nevoile şi condiţiile locale printr-un mod 
simplificat şi cu mai puţine norme.   

Vă mulţumesc,            Deputat 
Neculai Iftimie 

*** 
Mărirea salariilor aduce muncitorii români înapoi acasă 

 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Venirea toamnei constituie, anul acesta, un prilej de bucurie pentru 5 milioane de pensionari, dar și pentru multe familii 

de peste tot din țară. În primul rând pentru că de la 1 septembrie toate pensiile au crescut cu 15%, prin majorarea punctului de 
pensie de la 1.100, la 1.265 lei. De asemenea, aplicarea deciziilor Cabinetului Dăncilă vizează și majorarea pensiei minime 
garantate, de la 640 de lei, la 704 lei, urmând ca anul viitor aceasta să fie de 775 lei.  

În al doilea rând bucuria părinților și bunicilor noștri nu se rezumă doar la creșterea beneficiilor lunare, ci are și un 
substrat sentimental, deosebit de important pentru aceștia- reîntregirea familiilor!  

În timp ce guvernările de dreapta și cea tehnocrată prin tăierile succesive, aplicate tuturor categoriilor de pensii și salarii, 
i-au forțat pe muncitorii români să-și lase în urmă părinții, copiii, soțiile, bunicii și să plece peste hotare pentru un loc de 
muncă mai bine remunerat, acum, Cabinetul Dăncilă a reușit, pentru prima dată în istoria postdecembristă, să-i readucă pe 
aceștia acasă! Creșterea salariului minim pentru lucrătorii din construcţii la 3.000 de lei, scutirea de la plată a impozitelor 
pentru salariile cuprinse între 3.000 şi 30.000 de lei brut, exceptarea de la plata CASS şi reducerea cotei de CAS au facilitat 
reîntoarcerea în țară a multor lucrători români. Astfel, muncitorii români de pe şantierele din Europa se întorc acasă, la 
familiile lor, odată cu alte categorii socioprofesionale. Deja, firmele angajează tot mai mulţi conaţionali veniţi din ţări precum 
Germania, Spania sau Marea Britanie.  

O altă dovadă certă că eforturile depuse de guvernarea PSD sunt cele corecte o oferă creșterea volumului lucrărilor din 
construcţii. Spre exemplu, în trimestrul al doilea al acestui an, prin comparaţie cu perioada similară a anului trecut, lucrările 
din construcţii au crescut cu 31%. Așadar, România se bucură de cea mai bună dinamică din Uniunea Europeană și în acest 
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sector de activitate. Concret, construcţiile în Uniunea Europeană au crescut în același trimestru al II-lea al anului în curs cu un 
ritm anual de 2,2%, potrivit datelor Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. 

Pe de altă parte, specialiştii din domeniu spun că viablitatea deciziilor Guvernului Dăncilă privind introducerea noilor 
facilităţi fiscale este probată și de scăderea fenomenului de muncă la gri care, în 2018, ajunsese la 60% din piaţă. 

Dragi colegi, din toate datele pe care vi le-am prezentat rezultă fără echivoc că Guvernul României a acordat o atenție 
deosebită stopării fenomenului migrației forței de muncă peste hotare, precum și a fenomenelor sociale subsidiare pe care acest 
proces le-a generat, respectiv dezmembrarea a mii de familii, vulnerabilizarea creșterii, educării și dezvoltării copiilor sau 
accentuarea fenomenului pauperizării în rândul vârstnicilor, văduviți de sprijinul copiilor lor. Spre deosebire de guvernările 
anterioare, Cabinetul Dăncilă și-a asumat măsuri concrete și a și creat mecanisme eficiente, menite să protejeze familiile 
rămase în țară, dar și să faciliteze reunificarea celorlalte. Debutul toamnei certifică procesul de revenire în țară a muncitorilor 
români și, concomitent, îndeplinirea mai multor angajamente pe care noi, social-democrații, ni le-am luat în fața tuturor 
românilor, în campania electorală de la alegerile parlamentare din 2016. Dincolo de orice retorică populistă a opoziției, de 
orice orgolii ale reprezentanților acesteia, trebuie să vedem realizările pe care PSD le-a generat și să admitem că social 
democrația este singura șansă de dezvoltare a României și îmbunătățirii, în egală măsură, a vieții tuturor românilor! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Declarație politică 
Stimate colege, stimați colegi, 
Ne aflăm înaintea începerii unui nou an școlar. Reclamele pe care le vedem la televizor în ultima perioadă se adresează 

părinților care trebuie să își antreneze copiii pentru a putea susține greutatea ghiozdanelor. Emisiunile tratează subiecte precum 
ce tip de ghiozdan este cel mai potrivit și cum trebuie purtat pentru a nu afecta coloana copiilor. Mulți elevi, chiar și cei de 
gimnaziu, sunt însoțiți de un părinte sau un bunic care le duce bagajul de școală. Toate au la bază un singur motiv: programa 
școlară supraîncărcată. 

Avem în zilele noastre curricule care acoperă o plajă atât de largă de subiecte, încât unui elev îi este greu să își dea 
seama spre ce domeniu vrea să se îndrepte în viață. Dacă dorește să se specializeze pe științele exacte, are o sumă de materii ce 
aparțin științelor umaniste pe care le va trata superficial, ceea ce îi va afecta media generală, sau se va suprasolicita pentru a 
acoperi și excela la fiecare subiect. Un exemplu concret, un elev de gimnaziu din generația actuală a avut în clasa a cincea 17 
materii, în a șasea 15. Ce poate reține un copil de 10-11 ani din 17 materii diferite? Cu ce rămâne după un an de școală în afară 
de oboseală cronică? 

În aprilie 2016, prin Ordin de Ministru, s-au stabilit Planurile-cadru pentru ciclurile de învățământ.  La clasa a cincea 
ordinul 3590 prevede 15 materii în trunchiul comun, care trebuie parcurse în mod obligatoriu și însumează 25 de ore de studiu, 
cărora li se adaugă curriculumul la decizia școlii, materii așa-zis opționale, dar care sunt obligatorii pentru elev. Prin 
Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 din Legea educației naționale s-a propus scăderea numărului de ore pe care 
un elev trebuie să le petreacă la școală, dar a fost cerută reexaminarea formei adoptate de Parlament deoarece ar afecta normele 
didactice ale personalului din învățământul preuniversitar.  

Importanța profesorilor în școala românească este de necontestat. Dar, ceea ce ar trebui să primeze este interesul 
copilului. Învățământul orientat către elevi trebuie să fie prima preocupare a oricărei persoane cu putere de decizie, indiferent 
de nivel. Iar de la ministrul educației, oricine va fi acesta, indiferent pe cine va reprezenta, asta aștept: o reevaluare a 
programei școlare care să conțină un număr echilibrat de materii. O analiză obiectivă, susținută de consultări și dezbateri, din 
care să rezulte o propunere concretă privind restructurarea curriculei și care să apropie sistemul educațional românesc de stat 
de cele pe care le admirăm în alte țări sau în școlile particulare. Un sistem care să ia în considerare nevoile elevului, să îl ajute 
să își dezvolte abilitățile în domeniile spre care are înclinație și nu capacitatea de a susține pe umeri la 11 ani un ghiozdan cu 
întreaga paletă de cunoștințe a lumii. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie și ca fiecare dintre noi, parlamentarii, 
să ne implicăm în promovarea interesului superior al copilului. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu 
*** 
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În timp ce opoziția a făcut ce știe ea mai bine, adică a lansat scenarii alarmiste, PSD a majorat 
pensiile pentru 5 milioane de români 

 

Pensiile a cinci milioane de români au fost majorate în urmă cu câteva zile, mai exact începând cu data de 1 septembrie 
2019, ca prim efect al noii Legi a pensiilor. Creșterea punctului de pensie de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, ceea ce transpus în 
procente reprezintă o majorare a veniturilor lunare cu 15% pentru toți pensionarii, precum și creșterea indemnizației sociale 
(cunoscută sub denumirea de pensie minimă) de la 640 de lei la 704 lei reprezintă, în opinia noastră, a social-democraților, 
înfăptuirea unui act de dreptate pentru vârstnicii din țara noastră. PSD, prin muncă serioasă și responsabilitate, și-a îndeplinit 
promisiunile pe care le-a făcut în fața tuturor categoriilor sociale, și a reparat, pas cu pas, dezastrul social lăsat în urmă de 
guvernarea Băsescu-Boc, care a lăsat majoritatea populației, de la pensionari la angajați, în sărăcie și disperare.  

Atacurile susținute ale opoziției s-au dovedit a fi, din nou, lipsite de orice suport real. Guvernul PSD a estimat corect în 
momentul construcției bugetului pentru anul 2019, iar sumele necesare pentru această majorare au putut fi alocate fără 
probleme, și, așa cum ne asigură ministrul Muncii, Marius Budăi, plățile se vor face și nu vom avea sincope. De la începutul 
guvernării, adică din 2016, punctul de pensie a crescut până în prezent cu 45 de procente, de la 871 lei la 1.265 lei. Următoare 
majorare va avea loc anul viitor,  punctul de pensie urmând să crească de la valoarea de 1.265 la 1.775 de lei, începând cu data 
de 1 septembrie 2020. Prin  măsurile reparatorii față de pensionari, PSD le redă acestora demnitatea și dreptul de a avea un trai 
decent, așa cum îl merită pentru munca pe care au depus-o decenii la rând pentru România și pentru generațiile care le-au 
urmat.  

Deputat 
Cornel Itu 

*** 
Municipiul și județul Bacău – un imens șantier de dezvoltare 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor colegi, 
Atât județul Bacău, cât și municipiul-capitală, seamănă cu un imens șantier, grație proiectelor demarate de autoritățile 

locale, în speță Consiliul Județean și Primăria Bacău. Pe toată suprafața județului, lucrările de modernizare și investiții noi sunt 
în plină implementare, în prezent existând în întregul Bacău peste 200 de proiecte în derulare, în toate domeniile de activitate. 
Cele mai importante dintre acestea sunt în infrastructură: Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru „Drum de 
mare viteză Focşani - Bacău” - Contract Semnat în luna ianuarie 2019, data de finalizare 24 luni; Elaborare Studiu de 
Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru „Drum de mare viteză Bacău - Paşcani” - Contract Semnat în luna noiembrie 2018, 
data de finalizare 24 luni; Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Drum Expres Bacău - Piatra Neamţ” - Documentaţie 
încărcată pe SEAP pentru demararea procedurii de achiziţie publică; Finalizarea lucrărilor demarate pentru Varianta de Ocolire 
Bacău - termen estimat, luna septembrie 2021; Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic de execuţie pentru 
„Autostrada Braşov - Bacău”. Documentaţie încărcată pe SEAP pentru demararea procedurii de achiziţie publică.  

În municipiul reședință de județ, inițiativele propuse și  asumate de primarul Cosmin Necula, dublate de susținerea 
Consiliului Local, și-au găsit într-un procent covârșitor binemeritata susținere din partea Guvernului PSD.  

Este extraordinar faptul că se lucrează peste tot, iar băcăuanii văd aceste șantiere zilnic, cu ochii lor! De la șantierul 
Rezervei de apă a Municipiului Bacău, proiect strategic finanțat de Executiv prin PNDL la infrastructura rutieră a orașului, de 
la Insula de Agrement la Programul „Clasa zero”, în acest an extins și la clasa a V-a. 

Aceste investiții constituie certificarea faptului că administrația PSD a Municipiului Bacău știe ce are de făcut și că, prin 
proiectele promovate, va rezolva probleme care nu au fost abordate niciodată de fostele administrații care s-au perindat la 
cârma orașului Bacău. 

Rezerva de apă este proiectul prin care primarul Cosmin Necula și Guvernul PSD vor intra în istorie prin sfârşitul crizei 
apei în Bacău. Orașul nu va mai depinde de o singură alimentare cu apă – aducțiunea Valea Uzului -, aşa cum s-a întâmplat 
până acum, și va dispune în sfârşit de propria sursă de apă, graţie fronturilor de captare modernizate aflate în vecinătatea 
Bacăului. Lucrările la Rezerva de apă sunt în curs, cu o bună mobilizare din partea constructorului. 

După mai bine de 15 ani, una dintre cele mai importante intrări către orașul Bacău, Calea Bârladului, a fost modernizată 
și reasfaltată. Alte străzi, Venus, Prieteniei, Alecu Russo, Constantin Mușat, H. Coandă, Constantin Ene, Prelungirea Bradului 
sau Erou Ciprian Pintea, au fost sau sunt în curs de reabilitare, prin turnarea de covor asfaltic, în cadrul unui program de 
aproximativ 25 milioane lei derulat în acest an de Primăria Bacău, program care vizează și reabilitarea altor artere din 
municipiu.  
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Infrastructura educațională beneficiază și în acest an de investiții importante, mai ales prin continuarea programului de 
dotare și modernizare a claselor pregătitoare. Vor fi modernizate și dotate 54 de clase pregătitoare din 23 de unități 
educaționale. Pentru întâia oară, programul va trece și spre ciclul gimnazial, prin modernizarea și dotarea a 60 de clase a V-a 
din 28 de școli din oraș. Peste 3.200 de elevi, părinții acestora și cadrele didactice se numără printre beneficiarii direcți ai 
investițiilor din acest an. Atragerea fondurilor europene este o altă prioritate a Municipalităţii băcăuane. În luna mai a fost 
semnat contractul de finanțare pentru obiectivul „HUB Tineret – Cinema Orizont”, proiect în valoare de 4,7 milioane euro, 
finanțat prin Axa Prioritară 2.1 B din cadrul POR 2014 – 2020. De asemenea, din cele nouă proiecte de mobilitate urbană 
depusă pe Axa 4 POR – Dezvoltare Urbană Durabilă, patru se află în etapa de precontractare, urmând să fie semnate 
contractele de finanțare. Toate proiectele amintite au parcurs etapele de evaluare a conformității administrative și eligibilitate, 
precum și cele tehnico-financiare, şi sunt convinsă că, după finalizarea acestora, municipiul Bacău va avea cu adevărat faţa 
europeană binemeritată.  

În concluzie, este o realitate incontestabilă că în județul și municipiul Bacău se lucrează susţinut, mai ales în 
infrastructura rutieră, iar aceste șantiere sunt văzute de toţi locuitorii judeţului. Este remarcabil că, dincolo de vorbe goale şi 
intoxicări grosolane, guvernarea locală, judeţeană şi naţională a PSD îşi face temeinic și profesionist treaba, prin punerea în 
aplicare a proiectelor demarate în judeţul Bacău, aşa cum ne-am angajat în faţa oamenilor. 
 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
Programul Național Casa Verde Fotovoltaice va fi un real succes 

 

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea 
acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, sau altfel spus, Programul Național Casa Verde 
Fotovoltaice, se prefigurează a fi un real succes.  Până acum, au fost deja validați instalatorii care au încheiat contracte de 
participare în acest program ambițios cu Administrația Fondului pentru Mediu, ei urmând să semneze contractele până la 
sfârșitul acestei săptămâni.  

Ulterior, potențialii beneficiari, respectiv persoanele fizice care se încadrează în prevederile ghidului, urmează a se 
adresa instalatorilor validați în vederea înscrierii, cu documentele aferente doveditoare a eligibilității. Este important de 
cunoscut faptul că autoritățile locale nu au atribuții privind înscrierea oamenilor în acest program, singurul rol al Primăriilor 
fiind cel de informare a cetățenilor care doresc accesarea finanțărilor acordate de Guvern. 

Programul Național Casa Verde Fotovoltaice are ca obiect sprijinirea românilor care intenționează să producă energie 
electrică în propriile gospodării, prin instalare de panouri fotovoltaice, subvenționate de stat. Suma primită de fiecare 
beneficiar este de 20.000 de lei, bani ce vor fi alocați după ce beneficiarii se vor înscrie la firmele de instalatori declarate 
eligibile de către Administrația Fondului pentru Mediu. Recurgerea la instalatori în calitate de intermediari între AFM și 
oamenii care doresc să se înscrie în acest program și să primească suma respectivă este generată de faptul că montajul 
sistemelor fotovoltaice în locuințele cetățenilor se va realiza de către aceste societăți, care apoi vor primi suma de 20.000 
lei/beneficiar din partea statului. Valoarea totală a finanțării acestui Program de este de 656 milioane lei, sumă asigurată din 
Programul Operațional Regional (POR).  

Aplicarea Programului aliniază legislaţia României la pachetul legislativ al Uniunii Europene în domeniul energiei, prin 
conferirea statutului de producător consumatorilor de energie electrică. Fiecare român poate să joace un rol important în 
sistemul naţional energetic şi pe piaţa energiei, ceea ce va da şansa consumatorilor casnici să îşi dezvolte noi afaceri.  

Utilizarea de către români a sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară 
consumului propriu le va permite să livreze surplusului de energie produsă în sistemul energetic naţional, iar astfel pot face 
economii considerabile, deoarece producţia suplimentară de energie furnizată în sistem nu va fi fiscalizată. Este extrem de 
îmbucurător faptul că, prin realizarea acestui demers guvernamental în premieră în România, vor fi instalate aproximativ 
30.000 de noi sisteme de panouri fotovoltaice, efectele directe fiind creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii 
aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
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,,Rectificarea bugetară, o rectificare pozitivă!’’ 
Stimați colegi, 
În timpul vacanței parlamentare a fost adoptat proiectul rectificării bugetare, o rectificare pozitivă prin care Guvernul 

PSD asigură sumele necesare pentru plata salariilor, pensiilor și tuturor indemnizațiilor sociale, pentru buna funcționare a 
tuturor instituțiilor și pentru continuarea investițiilor în domeniile prioritare. 

În calitate de deputat PSD condamn modul în care PNL dezinformează în mod conștient populația cu privire la 
rectificarea bugetară. Declarațiile din ultima perioadă ale unor lideri PNL care acuză Guvernul că ar fi „falsificat” datele 
financiare și că ar fi „furat 10% din PIB” sunt de o gravitate deosebită și intră sub incidența prevederilor Codului Penal privind 
comunicarea și răspândirea în mod conștient de știri false care pun în pericol securitatea națională. Aceste acuzații - lipsite de 
orice acoperire factuală și formulate în mod iresponsabil de către PNL împotriva Guvernului - pot afecta încrederea 
investitorilor și a cetățenilor în datele financiare oficiale, fapt ce poate genera un impact negativ asupra economiei naționale și 
a climatului social. Estimarea Guvernului privind veniturile ce vor fi încasate până la finalul acestui an a fost prezentată într-un 
document oficial, autentic, asumat de întreaga echipă guvernamentală. Afirmația că acest document ar fi fost „falsificat” de un 
membru al guvernului este o minciună, un atac politic absurd ce nu poate fi probat în niciun fel de către reprezentanții PNL. 

Pentru a simplifica lucrurile, cred că este important să facem o analiză care arată în acest fel: Educația va beneficia în 
continuare de fonduri mai mari cu 42,4% față de anul 2018. Vom continua programele începute în educație, inclusiv cel 
privind plata pentru rechizitele școlare pentru copiii din familii cu venituri reduse. În domeniul Sănătății, fondurile vor fi 
utilizate în continuare pentru dotarea şi reabilitarea tuturor unităţilor sanitare din ţară, precum şi pentru continuarea 
programelor naţionale de sănătate, asigurarea medicamentelor compensate şi plata majorată a salariilor pentru cadrele 
medicale. Totodată, alocăm prin această rectificare 500 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații, 
alunecări de teren sau alte calamități naturale. De asemenea, garantăm fondurile necesare pentru continuarea proiectelor de 
investiţii pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Pentru Guvernul României, aplicarea principiului coeziunii în dezvoltarea 
armonioasă a tuturor regiunilor ţării este esențială. În 2019 ne respectăm angajamentele privind continuarea majorărilor 
salariilor și pensiilor. Cu siguranță mai sunt multe de realizat, însă am început să luăm măsuri la nivel economic și social și ne 
îndreptăm spre direcția bună! 

Deputat 
Costel Lupașcu 

*** 
Facilitarea accesului la educație vocațională a tinerilor cu nevoi speciale pentru dezvoltarea 

unei piețe a muncii incluzive în România 
Stimate colege, stimați colegi, 
Stadiul de dezvoltare al societății se reflectă pe lângă nivelul economic și social și în modul prin care fiecare stat își 

tratează membrii săi cei mai vulnerabili.  
Acțiunile din cadrul fiecărei administrații centrale și locale trebuie să se implice mai mult și să susțină accesul la 

educație adaptat tinerilor cu dizabilități, cu focalizare pe învățământul vocațional și profesional. Astfel se poate asigura 
angajarea tuturor acelor persoane cu nevoie speciale care pot munci, oferindu-le resurse suficiente pentru o viață independentă, 
demnă, care stimulează participarea socială a celor care nu pot munci la un moment dat. 

În acest sens, avem nevoie de programe dedicate și de instrumente de monitorizare a situației copiilor și tinerilor cu 
CES. Persoanele cu dizabilități ar trebui încurajate, mai mult decât în prezent, să participe la piața muncii în funcție de 
capacitatea lor funcțională și să nu fie considerate o problemă de asistență socială, ci ca un segment special al forței de muncă. 

În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în funcţie de gradul de 
dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de masă. Copiii cu deficienţe medii, cu dificultăţi de 
învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective sau de comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde pot 
beneficia de servicii educaţionale de sprijin.  

În opinia mea de medic cu o experiență de peste 30 de ani în pediatrie, copiii cu nevoi educaţionale speciale trebuie să 
reprezinte unul dintre grupurile ţintă pentru asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

În acest sens consider că trebuie să avem în vedere următoarele aspecte:  
 locuri speciale la licee și școli de meserii pe modelul locurilor rezervate pentru romi. Copiii cu dizabilități 

neuropsihice fac parte dintr-o categorie defavorizată, sistemul nu le oferă suficient personal de suport, școlile speciale nu îi 
pregătesc pentru viață și, deși pot avea abilități deosebite, nu au acces la învățământ de calitate și, pe cale de consecință, la 
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integrare pe piața muncii. Devin astfel asistați social pentru tot parcursul vieții, costând statul mult mai mult decât dacă ar 
deveni funcționali și cât mai independenți. 

  Incluziune reală, astfel încât fiecare unitate de învățământ să fie obligată să integreze între 5% și 10% copii cu CES, 
cât și o distribuire uniformă a personalului de suport: profesori de sprijin, logopezi, consilieri.  

  Profesionalizarea facilitatorilor școlari, astfel încât aceștia să aibă un statut profesional și să beneficieze de o pregătire 
formală completă și dedicată fiecărei deficiențe. 

  Adaptarea programei școlare și a instrumentelor de lucru specifice fiecărei dizabilități  
  Training gratuit, formal pentru stimularea cadrelor didactice care integrează în învățământul de masă copii cu 

dizabilități încadrați în grad de handicap 
  Programe antistigmatizare în școli, astfel încât elevii cu cerințe educative speciale și cei cu dizabilități să nu mai fie 

discriminați în școli nici de către colegi și nici de cadrele didactice. Este important să se dezvolte sentimente de toleranţă, 
înţelegere şi sprijin pentru copiii cu CES.  

  Personalul de sprijin din unitățile de învățământ vocațional și profesional să fie angajat în funcție de numărul copiilor 
cu CES care învață în aceste licee. 

  Dezvoltarea infrastructurii specifice pentru elevii cu deficiențe, cum ar fi: căi de acces, cabinete, facilităţi de 
recuperare etc. 

  Adoptarea în curriculumul la decizia şcolii a unor activităţi special destinate sprijinirii progresului elevilor cu nevoi 
educaţionale special, cum ar fi educaţie remedială, programe după ore, educaţie inclusivă etc. 

Vă mulțumesc.   
Deputat 

Tamara Ciofu 
*** 

Au scăzut ratele la bănci 
 

Încă o minciună a Opoziţiei este contrazisă de realitate. După înlocuirea ROBOR, ratele românilor au scăzut la nivelul 
lunii iunie 2018. Ordonanța 114, blamată de opoziție, aduce mai mulți bani în buzunarele românilor şi îndreaptă abuzurile din 
sistemul bancar. 

Introducerea noului indicator în calcularea dobânzilor la creditele în lei acordate populaţiei a fost una dintre schimbările 
majore ale anului în curs, criticată vehement de Iohannis şi de pretinșii economişti de la PNL şi USR. La doar un trimestru de 
când ROBOR a fost înlocuit cu indicele de referinta pentru creditele in LEI, putem constata că dobânda creditelor noi în lei a 
dat înapoi cu un an, adică a scăzut la nivelul din iunie 2018. 

Dobânda medie în iunie 2018 şi iunie 2019 pentru creditele noi în lei acordate populației, pe termen lung şi scurt, este 
aceeași - 3,16%. 

Scăderea este de peste o jumătate de punct procentual la nivel mediu şi de peste 0,7 puncte la creditul ipotecar, la 
sfârşitul lui iunie 2019, faţă de sfârşitul lui aprilie 2019, când a fost introdus IRCC. 

Rămân însă o problemă regulamentele BNR care permit băncilor să instituie comisioane de risc, administrare sau 
garanții la credite, care se calculează la valoarea totală a creditului și care sunt niște veritabile dobânzi active mascate. Astfel, 
românii sunt prostiți de Manole Isărescu și prietenii  lui bancheri să acceseze un credit cu dobândă de 4% și comisioane de 
plătit lunar care, adunate cu dobânda, ajung până la 9% din valoarea creditului. 

PSD are misiunea să oprească escrocheria BNR-ului și să lupte pentru dobânzi active mici la credite, așa cum sunt și în 
Europa.  

Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
Guvernul României este al fiecărui român,  nu al candidatului Iohannis 

  

Asist cu îngrijorare la mișcările de pe scena politică, girate și susținute de președintele Iohannis. În loc să-și exercite cu 
celeritate și cu echilibru, într-un cadru Constituțional funcția de Președinte al României, așa cum au dorit cetățenii să o facă, 
domnia sa se folosește de poziția pe care o are exclusiv în scopuri electorale, împiedicând și  tergiversând orice inițiativă 
menită să asigure bunul mers al României  fără a oferi orice fel de fundament plauzibil. Candidatul Iohannis ne demonstrează 
că nici de această dată n-a înțeles câtă nevoie are România de o clasă politică matură, de stabilitatea instituțiilor și autorităților 
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statului, care trebuie să funcționeze indiferent de calendarul electoral. De la tribuna Administrației Prezidențiale, pe care o va 
părăsi cu certitudine în urma alegerilor din toamna acestui an, președintele folosește expresia “guvern corupt” pentru a justifica 
refuzul de a răspunde la propunerile de miniștrii interimari, după bunul său plac. Acest guvern pe care domnul Iohannis îl 
consideră incompetent este același guvern lăudat de partenerii transatlantici pentru performanțele economice, este același 
guvern lăudat de toate statele membre ale Uniunii Europene și de toți oficialii europeni pentru buna gestionare a Președinției 
României a Consiliul UE, același guvern care a crescut veniturile oamenilor și a făcut investiții în aproape toate comunitățile 
locale. Este același guvern care a făcut posibil ca nu mai puțin de cinci milioane de pensionari să beneficieze acum de pensii 
mărite cu 15% din 1 septembrie, următoarea majorare programată fiind anul viitor, când punctul de pensie va crește la 1775 de 
lei. 

 Știm că avem un președinte care nu a avut niciodată încredere în acest guvern .Dacă domnul Iohannis consideră că 
acest guvern a eșuat pentru că a crescut veniturile românilor și a introdus bani în economie, generând una dintre cele mai mari 
creșteri economice din Uniunea Europeană, reducând șomajul la un minim istoric și  crescând considerabil investițiile, 
înseamnă că idea domniei sale de bună guvernare este cea promovată de opoziția elitistă: tăieri de pensii și salarii, eliminarea 
sprijinului pentru angajați, tăierea veniturilor specialiștilor din IT, renunțarea la dreptul de proprietate și conviețuirea în 
grupuri. Aceasta este viziunea președintelui pentru un guvern de succes? 

România are nevoie de un guvern funcțional. Domnul Iohannis își aduce singur laude și ne garantează că România este 
o țară stabilă în timp ce face tot posibilul să o destabilizeze, blocând sistematic activitatea acestui guvern. Avem un președinte 
care a reușit contraperformanța de a bloca de nenumărate ori guvernul refuzând miniștri după bunul plac. Facem așadar un apel 
către domnul Iohannis să nu se mai ambiționeze să refuze miniștrii fără temei. 

Suntem în slujba celor care își pun încrederea în noi și ne aleg să îi sprijinim, să îi reprezentăm și să le facem bine. Ne 
vom duce cu demnitate mandatul până la capăt și vom avea curajul să ne uităm în ochii românilor pentru că nu am luat 
niciodată vreo măsură împotriva lor. Noi guvernăm pentru români și în mijlocul lor ne întoarcem întotdeauna pentru a lua 
pulsul comunităților, pentru a le asculta problemele și nevoile. 
 

Deputat 
Petru-Bogdan Cojocaru 

*** 
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 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Constantin Bogdan Matei, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Inventarul terenurilor/ bazelor sportive și de agrement din UAT Alba Iulia 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care este inventarul terenurilor/ bazelor sportive și de agrement aflate în proprietatea/ administrarea/ folosința 
gratuită a UAT Alba Iulia.  
2. Suprafata și valoarea imobiliară a tuturor imobilelor prevăzute la pct. 1. 
3. Destinația actuală a tuturor imobilelor prevăzute la pct. 1. 4 
4. Veniturile obținute de UAT Alba Iulia în urma valorificării imobilelor de la pct. 1 în perioada 2010-2019.  
5. Dacă stadionul ”Mecanica” din Alba Iulia mai figurează la MT ca obiectiv cu destinație sportivă? 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
Adresată  
domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice  
domnului Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Personalul angajat și contractual din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care este numărul personalului angajat și contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului din cadrul 

UAT Alba Iulia? 
2. Care este numărul personalului angajat și contractual din cadrul instituțiilor subordonate  prrimarului și/sau 

consiliului local al municipiului Alba Iulia? 
3. Care este proporția valorii cheltuielior cu salarii ale UAT Alba Iulia din totalul cheltuielilor de funcționare, respectiv 

de dezvoltare pe anii 2018 și 2019? 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Activitățile de muncă efectuate de minori 
 Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Câți minori cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani cu contract de muncă există, în prezent, în România? 
2. Câți minori de 15 ani cu contract de muncă există, în prezent, în România? 
3. Câte persoane cu vârste sub 15 ani au fost încadrate ilegal în muncă în perioada 2010-1019? 
4. Dacă Guvernul a stabilit tipurile de munci grele, vătămătoare sau periculoase pentru persoanele sub 18 ani, conform 
art. 13, alin.(5) din Codul muncii? Care este numărul hotărârii? 
5. Cum combate MMJS încadrarea în muncă a persoanelor sub 15 ani? 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 
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Adresată doamnei Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene 
 

Includerea UAT-urilor în lista beneficiarilor eligibili pentru organizarea 
cursurilor de informare pentru fermieri 

Stimată doamnă ministru,  
Perioada de programare 2014-2020, în care Romania a beneficiat de fonduri europene, este aproape de sfarșit. În ceea ce 

privește alocarea fondurilor prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale referitoare la organizarea unor 
cursuri de informare pentru fermieri, beneficiarii eligibili pentru implemetarea unor astfel de proiecte sunt exclusiv entitățile 
publice sau private care activează în domeniul formării profesionale. Există însă multe autorități ale administrației publice 
locale (primării) care și-au exprimat dorința includerii lor în lista beneficiarilor eligibili, deoarece acestea sunt în contact direct 
cu fermierii din comunitate. Astfel, UAT-urile sunt cel mai în măsură să informeze fermierii în ceea ce privește îmbunătățirea 
performanțelor exploatațiilor agricole, metodele inovative de creștere a calității produselor obținute, respectarea standardelor 
comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții, investițiile în înființarea și extinderea și modernizarea fermelor zootehnice 
etc. 

Organizarea acestor cursuri poate fi realizată în parteneriat cu entități de formare profesională, dar și cu ajutorul 
personalului calificat din cadrul primăriilor (spre exemplu, funcționarii publici sau personalul contractual din cadrul 
compartimentului de Agricol și Urbanism).  

Având în vedere aceste aspecte, veți lua în considerare includerea UAT-urilor ca beneficiari eligibili în următoarea 
perioadă de programare 2021-2027, întrucât această măsură  este considerată a fi benefică atât pentru primării, cat și pentru 
cetățenii interesați? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu stimă,              Deputat 

Cornel Itu 
*** 

Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Implicațiile restructurării bugetare 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul unor întâlniri formale cu reprezentanți ai autoritățiilor publice, mi-a fost des adus în atenție subiectul 

restructurării aparatului bugetar, înțeles în termeni de concedieri. 
Consider că restructurarea aparatului bugetar trebuie să urmeze un plan bazat pe criterii de reformare a administrației 

publice și performanță. Concedierile ar fi ultima variantă! O soluție ar fi redistribuirea personalului până la atingerea 
modelului optim de funcţionare a statului și investiții mai mari în programe de formare profesională și management 
administrativ.  

Domnule ministru, vă rog să comunicați care sunt măsurile concrete ce urmează a fi implementate prin procedura de 
restructurare a aparatului bugetar?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu stimă,               Deputat 

Cornel Itu 
*** 
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 Interpelare 
 
 
Adresată: doamnei Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene 
De către: Cornel Itu, deputat 
Obiectul: Modificări la ghidul de finanțare conform HG 476/2018 privind modificarea și completarea HG 807/2014 pentru 
instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea invstițiilor cu impact major în economie 

 
Stimată doamnă  ministru,  
În conformitate cu modificările operate în ghidul de finanțare, conform HG 807/2014 (revizia 3/noiembrie 2018), în 

acord cu prevederile HG 476/2018, sunt prevăzute o serie de măsuri al căror scop declarat este facilitarea participării la 
finanțare și a IMM-urilor (în special microintreprinderi și întreprinderi mici, dar și întreprinderi nou înființate). 

Mediul de afaceri a adus în atenție necesitatea optimizării ghidului. Astfel, dificultățile întampinate de un IMM sincer în 
dorința lui de a depune un proiect de finanțare sunt următoarele: 

- limitarea numărului de locuri de muncă create (mai ales în condițiile crizei de pe piața forței de muncă): niciun IMM 
nu poate estima / propune mai mult de 10 locuri noi de muncă (pe langă menținerea celor existente) și menține pe o perioadă 
de 5 ani; 

- limitarea cifrei de afaceri: niciun IMM nu poate estima o cifra de afaceri (aferentă proiectului) mai mare de 1 milion 
lei – și aferent un impozit pe venit anual mai mare de 10.000 lei; 

- limitarea valorii construcțiilor aferente proiectului: nu sunt actualizate standardele de cost pentru lucrările de 
construcții eligibile impuse de finanțator (standarde vechi de circa 10 ani), standarde care nu mai reflectă realitatea; de 
asemenea, în mod specific impozitul pentru clădiri / teren aferent proiectului, de circa 1% este redus ca valoare; 

- practic, în condițiile actuale ale ghidului, orice IMM / solicitant este forțat să creeze 75 – 100 de locuri noi de muncă, 
pentru a asigura într-adevăr un AFN de 50% din valoarea eligibilă a proiectului, ceea ce este imposibil și neprofitabil; 

- niciun IMM nu are efectiv de unde să achite în 5 ani taxe, impozite și contribuții aferente exclusiv proiectului, în 
valoare de 500.000 euro (pentru un proiect eligibil de 1.000.000 euro). 

Prin urmare, sunt propuse următoarele soluții de optimizare a ghidului și de facilitare cu adevarat a accesului la finanțare 
pentru IMM: 

- eliminarea prevederii referitoare la limitarea valorii AFN solicitat, la valoarea tuturor taxelor, impozitelor și 
contribuțiilor pe o perioadă de 5 ani, sau dublarea acestui raport (valoarea AFN să fie maxim de 2 ori valoarea tuturor taxelor, 
impozitelor și contribuțiilor pe o perioadă de 5 ani). 

- luarea în calcul a tuturor taxelor, impozitelor și contribuțiilor achitate de solicitant (inclusiv TVA) pe întreg exercițiul 
fiscal, pe o perioadă de 5 ani (monitorizare), pentru întreaga sa activitate economică (și nu doar pe proiect); pe de altă parte 
trebuie menționat un alt aspect foarte important: este foarte dificil de prezentat și demonstrat suficiente informații/ documente 
credibile, pentru a justifica creșterea cifrei de afaceri, respectiv a impozitului aferent, specific proiectului (un simplu IMM nu 
posedă un soft contabil foarte performant, modular, care să-i permită o astfel de gestiune pe utilaje sau centre de profit și 
costuri; cam orice IMM operează un soft contabil ieftin și  eficient – de genul SAGA, sau similar; practic orice IMM este forțat 
prin proiect să achiziționeze un software ultraperfomant – gen ERP, care să îi permită o contabilitate analitică distinctă pentru 
activitățile proiectului). 

- actualizarea standardului de cost pentru lucrările de construcție desfășurată (lei/mp), la valoarea reală și impunerea 
unor valori diferite (sau a unei plaje) pentru diferite obiective (construcție industrială, hotel, spital etc.), deoarece nu este corect 
impunerea unei singure valori indiferent de obiectivul construit. 

- precizarea în clar a reglementărilor referitoare la crearea locurilor de muncă, deoarece în ghidul actual explicațiile sunt 
și foarte lungi și mai ales dificil de interpretat și înțeles; această prevedere ar trebui să fie simplă și concisă, astfel încât orice 
solicitant să înțeleagă, clar și exact, ce e cu locurile de muncă nou create prin proiect; la urma urmei, finanțatorul este interesat 
nu de numărul de locuri de muncă nou create, ci de creșterea contribuțiilor, taxelor, impozitului aferente salariilor, pe care 
solicitantul urmează să le plătească statului român în perioada de 5 ani de monitorizare; nu trebuie omis un aspect esențial: în 
condițiile actuale de criza de pe piața forței de muncă, orice solicitant trebuie să transfere o parte din personalul existent (care 
este calificat, cu experiență și de încredere) în zona de investiție a proiectului, pentru demarare în condiții controlate, sigure și 
mai mult decât atat, să asigure și o instruire minimă specifică personalului nou angajat (care este necalificat, fără experiență și 
trebuie supravegheat cel puțin la început). 
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În concluzie, consider că aceste propuneri de optimizare a prevederilor ghidului de finanțare (conform schemei de ajutor 
de stat prin HG 807/2014) își vor atinge cu succes scopul declarat – facilitarea accesului la finanțare pentru IMM și mai ales, 
printr-un astfel de proiect, orice IMM poate demonstra în mod logic și realist că o creștere a cifrei de afaceri și a profitabilității 
întreprinderii se bazează strict pe o creștere a productivității angajaților (și nu doar pe o creștere artificială a numărului de 
angajați). 

Acesta este de fapt scopul oricărei afaceri: creșterea productivității angajaților (pe seama creșterii salariului – și implicit 
a taxelor, contribuțiilor și impozitului pe salarii și a numărului de angajați), care va conduce automat nu neapărat la creșterea 
profitului ci la creșterea profitabilității intreprinderii.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu stimă,          

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 
 

 Declarații politice 
 

Învățământul românesc se află într-o criză prelungită, ce ține de 30 de ani! 
 
Stimaţi colegi, 
Peste câteva zile începe școala în clădiri cu toalete în curte, în unități care nu prezintă siguranță la incendii, cu manuale 

lipsă, profesori bulversați de recentele modificări ale contractelor de muncă, cu clase de liceu tot mai goale pentru că elevii nu 
pot ajunge la școală dacă nu li se decontează naveta, cu elevi care nu sunt deloc îndrumați spre cariera care li se potrivește, cu 
elevi care sunt prezenți doar pe hârtie, dar în realitate nu dau deloc pe la școală.  

Noul an școlar se pregătește să înceapă cu cel de al 27-lea ministru al educației din ultimii 30 de ani, care va fi urmat 
peste câteva zile, la expirarea interimatului, de al 28-lea ministru. În aceste condiții nu putem vorbi de stabilitate și 
predictibilitate pentru că fiecare a venit cu o nouă viziune, cu noi schimbări superficiale, cu idei fixe și cu sarcini trasate de 
partid, acceptând un buget insuficient, tăiat cu cruzime în fiecare an, cum s-a întâmplat și în această vară, când educația a 
pierdut 1 miliard de lei. Între timp, doar 2 din cei 5 copii care încep clasa I, ajung să-și ia bacalaureatul! 

Oricine ar fi ministrul educației, are câteva lucruri urgente și importante de rezolvat, dacă vrea cu adevărat să rezolve 
problema abandonului școlar, a analfabetismului funcțional, a lipsei de corelare dintre oferta școlară și cerințele de pe piața 
muncii. În primul rând, trebuie să fie create condiții de siguranță și igienă pentru desfășurarea actului educațional. Cu toate 
astea, noi vorbim în continuare de sute de școli, nimeni nu îmi poate spune exact câte, care au toaleta în curte și care nu vor 
obține autorizație de funcționare, dar și de clădiri care nu primesc autorizație ISU pentru că nu prezintă siguranță la incendii. 

Ca și cum abandonul școlar nu ar fi la cote alarmante, guvernul emite  OUG 51 care scoate transportul județean din 
sfera serviciilor publice, și lăsând elevii din mediul rural  literalmente pe drumuri, expuși unor riscuri majore, pentru că 
decontarea navetei a devenit imposibilă. Pentru reducerea abandonului școlar, Partidul Național Liberal solicită de urgență 
abrogarea acestei ordonanțe, dar și generalizarea Programului „Masă la școală” și „Școală după școală” pentru toți elevii. 

Îi cer de asemenea ministrului să ia măsuri pentru mărirea numărului consilierilor școlari, pentru ca fiecare elev să-și 
aleagă parcursul profesional în funcție de abilitățile proprii, ca să ajungă în domeniul în care dă randament maxim.  

O dată cu schimbările aduse de revoluția digitală, profesorii au nevoie de o pregătire suplimentară periodică pentru a 
integra tehnologia în cadrul orelor de curs, ca să capteze atenția elevilor. 

Stimați colegi, la aproape 30 de ani de la revoluție, învățământul din țara noastră trece printr-o reală criză, care, pentru a 
fi rezolvată, trebuie mai întâi recunoscută.„Educația - prioritate națională” a devenit un simplu slogan în care nu mai crede 
nimeni și e cale lungă până vom trăi în România educată în care fiecare om are condițiile pentru a-și atinge maximul de 
dezvoltare.  

Deputat 
Florica Cherecheş 

*** 
Construirea celor trei spitale regionale, amânată. Din nou! 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Membrii Guvernului şi-au asumat promisiunea de a construi spitale regionale, dar acum declară că Statul român nu își 

poate permite să aloce un miliard de euro pentru acestea. Premierul a declarat că cele trei spitale regionale vor fi construite pe 
următoarea proiecție bugetară. Încă o promisiune neonorată pe lângă atâtea altele! Este deja o obişnuinţă pentru guvernanţi să 
promită şi apoi să uite. Cele 8 spitale regionale şi unul gigant după modelul AKH din Austria au fost angajate de psd încă din 
campania electorală din anul 2016.  

După patru ani au rămas doar promisiuni, hârtii prăfuite, speranţe năruite ale românilor şi niciun răspuns concret la 
întrebările legitime ale românilor. Milioane de pacienţi români aşteaptă o îmbunătăţire a sistemului medical, reabilitări ale 
spitalelor sinistre subordonate Ministerului Sănătăţii. Programul de guvernare şi Politicile de Sănătate cu care s-a făcut 
campanie sunt o înjosire şi umilinţă la adresa românilor!  
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Oportunişti, liderii PSD şi-au făcut un obicei din a promite, din a-şi face imagine pe suferinţa bolnavilor români, dar 
promisiunile lor n-au devenit realitate. 

Din cele 8 spitale regionale propuse au mai rămas 3 şi cel mai optimist termen de finalizare pentru acestea, în cazul în 
care vor primi finanţare, este anul 2024. La timp pentru o nouă serie de promisiuni de campanie!  

Miniştrii aflaţi vremelnic la putere nu sunt capabili să se țină de cuvânt și să construiască cele 3 spitale regionale de la 
Cluj-Napoca, Craiova și Iași. Guvernul a ignorat aproape toate șansele oferite pe bani europeni şi proiecte majore de 
infrastructură atât în domeniul sănătății cât și în cel de transport rutier au rămas fără finanţare.  

Ministrul de la Sănătate a pozat în vara acestui an alături de vicepreședintele Băncii Europene de Investiții când a fost 
obţinut acordul de asistență tehnică pentru implementarea proiectelor spitalelor regionale. Sfaturi vom primi de la experții BEI, 
dar banii necesari pentru cele trei spitale de unde îi va obţine ministrul Sănătăţii? Construirea acestor spitale înseamnă noi 
oportunități pentru cei care locuiesc în cele trei zone ale țării. Înseamnă noi locuri de muncă pentru viitorii absolvenți ai 
Facutăților de Medicină. Doar așa mai putem opri plecarea în străinătate a viitorilor medici. 

Stimați colegi, 
Românilor le-au ajuns de patru ani minciunile guvernanţilor! Românii nu mai pot fi păcăliți la infinit cu promisiuni 

neonorate! Nu este greu de înțeles că sistemul medical din România are nevoie urgentă de îmbunătățiri. Are nevoie de orice 
ajutor care i se poate oferi, deoarece ne confruntăm cu o subfinanţare cronică. Avem cea mai mare rată a infecțiilor 
intraspitalicești, cea mai mare rată a mortalității infantile, dar și mortalitate cauzată de bolile cardiovasculare și cancer. 
Ministrul ştie toate aceste lucruri, dar preferă să le ignore în fiecare zi, considerând că sunt mai importante apariţiile media 
lacrimogene, inspecţiile şi ameninţările la adresa personalului sanitar care-şi face treaba aşa cum poate în condiţiile date.  

 
Deputat 

Dr.Viorica Cherecheș 
*** 

Ruperea profundă de trecut și de metehnele acestuia! 
 

Începutul acestei sesiuni parlamentare ne așează în fața unor decizii extrem de importante pe care oamenii politici și 
cetățenii deopotrivă vor trebui să le ia. Alegerile europarlamentare au dat startul unui ciclu de 4 rânduri de alegeri, după mai 
bine de 3 ani de domnie a bunului plac și a deciziilor anti-naționale luate de coaliția PSD-ALDE.  

Vom avea în curând alegerile prezidențiale, care vor valida un nou mandat al președintelui Klaus Iohannis. Este o 
validare a unei munci de cinci ani de zile în slujba oamenilor, iar nu a grupurilor de interese. Un mandat al echilibrului, al 
succesului în politica externă. Președintele a fost chemat să mențină România pe linia de plutire a statului de drept și a fost 
garantul în fața partenerilor noștri internaționali. PSD și ALDE – chiar dacă ALDE pare să fi dat bir cu fugiții de răspunderea 
dezastrului guvernării – au pârjolit instituții, au călcat în picioare principiile democrației și au lucrat 3 ani și jumătate pentru 
cei certați cu legea. Ce antiteză mai mare putem avea decât cea între reușitele mandatului Președintelui Iohannis și opera 
sistematică de slăbire a instituțiilor statului și economiei naționale de către PSD-ALDE?  

Realitatea votului din 2016 va rămâne cu noi, ne va însoți și pe parcursul acestei sesiuni parlamentare. Aceasta 
înseamnă că opoziția liberală nu are încă voturile necesare pentru a declanșa reformele reale și nici să asigure o majoritate 
confortabilă unei guvernări cu o agendă reformistă. Însă, vom gestiona, alături de Președintele Iohannis și ceilalți colegi din 
opoziție, această realitate, astfel încât țara să sufere cât mai puțin de pe urma muribundului Guvern Dăncilă. Este o misiune 
asumată, pe care o vom continua și în această sesiune.  

Ca partener fidel al Președintelui, Partidul Național Liberal și-a adus contribuția din opoziție la păstrarea României pe 
direcția pro-europeană și pro-NATO. Câștigarea alegerilor europarlamentare de către PNL ne-a validat și munca în slujba 
cetățeanului depusă în Parlamentul României.  

Rezultatele favorabile democrației la alegerile din 2019 și 2020 se vor datora românilor, care s-au opus regimului 
autocratului de la Teleorman și a acoliților lui rămași la guvernare. Cu toții ne dorim ruperea de trecutul recent, mai ales de 
metehnele acestuia. 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
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Guvernul Dăncilă trimite cu bună știință primăriile în faliment! 
 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
PNL a atenționat încă de la întocmirea Proiectului bugetului de stat pentru anul 2019 asupra faptului că una dintre 

marile greșeli pe care le făcea Guvernul Dăncilă în proiecția bugetară pentru anul în curs, era refuzul îndărătnic de a face 
alocări suplimentare pentru bugetele primăriilor, pentru a le compensa acele creşteri de cheltuieli pe care tot el le-a generat. Și 
nu, aceasta nu era doar o simplă declarație politică, ci chiar un avertisment serios asupra faptul că primăriile vor avea grave 
probleme de funcționare!  

Astfel, în urma discuțiilor pe care noi, liberalii, le-am avut cu primarii noștri, a reieșit faptul că situația financiară a 
primăriilor va deveni în scurt timp una mai mult decât critică, având în vedere că nici anterior, după decizia Guvernului PSD 
de a modifica cotele unor taxe și impozite, diferența de bani care ar fi trebuit să revină primăriilor nu a fost acoperită de către 
Guvern. În consecință, s-a ajuns, în prezent, după prima rectificare negativă din acest an, ca multe UAT -uri să fie în pericol de 
faliment, având în vedere că Guvernul Dăncilă persistă intenționat în aceeași greșeală impardonabilă! 

De asemenea, am explicat foarte clar faptul că prevederile OUG 114/2018 - referitoare la creșterea salariului minim din 
construcții - au generat o serie de dificultăți financiare pentru UAT-uri, conducând la blocarea bugetelor acestora. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Este limpede faptul că Guvernului Dăncilă nu-i pasă nici de primării și de locuitorii din comunitățile respective, nici de 

efectele dezastruoase ale deciziilor sale asupra UAT-uri ale căror cheltuieli privind finanțarea investițiilor au crescut imediat 
odată cu creșterea salariului minim din construcții. 

Un Guvern responsabil ar fi trebuit să acopere această diferenţă şi să nu ajungă să lovească în singurele entităţi publice 
care mai fac investiţii în România. Dar Guvernul doamnei Dăncilă a rămas impasibil la toate aceste probleme pe care le-a 
generat, având practic drept consecință oprirea investiţiilor în spitale, cabinete medicale, şcoli şi mica infrastructură! Iar cei 
care au de suferit sunt, din păcate, tot românii... 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 

PSD refuză abrogarea recursului compensatoriu, chiar și după monstruozitățile petrecute la Caracal! 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
PSD nu se dezice de apucăturile nocive ale lui Dragnea nici măcar în al treisprezecelea ceas! Cu alte cuvinte, deși 

conducerea PSD a Camerei Deputaților a aprobat convocarea unei sesiuni extraordinare, solicitată de către opoziția 
parlamentară la inițiativa PNL, două dintre proiectele aflate pe ordinea de zi au fost amânate!  

Adică, vreți sesiune extraordinară?! Facem și o sesiune dacă vreți neapărat, dar nu dezbatem și nu votăm ceea ce cereți! 
Așa înțelege PSD respectarea regulamentului și a democrației parlamentare, doar în bătaie de joc! 

PNL a inițiat și depus în Parlament, încă din ianuarie 2019, o inițiativă legislativă de abrogare a Legii recursului 
compensatoriu. Noi, liberalii, am inițiat acest demers, deoarece era limpede că lucrurile erau scăpate de sub control încă de 
atunci, de la începutul anului, având în vedere că deja crescuse substanțial numărul tâlhăriilor și al violurilor comise de 
recidiviști, iar efectivele Poliției nu făceau față din cauza numărului mare de pensionări aprobate anticipat.  

Am atenționat Guvernul doamnei Dăncilă, de nenumărate ori, asupra faptului că siguranța cetățenilor este în mare 
pericol din cauza deciziilor hazardate pe care le-a luat lăsând Poliția și Jandarmeria fără efectivele necesare. 

Cu toate acestea, inițiativa PNL de abrogare a acestei legi extrem de nocive a fost ținută la sertar timp de aproape un an 
și nici măcar acum, când am solicitat abrogarea în regim de urgență a recursului compensatoriu, după monstruozitățile 
întâmplate la Caracal, PSD NU înțelege cât de gravă este situația și NU procedează în consecință! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Oare ce ar mai trebui să se întâmple în România, astfel încât PSD să se trezească și să înțeleagă că trebuie să guverneze 

pentru cetățeni și pentru țară și nu strict pentru buzunarele și interesele proprii?! Oare până unde vor să ajungă criminalitatea, 
hoția, nesiguranța și debandada în această țară?! Când au de gând să ia măsurile stringente pentru ca cetățenii acestei țări, dar 
mai ales copiii, să fie în siguranță pe străzi sau în școli?! Când vor lua și implementa în mod corect toate măsurile necesare 
pentru ca cei liberați condiționat să fie monitorizați și reintegrați cu adevărat în societate?! 
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Eu înțeleg, din păcate, un singur lucru din acest refuz al PSD de a abroga o lege mai mult decât periculoasă, și anume că 
PSD dă liber în continuare pe străzi criminalilor, violatorilor și tâlharilor, fără să-i pese câtuși de puțin de consecințe!  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin Roman 
*** 

 

Guvernul PSD trebuie să meargă în istorie și să-l ia și pe Ponta cu el 
  

Situația politică în care se zbate România în aceste zile este una deosebit de sensibilă, ce riscă să destabilizeze 
credibilitatea internațională a țării, valoarea monedei naționale, dar mai ales să afecteze, și mai mult decât a făcut-o până acum, 
veniturile românilor de rând și munca acestora. 

 Vedem cu actualul Guvern, decimat de luptele interne, este atacat acum și de foștii aliați. ALDE – un partid balama, 
care s-a folosit tot timpul de cele câteva voturi pe care le are în parlament doar ca să obțină beneficii pentru clica din 
conducere – a ieșit deja de la guvernare. Cu excepția Ramonei Mănescu, care a arătat, încă o dată, că importante sunt funcția și 
banii, nu principiile sau binele românilor. Pe de altă parte, Victor Ponta – unul dintre cei mai cinici politicieni din România – 
încearcă acum să facă puncte electorale pe seama dezastrului din PSD. Acesta racolează încontinuu membri pentru partidul său 
de buzunar, încercând să pară că este o alternativă. În realitate, este aceeași ciorbă veche de zdrențe, reîncălzită acum la focul 
care mistuie PSD. 

 Niciuna dintre aceste mișcări politice nu are în centrul său necesitățile românilor sau dorința de a face ceva bun pentru 
țară. Sunt doar jocuri murdare, prin care aceste partidulețe - obișnuite cu șantajul și cu trocul pentru interese personale - 
încearcă să se poziționeze pentru viitoarele campanii electorale și pentru alegerile ce le vor urma. Victor Ponta, asemeni unei 
hiene înfometate, încearcă acum să prindă o bucată cât mai mare din stârvurile PSD și ALDE, aflate amândouă în 
descompunere după tragerea pe margine a liderilor. Ce va rezulta, va fi o construcție politică mai rea decât PSD, formată din 
oportuniștii care s-au obișnuit să facă bișniță în loc de politică. O construcție politică care va scoate la mezat orice doar pentru 
a obține avantaje de ordin material și care va pune pe ultimul loc interesul românilor și bunăstarea acestei țări. 

 Cea mai bună soluție pentru România, în acest moment, este ca PSD să accepte că nu mai este dorit de către români, 
că nu mai are nicio susținere reală din partea cetățenilor și să plece de la guvernare, lăsând liberă calea pentru reconstrucția 
României. PSD trebuie să meargă în istorie și să-l ia cu el și pe Victor Ponta, și partidul său de oportuniști! 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Guvernul blochează premeditat lucrările de infrastructură pentru a salva bugetul pe anul 2019 
 

Ministrul transporturilor Răzvan Cuc rupe majoritatea contractelor pentru infrastructură, cu scopul premeditat de a nu 
mai face plăți de la buget în anul 2019, pentru lucrările executate. 

Răzvan Cuc vrea să-i demonstreze Vioricăi Dăncilă că el este eroul bugetului de anul acesta și că, prin deciziile sale, 
bugetul pentru 2019 va fi salvat. În fapt, el va rămâne în memoria publică drept groparul infrastructurii din România. Ca să 
înțelegem mai bine ceea ce face Cuc, trebuie să ne amintim că în primele 7 luni ale acestui an, deficitul bugetar, adică banii pe 
care Guvernul nu îi are, dar îi împrumută, a trecut de 18 miliarde, fiind mai mare cu 6 miliarde față de anul 2018 și cu 13 
miliarde mai mare decât în anul 2017! Deciziile proaste ale Guvernului ne-au adus în această criză bugetară iminentă. Deși au 
majorat taxele și impozitele sau au introdus altele noi prin Ordonanța lăcomiei, banii la buget sunt mai puțini, nu mai mulți. 
Deși au întârziat cu 8 luni majorarea pensiilor din sistemul public, banii lipsă de la bugetul de pensii au ajuns la 1 miliard. Deși 
în spitale dotările sunt tot alea din anii 90, medicamentele și aparatura lipsesc, spitale noi nu se construiesc, banii lipsă de la 
fondul de sănătate au ajuns la 2 miliarde în jumătate de an! 

În acest context, degeaba așteaptă românii autostrăzi și căi ferate, poduri, spitale și școli moderne, pentru că investiții nu 
se fac nicăieri în România, pentru a se face economii la buget. Ca să acopere cheltuielile curente, Guvernul Dăncilă taie cu 
hărnicie și din banii puțini alocați investițiilor publice. 

Ceea ce mi se pare extrem de grav este că ministrul Răzvan Cuc se plimbă prin toată țara, cu alaiul de televiziuni după 
el și rupe toate contractele aflate în execuție, sub pretextul că nu și-ar face constructorii treaba! Abia acum a aflat că în 
România se construiește puțin și prost? Abia în al doilea mandat de ministru al transporturilor?  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2019  
Săptămâna 2 – 6 septembrie2019  

 

 

25 
 

Ceea ce știm cu certitudine este faptul că mai multe contracte pentru centuri ocolitoare, pentru tronsoane de autostradă 
sau pentru drumuri expres au fost rupte în fața televiziunilor, nu pentru motive serioase, ci cu scopul ca pentru acele contracte 
Guvernul să nu fie nevoit să facă plăți în anul 2019! Da, asta face Răzvan Cuc atunci când se plimbă prin țară.  

Poate și mai grav este faptul că din cauza incompetenței lui Cuc și a Guvernului Dăncilă în ansamblu, România riscă să 
piardă miliarde de euro din fondurile europene, pentru care nici măcar nu s-au depus proiecte concrete! Pe drumul expres 
Craiova-Pitești, care ar fi putut să fie finanțat din banii gratuiți de la Uniunea Europeană, au dispărut și cele câteva borduri 
aruncate în dispreț la vizita lui Liviu Dragnea și a Olguței Vasilescu. În tot acest timp, românii pierd ore în șir în traficul 
aglomerat sau, mai rău, mor cu zile pe cele mai periculoase șosele din Europa. 

 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

Lipsa investițiilor în infrastructură ne îndepărtează de U.E. 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Au trecut mai bine de 7 ani de zile de când PSD a preluat puterea în România, iar starea infrastructurii naționale a 

devenit și mai precară decât în perioada de criză economică. Ultimii 7 ani au fost ani de creștere economică, în care orice 
guvern responsabil ar fi dirijat o parte din resursele financiare suplimentare pentru a moderniza țara. PSD a risipit această 
șansă pe care a avut-o România, așa cum a făcut ori de câte ori a guvernat țara! În 7 ani nu s-a demarat niciun proiect major de 
infrastructură în toată țara, iar incompetența guvernelor pe care PSD le-a condus sau sprijinit din umbră ne-a demonstrat că nu 
a fost în stare nici măcar să finalizeze proiectele demarate anterior de alții. Să fie vorba doar despre nepriceperea miniștrilor 
PSD? Să fie doar rea-voință sau prostie de-a dreptul? Din păcate, însă, pentru români și România, PSD a devenit sinonim cu 
dușmanul modernizării infrastructurii din toată țara. PSD este sinonim cu sărăcia lucie, cu bezna și cu înapoierea țării. După 
atâția ani de guvernare PSD nu putem să constatăm decât că numărul de km de autostradă sunt la fel de puțini ca în urmă cu 7 
ani, că numărul de trenuri de călători a scăzut și a lăsat sute de mii de oameni izolați, că viteza pe calea ferată e și ea mai mică 
și că drumurile naționale nu au fost reabilitate decât prin spoieli, cât să acopere ochii alegătorilor înainte de alegeri. 

Stimați colegi. Anul trecut au plecat din România aproape jumătate de milion de români, care s-au săturat de o țară tot 
mai prost guvernată. Tinerii care au ales calea străinătății au plecat nu numai din cauza diferențelor salariale care se mențin 
pentru că economia este slabă, ci și din cauza lipsei totale a investițiilor publice. Orice familie de tineri care are copii se 
îngrozește să-i ducă în anul 2019 la școală, mai ales că în România continuă să funcționeze peste 1.500 de școli fără toalete, 
apă curentă și dotări minimale. Starea precară a spitalelor administrate de Ministerul sănătății, absența cabinetelor medicale 
școlare, a dispensarelor și chiar a medicilor este iarăși o cauză a nemulțumirii românilor. Drumurile proaste, trenurile care 
deraiază săptămânal și instituțiile publice nereformate, care-i umilesc pe plătitorii de impozite și taxe, sunt alte motive care au 
umplut paharul și au împins în afara țării un sfert din România! 

Stimați colegi. Zilele Guvernului Dăncilă sunt numărate! Motivele pentru care acest guvern trebuie să plece sunt atât de 
multe încât ne-ar trebui o zi să le enumerăm. Dintre acestea, aș spune că oamenii trebuie să știe că Dăncilă a adus investițiile 
din România la minime istorice, adică cea mai mică valoare din ultimii 15 ani ani, astfel încât, nu numai că nu se construiește 
nimic nou în toată țara, ci riscăm să se dărâme peste noi și lucrurile construite în trecut. Doamna care se lăuda că ”a scos țara 
din noroaie”, ar trebui să recunoască faptul că domnia sa și guvernul plin de incompetenți pe care îl conduce au pus umărul la 
adâncirea sărăciei și a decalajelor economice pentru cele mai sărare regiuni din România: Bucovina și Oltenia! Zeci și sute de 
miniștri s-au plimbat prin Bucovina și au promis autostrăzi, căi ferate, comunicații, industrie și investitori strategici. Toate s-au 
dovedit mincinoase, deși toate guvernele au avut la îndemână bani mulți, nerambursabili, din fondurile de coeziune ale Uniunii 
Europene, destinate tocmai ajutării și dezvoltării regiunilor sărace. Astăzi, în 2019, cu un an înainte să se încheie exercițiul 
financiar european 2014-2020, aflăm că pentru cca. 9 miliarde de euro, bani gratuiți de la UE, guvernele PSD nici măcar nu au 
formulat solicitări sau elaborat proiecte, nici măcar nu au întins mâna să-i ia! PSD a pus însă impozite și taxe pe spinarea 
românilor, în loc să folosească acei bani gratuiți.  

Stimați colegi. În vreme ce România condusă de PSD dă înapoi, nu înainte, statele din Uniunea Europeană nu stau pe 
loc! Polonia, Bulgaria, Ungaria construiesc sute de km de autostrăzi anual și atrag investitori puternici. Germania, Franța, 
Spania își întăresc industria autohtonă și sprijină fermierii locali să fie mai eficienți, să producă mai mult și mai bun și să aibă 
câștiguri superioare. Italia, Croația, Cehia fac investiții în turism, energie și transporturi. În acest context, cu PSD la guvernare, 
România nu se apropie de standardul de viață din vestul continentului, ci se depărtează văzând cu ochii de lumea dezvoltată, de 
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prosperitate și de o economie consolidată. Dăncilă va pleca, iar PNL are obligația să scoată România din această situație 
deosebit de gravă. 

Vă mulţumesc,          Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

Polițiștii trebuie să-și recapete credibilitatea, răspunderea și rolul în comunitate! 
 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
România anului 2019 este țara în care, din păcate, doar în urma unor tragedii autoritățile ajung în situația de a să vadă 

vedea realitățile dure și de a lua decizii în favoarea cetățenilor. România anului 2019 rămâne țara în care s-au făcut așa-zise 
reforme fără fond și fără ca factorii de decizie să estimeze și impactul pe care aceste schimbări le-au produs. Am asistat cu 
toții, în această vară, la dramele care s-au produs la Caracal și unde am văzut și slăbiciunea sistemului 112, dar și modul 
ezitant de intervenție al Poliției Române. 

Pentru că, da, după atâția miniștri și reforme, la 30 de ani de la Revoluție, Poliția Română a ajuns o umbră a ceea ce ar 
trebui să fie acest important organism al statului român. Poliției și polițiștilor, în decursul anilor, li s-au luat foarte multe  
atribuțiuni de serviciu din zona arondată, ajungându-se, din păcate, să fie ruptă legătura cu comunitățile locale și cu realitățile 
din teren.  

Vă invit, stimați colegi, să vedem ce mai înseamnă astăzi polițistul român și cum a fost el transformat într-o mică 
marionetă. Până prin anul 2005, în toate orașele României existau ”sectoriștii”. De acord, denumirea poate suna un pic din alte 
vremuri, dar aș vrea să ne aplecăm nu pe ceea ce se vede la suprafață, ci pe ceea ce însemna un sectorist în comunitate. 
Sectoriștii din mediul urban erau racordați la zona pe care o păstoreau și puteau desfășura activități operative pe orice 
domeniu, făceau anchete în cazuri de mică amploare și participau la cercetări penale complexe, alături de colegii de la alte 
departamente. Erau obligați, prin atribuțiunile de serviciu, să cunoască toate familiile din zona arondată, dar și activitatea 
economică din acel areal și, dacă își făceau conștiincios datoria, puteau oferi informații relevante când o infracțiune se petrecea 
în aria lor de activitate. Știau familiile unde se puteau produce potențiale scandaluri, îi aveau în vedere pe cei care săvârșiseră 
infracțiuni sau unde exista un potențial infracțional. Repet: inclusiv activitatea economică se afla în fișa postului unui sectorist. 

Sectoristul a dispărut, pentru că poliția s-a modernizat, și nu a fost rău să se modernizeze, doar că esența reformei a fost 
să golească de conținut munca polițistului. Locul sectoristului a fost luat de polițistul de proximitate, care are drept principală 
atribuțiune activitatea de prevenție, deloc lipsită de importanță, dar insuficientă pentru a cunoaște realitățile unei comunități. 
Polițistul de proximitate nu mai face nici mici anchete, nu mai cunoaște nici familiile din zona arondată, nici agenții 
economici, nici locurile de unde pândesc pericolele. Prevenția este un termen aparent acoperitor, dar se dovedește a fi lipsit de 
substanță.  

În mediul rural, lucrurile nu stau deloc mai bine. Lucrătorul dintr-un post de poliție este un funcționar care lucrează 
după program fix, de la 8,00 la 16,00, după care pleacă liniștit acasă și nimeni nu-l mai deranjează. Permanența în satele 
României este asigurată de patrule mobile, care acționează pa raza mai multor comune, acoperind, uneori, și distanțe de 50-60 
de kilometri. Eficiența unui astfel de mod de organizare este îndoielnică, cât timp polițistul nu mai are o legătură profundă cu 
oamenii și comunitățile în care își desfășoară activitatea. Mă întreb și vă întreb: cum poate un polițist care nu cunoaște o 
comunitate, dar care este nevoit să intervină acolo, după orele 16,00, să-și facă o imagine complexă și corectă asupra locului, a 
oamenilor, a realităților privind potențialul infracțional sau să cunoască firele, adeseori nevăzute, care îi leagă pe oameni ?  

Stimați colegi, vă dau un exemplu pe care îl cunosc și care, cu siguranță, se întâmplă și în județele dumneavoastră: în 
Brăila, județ pe care îl reprezint în Parlamentul României, circa 75% dintre lucrătorii din mediul rural fac zilnic naveta la oraș, 
ceea ce amplifică desprinderea lor de stările de fapt. Polițistul ”funcționar”, de la 8 la 16,00, care apoi se urcă în mașină și 
pleacă la el acasă, la 50 de kilometri distanță, nu va putea niciodată să ofere informații relevante unei anchete care, așa cum s-a 
întâmplat la Caracal, înseamnă vieți și destine. 

Doamnelor și domnilor colegi, 
Poate ar mai fi nevoie să reflectăm la ceva, după această vară fierbinte.  Reformele, despre care vorbeam la început și de 

care era nevoie, dar nu așa cum s-au făcut, au mai avut o consecință: transformarea polițistului, inclusiv a șefilor de 
inspectorate de poliție și a adjuncților acestora, în simpli executanți, fără nicio putere de decizie în cauze penale. Și aici, munca 
a fost stoarsă de conținut. Toată activitatea operativă în domeniul judiciar, economic, pază și ordine, toată activitatea de 
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cercetare penală se subordonează direct procurorului, astfel că niciun șef de inspectorat nu mai poate lua decizia unei 
intervenții rapide, care poate salva vieți și schimba destine.  

Stimați colegi, de curând l-am auzit pe domnul Mihai Fifor, ministrul afacerilor interne, vorbind despre nevoia de a 
reinstitui permanența polițiștilor la posturile de poliție din mediul rural. Corectă decizie, dar aceasta trebuie dublată și de 
redarea conținutului muncii de polițist. Domnule Fifor, spuneți-i cum doriți lucrătorului din poliție: sectorist, polițist de 
proximitate sau inventați orice altă titulatură! Nu ambalajul contează, ci conținutul. Redați-i acestei munci credibilitatea, 
răspunderea și rolul în comunitate! Puneți în fișa postului obligativitatea unui polițist de proximitate, indiferent că acționează 
în urban sau în rural, de a-și cunoaște membrii arealului de care se ocupă, de a le ști slăbiciunile și metehnele, redați-le 
capacitatea de a lua decizii și de a interveni, pentru că doar așa vom reuși să facem o Poliție Română funcțională, demnă și 
respectată! 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Vasile Varga 

*** 
 

Medicii români nu mai trebuie să facă voluntariat pentru statul roman 
 

 Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
 Suntem la începutul unei noi sesiuni parlamentare, un început măcinat, e drept, de reașezările de pe scena politică. 

Tocmai pentru că suntem la acest început, vin în fața dumneavoastră să vă readuc în atenție un important demers legislativ, de 
care ar urma să beneficieze mii de medici specialiști. Este vorba despre proiectul, de modificare a Legii 263/2010, privind 
sistemul unitar de pensii publice, ajuns pe agenda Camerei Deputaților cu titulatura Plx nr. 135/2019. 

 Vă reamintesc, dragi colegi că, în acest moment, în România, în urma unui Ordin al Ministerului Sănătății din 2016, 
gărzile medicilor nu sunt recunoscute ca vechime în muncă, deși ei plătesc impozite pentru sumele încasate, iar în Directiva 
2003/88 a Comisiei Europene este prevăzut că ”timpul de lucru este definit ca orice perioadă în care lucrătorul se află la locul 
său de muncă și își exercită activitatea sau funcția”. Ne aflăm în fața unei grave inechități, care nu face decât să accentueze 
exodul specialiștilor, în special al celor tineri, și care are efecte dramatice, cât timp vorbim tot mai des despre medici care își 
găsesc sfârșitul în timpul gărzilor sau în sălile de operație. 

Asociațiile profesionale susțin că, în medie, un medic care efectuează gărzi este privat de peste 15 ani care nu se iau în 
calculul pensie, la cât este estimată activitatea unui specialist cu patru gărzi pe lună. De aceea, prin această inițiativă 
legislativă, am propus modificarea Legii 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice și recunoașterea gărzilor ca 
vechime în muncă. Din luna martie, Plx 135/2019 s-a pierdut prin sertarele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, care 
trebuia să-și prezinte raportul, până pe 9 aprilie 2019. Propunerea a primit avizele favorabile al Comisiei pentru egalitatea de 
șanse pentru femei și bărbați și ale Comisiei pentru Drepturile omului și încă se așteaptă ca membrii Comisiilor pentru buget, 
finanțe și bănci, a Comisiei pentru Sănătate și familie și a Comisiei juridice, de disciplină și imunități, să-și spună punctul de 
vedere.  

Doamnelor și domnilor colegi, 
Nu pot să nu constat că toate cele patru comisii care trenează abordarea unui punct de vedere pe marginea acestei 

necesare reparații sunt conduse de membri ai PSD. De aceea, mă adresez dumneavoastră, stimați colegi social-democrați, cu 
rugămintea de a face demersuri pe lângă doamnele și domnii deputați ai partidului, pentru a debloca legea. Acum câteva zile, 
doamna ministru al Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, în spațiul public, că este de acord cu faptul că ne aflăm în fața unei 
inechități și că aceasta trebuie remediată. 

Gărzile medicilor nu trebuie să rămână un voluntariat, cum sunt tratate acum, ci un timp de lucru ce trebuie luat în 
calculul vechimii pentru pensie. Stă în puterea noastră, dragi colegi, să îi facem pe medicii români care efectuează gărzi să se 
simtă tratați cu respect, la fel ca oricare alt cetățean român și este responsabilitate noastră față de acești oameni care ne 
salvează viețile să deblocăm dezbaterea și să adoptăm această lege, în această sesiune parlamentară!  

 Vă mulțumesc! 
Deputat 

Antoneta Ioniță 
*** 
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Ce naşte din consum în deficit sfârşeşte... 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
Când PIB-ul Germaniei, cea mai puternică economie europeană, scade cu 0,1% în al doilea trimestru al acestui an, iar 

economia Italiei lâncezeşte de mai multe luni în recesiune tehnică şi nici cea a Franţei nu se simte prea bine, parcă nu-ţi vine să 
crezi că numai în România curge lapte şi miere pe ţeava robinetului uitat dinadins întredeschis de guvernanţi. 

Creşterea economică bazată pe consumul privat a fost cheia de boltă a  bugetului pe anul în curs, dar revizuirea negativă 
a estimărilor asupra avansului PIB, efectuată periodic de instituţiile financiare internaţionale, trebuia să-i aducă pe guvernanţi 
cu picioarele pe pământ. 

Degeaba oficiali ai BNR avertizează pe diferite canale că se vede cu ochiul liber urzeala sacului bugetar, în zadar se 
vaită reprezentanţii IMM că deficitul real de pe piaţa forţei de muncă a săltat binişor pragul psihologic al milionului de 
persoane, în vreme ce contingentul aprobat de Guvern abia a fost cârpit de la 20 la 30.000 de muncitori străini. 

În aceste condiţii, economia se contractă sau, în cel mai bun caz, stagnează, iar pierderile prin neimplementarea noilor 
investiţii se acumulează, rostogolind astfel dezechilibrele structurale spre niveluri maxime istorice. La începutul acestui an, 
analiştii financiari avertizau asupra efectului de bumerang al „taxei pe lăcomie”, născocită în laboratoarele PSD-ALDE din 
ordinul lui Dragnea şi sub comanda lui Vâlcov.  Iată că, după doar două trimestre, s-a dovedit, de fapt, că lăcomia era cea 
guvernamentală, menită să pună pe butuci sectoarele de banking, IT, industria energetică, pilonul II de pensii pentru a asigura 
resurse de creşteri electorale la pensii şi salarii.  

Asemeni proverbului cu nebunul care aruncă piatra în baltă, generând 10 noi locuri de muncă pentru înţelepţii care se 
chinuie s-o scoată, Guvernul încearcă acum să cosmetizeze „taxa pe lăcomie”, amendând OUG 114 pe ici, pe colo, prin părţile 
esenţiale. 

Numai că efectele nocive ale acestui act normativ pentru populaţie nu vor putea fi înlăturate nici măcar pentru viitor. 
Giganţii din telecomunicaţii îşi recuperează deja costurile suplimentare induse artificial de la consumatorii-abonaţi, sectorul 
bancar de la clienţii cu credite în derulare iar preţul locuinţelor a explodat după majorarea salariului din domeniul 
construcţillor. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnuluilui Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 
Efectele aplicării prevederilor OUG 114/2018 

Stimate domnule ministru, 
Ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018 privind privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, au 
intervenit modificări substanțiale în costurile proiectelor de investiții. 

Potrivit datelor care mi-au fost prezentate la biroul parlamentar, în medie, valoarea contractelor încheiate de autoritățile 
administrației publice a crescut cu circa 30 %, dar au fost cazuri în care aceasta a crescut și cu 50 de procente. Mai mult, din 
cauză că multe dintre proiecte au avut studii de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aprobați înainte de adoptarea OUG 
114/2018, valorile proiectelor de investiții scoase la licitații nu au fost atractive pentru firmele de construcții, care nu s-au 
prezentat la licitații. Astfel,  în foarte multe cazuri, au fost reluate de două sau chiar trei ori licitațiile din cauza lipsei de 
ofertanți, iar autoritățile contractante au fost nevoite să actualizeze valoarea investițiilor. 

Această situație a fost întâlnită în majoritatea proiectelor cu finanțare din PNDL și a proiectelor cu finanțare europeană. 
Mai grav este că, în cazul proiectelor cu finanțare europeană, actualizarea indicatorilor tehnico-economici a crescut valoarea 
totală a proiectelor astfel încât acestea ies din schema de finanțare convenită. 

Din ceea ce am constatat în ultimele luni, valoarea proiectelor de dezvoltare locală, fie ele cu finanțare locală, națională, 
sau europeană a crescut, majorarea costurilor fiind neeligibilă și suportată din bugetele locale ceea ce a determinat ca unele 
unități administrativ teritoriale să renunțe la unele dintre proiectele inițiate. 

În aceste condiții, vă rog, domnule ministru, să îmi prezentați o situație a impactului OUG 114/2018 asupra proiectelor 
finanțate de la bugetul de stat prin PNDL, dar și a celor finanțate prin POR 2014-2020 la nivelul întregii țări. 

Doresc să precizați valoarea inițială totală a contractelor și valoarea după actualizarea necesară ca urmare a aplicării 
OUG 114/2019. 

De asemenea, vă rog să îmi transmiteți dacă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul minim în domeniul 
construcțiilor va fi păstrat la 3000 de lei sau va fi corelat cu creșterea prevăzută pentru salariul minim pe economie. 

Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare. 
Cu stimă,         Deputat 

Angelica Fădor 
*** 

Adresată  
domnuluilui Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
domnului Eugen Orlando Teodorovici, viceprim-ministru, interimar, ministrul Finanţelor Publice;  

 
Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei 

 

Stimate domnule ministru, 
Doresc să vă supun atenției stadiul în care se află realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea sistemului de 

alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei”. 
Pentru implementarea proiectului finanțat prin  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 

28605/10.10.2018, demarat în cadrul programului ”Termoficare 2006 – 2020 căldură și confort” având ca obiectiv 
”Reabilitarea sursei și a rețelei de transport și distribuție energie termică în municipiul Vatra Dornei”, a fost depusă cererea de 
finanțare pe anul 2019.  Valoarea proiectului este de 27.198.138,57 lei, municipalitatea având deja facturi de plată în valoare 
de 7 milioane, contribuția proprie fiind achitată.  

Fără contract de finanțare lucrările vor fi blocate, constructorul informând că nu mai poate susține aceste cheltuieli. 
Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 31372/01.11.2018 (proiectare și execuție) privind realizarea acestui obiectiv de 
investiții, în valoare de 26.894.000 lei, are durata de execuție 12 luni și trebuie finalizat până în toamna acestui an. 
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În acest context, vă rog să îmi comunicați în ce stadiu de avizare se află Regulamentul privind implementarea 
Programului Termoficare și când preconizați că va fi aprobată cererea de finanțare depusă, astfel încât  proiectul început să 
poată fi dus la bun sfârșit, pentru a putea furniza energie termică populației și instituțiilor de interes public în iarna 2019-2020.  

Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare. 
Cu stimă,          Deputat 

Angelica Fădor 
*** 

 

Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Când veți lua măsuri împotriva nepăsării unor angajați din subordinea dumneavoastră? 
 

Stimate domnule ministru, 
În ultimul timp, sunt tot mai frecvente accidentele rutiere soldate cu victime omenești pe trecerile la nivel cu cale ferată 

fără bariere. Una din cauze, semnalată recent la Iași chiar de către un reprezentant al Guvernului în teritoriu, ar fi și lipsa 
vizibilităţii cauzată de întreținerea şi toaletarea necorespunzatoare a zonelor de vizibilitate. 

Deși, în urmă cu mai mulți ani, pe fondul unor accidente similare, a fost solicitată inclusiv montarea de bariere, CFR a 
motivat că nu au existat banii necesari pentru astfel de investiții. Totuși, CFR ar fi putut da dovadă de un minim bun simț și să 
asigure, cel puțin, toaletarea corespunzătore a zonelor de trecere cu calea ferată pentru a asigura o vizibilitate cât mai bună și 
pentru a preîntâmpina și pe viitor astfel de tragedii. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

 Câte accidente soldate cu pierderi de vieți omenești au avut loc în ultimii 4 ani pe trecerile la nivel cu cale ferată fără 
bariere și câte astfel de accidente au avut loc în județul Iași? 

 Cine se face vinovat de neîntreținerea corespunzătoare a trecerilor la nivel cu cale ferată și ce măsuri veți lua împotriva 
celor vinovați? 

 Ce măsuri veți lua și în ce orizont de timp pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete pe viitor? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 

Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul interimar al Afacerilor Interne 
 

Măsuri pentru stoparea transportului ilegal de persoane 
Stimate domnule ministru, 
Deși fenomenul transportului ilegal de persoane era unul cunoscut și vizibil de către toată lumea, a fost nevoie de o 

tragedie pentru ca acesta să intre într-o oarecare măsură și în atenția autorităților. 
Cei care oferă astfel de servicii ilegale de trasnport își continuă nestingheriți activitatea, numeroși cetățeni fiind nevoiți 

să apeleze la aceste soluții de transport, fie din motive de cost și orar, fie poate chiar din lipsa unor alte variante de transport, 
expunându-se astfel unor potențiale riscuri. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Câte acțiuni privind combaterea trasnportului ilegal de persoane au avut loc în ultimii 4 ani, înainte de tragedia de la 

Caracal, și care au fost rezultatele acestor acțiuni? 
 Câte astfel de acțiuni au avut loc după tragedia de la Caracal? Câte dintre acestea au avut loc pe raza județului Iași și 

care au fost rezultatele? 
 Ce plan de măsuri aveți în vedere pentru limitarea sau chiar stoparea transportului ilegal de persoane? 
 Pe lângă sancționarea celor depistați că se ocupă cu activități de transport ilegal de persoane, ce măsuri au fost luate 

pentru informarea cetățenilor cu privire la riscurile la care se expun apelând la astfel de soluții de transport? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.     Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației Naționale 
 

10 copii la un manual 
Domnule ministru,  
În câteva zile peste 3.000.000 de copii şi adolescenţi din România vor trece pragul grădiniţelor, al şcolilor şi al liceelor. 

Vor petrece în medie câte 6 ore în fiecare zi în unităţile de învăţământ pentru cursuri. Din păcate, şi în acest an, bucuria primei 
zile de şcoală  va fi umbrită de lipsa unul lucru elementar: manualele şcolare.  

Încă de anul trecut am semnalat problemele din sistemul de învăţământ, faptul că unii profesori vin la oră pe lângă 
catalog şi cu manualele pe care la finalul cursului le strâng de la elevi pentru a le duce la următoarea clasă.  În lipsa 
manualelor, elevii sunt nevoiţi să-şi facă fotografii la paginile de unde li se dă tema de casă, dar de citit lecţia nici nu mai poate 
fi vorba. Este inadmisibil să pretindem performanţă de la aceşti elevi dacă nu li se poate asigura nici măcar minimul necesar 
pregătirii.  Procedura este ca în fiecare an stocul de manuale al unei unităţi de învăţământ să fie reînnoit în procent de 10%, dar 
ştiu că sunt şi titluri care nu au mai fost reeditate de 10 ani, astfel că manualele existente în şcoli sunt mult depăşite moral.  

Vă rog să-mi comunicați care este numărul real de manuale tipărite în acest an şi distribuite în şcolile din ţară, dar şi din 
Maramureş şi ce măsuri aveți în vedere pentru viitor. 

Menționez că doresc răspunsul în scris.       Deputat 
Dr.Viorica Cherecheș 

*** 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

 

Recunoașterea gărzilor medicilor ca vechime în muncă 
Stimată doamnă ministru,  
Așa cum bine știți, sunt aproape trei ani de când, prin Ordinul 1375/2016, care modifică și reglementează timpul de 

muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății 
nr. 870/2004, activitatea desfășurată de medici în liniile de gardă reprezintă vechime în muncă și în specialitate numai în 
situația în care medicii nu își desfășoară activitatea și în baza unui contract individual de muncă cu normă de bază . 

Reprezentanții mai multor asociații profesionale au reclamat faptul că un medic, potrivit calculelor realizate, efectuează 
în medie patru gărzi pe lună și acumulează peste 2.000 de gărzi, în decursul activității. Aceasta echivalează cu 4.000 de zile 
lucrătoare, adică aproximativ 15 ani de muncă pe care autoritățile refuză să le ia în calculul pensiei, ceea ce, evident, reprezintă 
o inechitate, cu atât mai mult cu cât, în Directiva 2003/88 a Comisiei Europene ”timpul de lucru este definit ca orice perioadă 
în care lucrătorul se află la locul său de muncă și își exercită activitatea sau funcția”. 

De aceea, încă din 2018 am demarat o inițiativă legislativă de modificare a Legii 263/2010, privind Sistemul unitar de 
pensii publice, astfel ca gărzile medicilor să fie considerate vechime în muncă, iar medicii care au efectuat gărzi să beneficieze, 
la cerere, de pensionare înaintea vârstei standard, în cuantum direct proporțional cu numărul de ore de gardă efectuate, dar nu 
mai devreme de vârsta de 57 de ani, femeile, și de 60 de ani, bărbații. Inițiativa se află pe circuitul legislativ. 

Doamnă ministru, de curând, ați declarat în spațiul public că sunteți de acord ca gărzile medicilor să fie recunoscute ca 
vechime în muncă și, ținând seama de toate cele prezentate mai sus, vă rog să precizați: 

- Veți lua măsuri pentru repararea acestei inechități, astfel încât medicilor să li se recunoască orele de gardă ca vechime 
în muncă sau așteptați ca Parlamentul României să modifice Legea 263/2010, în sensul pe care l-am menționat, privind 
Sistemul unitar de pensii publice? 

- Există o colaborare între Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății, pe marginea acestui subiect? 
- Care este termenul până la care vă propuneți să remediați această situație? 
În speranța unui răspuns prompt, vă asigur, doamnă ministru, de toată considerația.  
Cu stimă,  

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 

 
Recunoașterea gărzilor medicilor ca vechime în muncă 

Stimate domnule ministru,  
S-au împlinit trei ani de când, prin Ordinul 1375/2016, care modifică și reglementează timpul de muncă, organizarea și 

efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004, activitatea 
desfășurată de medici în liniile de gardă reprezintă vechime în muncă și în specialitate numai în situația în care medicii nu își 
desfășoară activitatea și în baza unui contract individual de muncă cu normă de bază. 

Reprezentanții mai multor asociații profesionale au reclamat faptul că un medic, potrivit calculelor realizate, efectuează 
în medie patru gărzi pe lună și acumulează peste 2.000 de gărzi, în decursul activității. Aceasta echivalează cu 4.000 de zile 
lucrătoare, adică aproximativ 15 ani de muncă, pe care autoritățile refuză să le ia în calculul pensiei, ceea ce, evident, 
reprezintă o inechitate, cu atât mai mult cu cât, în Directiva 2003/88 a Comisiei Europene ”timpul de lucru este definit ca orice 
perioadă în care lucrătorul se află la locul său de muncă și își exercită activitatea sau funcția”. 

De aceea, în calitate de deputat, încă din 2018 am demarat o inițiativă legislativă de modificare a Legii 263/2010, 
privind Sistemul unitar de pensii publice, astfel ca gărzile medicilor să fie considerate vechime în muncă, iar medicii care au 
efectuat gărzi să beneficieze, la cerere, de pensionare înaintea vârstei standard, în cuantum direct proporțional cu numărul de 
ore de gardă efectuate, dar nu mai devreme de vârsta de 57 de ani, femeile, și de 60 de ani, bărbații. Inițiativa se află pe 
circuitul legislativ, la Camera Deputaților. 

De curând, doamna Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a declarat în spațiul public că este de acord ca gărzile medicilor să 
fie recunoscute ca vechime în muncă. Ținând seama de toate cele prezentate mai sus, vă rog să precizați: 

- Veți lua măsuri pentru repararea acestei inechități, astfel încât medicilor să li se recunoască orele de gardă ca vechime 
în muncă sau așteptați ca Parlamentul României să modifice Legea 263/2010, în sensul pe care l-am menționat, privind 
Sistemul unitar de pensii publice? 

- Există o colaborare între Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății, pe marginea acestui subiect? 
- Care este termenul până la care vă propuneți să remediați această situație? 
În speranța unui răspuns prompt, vă asigur, domnule ministru, de toată considerația.  
Cu stimă,  

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Stadiul înființării Comitetelor de Masiv prevăzute în Legea Muntelui 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că multe dintre termenele prevăzute în Legea Muntelui, pentru implementarea acestui act normativ, au 

fost deja depășite, vă rog să-mi comunicați care este stadiul actual al înființării Comitetelor de Masiv, cine sunt membrii 
desemnați în fiecare Comitet și când vor deveni funcționale aceste structuri. 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,         Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 
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Adresată domnului Daniel Breaz, ministrul interimar al Educației Naționale 
 

Implementarea programului “Masă caldă în școală” în anul școlar 2019-2020 
Stimate domnule ministru, 
Programul “Masă caldă în școală” a fost lansat ca un program pilot, având ca scop reducerea abandonului școlar și a 

eșecului școlar, precum și reducerea risipei alimentare constatate în urma aplicării programului “Cornul și laptele”. 
Având în vedere că anul școlar va începe în scurt timp, vă rog să-mi comunicați, domnule ministru, în câte școli, la nivel 

național, se va desfășura, în anul școlar 2019 - 2020, programul “Masă caldă în școală”, în ce județe se găsesc aceste școli și 
care este numărul copiilor care vor beneficia de aplicarea acestui program.  

Totodată, vă rog să precizați de ce nu se implementează acest program în toate școlile din România și dacă există sau nu 
o strategie de extindere a programului, astfel încât să cuprindă cât mai mulți elevi. 

Menționez că doresc răspuns scris.  
Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj Napoca 
Stimată doamnă ministru, 
Spitalul Regional de Urgență din Cluj Napoca este o investiție deosebit de importantă nu doar pentru cetățenii Clujului, 

ci și pentru cetățeni din județele limitrofe, așa cum este și cazul pacienților din județul Alba. 
Vă rog, doamnă ministru, să-mi comunicați care este stadiul actual al realizării acestei investiții, care sunt pașii deja 

făcuți, și, de asemenea, care este estimarea termenului la care această unitate spitalicească ar urma să devină funcțională. 
Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc.            Deputat 
Cu aleasă considerație,           Sorin Ioan Bumb  

*** 
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Rezilierea contractului pentru realizarea lotului 3 al autostrăzii Lugoj – Deva 
 

Stimate domnule ministru, 
Deși lotul 3 al autostrăzii Lugoj – Deva, în lungime de cca. 21 de kilometri, a fost finalizat, ați luat decizia de a nu 

deschide traficul pe acest sector de autostradă, invocând niște defecte pe care ați evitat să le faceți cunoscute în amănunt 
publicului larg. Mai mult decât atât, ați luat decizia de a rezilia contractul cu firma care a realizat lucrările pentru acest sector 
de autostradă. 

Având în vedere rezilierea contractului, vă rog să-mi comunicați cine va suporta garanția pentru lucrările deja executate 
pe acest sector de drum și cum se va proceda în situația în care apar probleme ce vor trebui rezolvate ulterior deschiderii 
traficului, dacă firma executantă nu se mai află în relații contractuale cu beneficiarul lucrării. Menționez că doresc răspuns 
scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Dificultăţi sesizate în accesarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului 
de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangalița” 

Stimate domnule ministru, 
Deşi valoarea totală a schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din 

rasele Bazna şi/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc" pentru anul 2018 a fost stabilită la 4.600.000 lei, în limita 
sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinație, de la bugetul de stat, reprezentanţii 
Asociației crescătorilor de suine autohtone din aceste rase reclamă disfuncţionalităţi în accesarea acesteia. 

Astfel, crescătorii de suine, reuniţi recent la Oradea, susţin că, la finele anului trecut, peste 85% din valoarea schemei de 
minimis, adică aproximativ 3.900.000 lei, a fost redirecţionată ca ajutor de stat în sprijinul  altor specii, în speţă ovine, fără 
consultarea acestora, prejudiciind atât reproducția, cât și îngrășarea în vederea abatorizării animalelor din rasele Bazna şi/sau 
Mangalița înscrise în program. 

Din aceste considerente, având în vedere că în Ședința Guvernului din 3 aprilie 2019 a fost aprobată o Hotărâre care 
completează art.11 din Hotărârea Guvernului nr.9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea 
programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc", 
pentru anul în curs, la o valoare totală de 4.600.000 lei, vă rog, domnule ministru, să precizaţi ce măsuri veţi dispune pentru ca 
aceste resurse să fie utilizate exclusiv de către beneficiari, în speţă crescătorii de suine autohtone din aceste rase. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!        Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Extinderea DN1 la ieşirea din Municipiul Oradea 
Stimate domnule ministru, 
În primăvara anului 2016, CNAIR inaugura pasajul peste calea ferată care a prelungit centura Municipiului Oradea cu 

1,7 km, asigurând legătura acesteia cu DN1 şi ieşirea spre Cluj, valoarea investiţiei fiind de circa 15 milioane lei fără TVA. 
Deşi trebuia să asigure o fluenţă sporită autovehiculelor care tranzitează centura Oradiei, îndreptându-se spre Cluj - prin 

ocolirea trecerii la nivel cu calea ferată - la orele de vârf, traficul spre DN1 se blochează pe mai mulţi kilometri, din cauza 
faptului că cele două benzi pe sens ale pasajului feroviar debuşează într-o singură bandă pe sens la ieşirea spre Cluj. 

La crearea acestor abuteiaje contribuie şi traficul intens de pe artera orădeană Calea Clujului, prevăzută la rândul său tot 
cu câte două benzi pe sens, care se descarcă printr-un sens giratoriu tot în DN1, prevăzut însă doar cu o bandă pe sens, unde se 
întâlneşte cu fluxul rutier care coboară pe două benzi pe sens pasajul de cale ferată la ieşirea spre Cluj. 

În aceste condiţii, vă rog, Domnule ministru, să analizaţi posibilitatea extinderii DN1 cel puţin cu o bandă pe sensul de 
ieşire spre Cluj, în vederea descărcării fluxurilor de trafic care afluiesc pe câte două benzi spre DN1 atât dinspre pasajul rutier 
peste calea ferată cât şi dinspre artera municipală Calea Clujului. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!        Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim – ministru al României 
 

Clarificări urgente privind tergiversarea de către guvern a procedurilor de organizare 
a alegerilor parțiale pentru funcția de primar în comuna Medieșul Aurit din județul Satu Mare 

 

Stimată doamnă prim-ministru,     
După cum știți, situația existentă la nivelul unității administrativ teritoriale Medieșul Aurit din județul Satu Mare unde 

nu au fost organizate de către guvernul României alegeri parțiale pentru funcția de primar, este de neacceptat.  
Astfel în cazul organizării acestor alegeri pentru funcția de primar în localitatea Medieșul Aurit, Legea 215/2001, care 

era în vigoare la acea dată, prevedea la art. 69 alin. (6) faptul ca „ Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se 
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stabileşte de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la alin. (4) sau de la data pronunţării hotărârii instanţei, în condiţiile alin. (5).” 

Situația existentă la nivelul localității Medieșul Aurit nu a fost soluționată conform prevederilor legale menționate mai 
sus, deși fostul primar Iancu Mihai Radu are sentință definitivă prin care își pierde clitatea de primar, iar instituția prefectului a 
emis ordinul de încetare a mandatului în 20 februarie 2018. În momentul de față, de mai bine de 1 an si 6 luni, aceasta 
localitate este condusă de un viceprimar cu atribuții de primar. Prin lipsa de acțiune a Guvernului, comunitatea nu este 
reprezentată la nivel de primar legitim ales, care să poată gestiona proiectele de dezvoltare a comunității. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, doamnă prim-ministru să-mi precizați ce măsuri urgente veți dispune 
pentru organizarea acestor alegeri locale în comuna Medieșul Aurit. 

Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare. 
Cu mulţumiri,       

Deputat 
Romeo Florin Nicoară 

*** 
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale 
României, ministru interimar al Afacerilor Interne  

 
Clarificări urgente privind tergiversarea de către instituția prefectului a procedurilor 

de organizare a alegerilor parțiale pentru funcția de primar 
în comuna Socond din județul Satu Mare 

Stimate domnule ministru,       
După cum știți, situația existentă la nivelul comunei Socond din județul Satu Mare unde primarul Ioan Crasnai a pierdut 

definitiv și irevocabil procesul cu Agentia Nationă de Integritate, acesta fiind acuzat că deținea concomitent funcția de primar 
și acționar într-un PFA activ, este de neacceptat. 

În urma soluționării de către ICCJ a recursului declarat de Ioan Crasnai asupra acestei decizii a ANI la data de 16 mai 
2019 ICCJ respinge recursul ca nefondat, astfel că domnul primar Ioan Crasnai trebuie să-și încheie mandatul. 

Conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, la Art. 160: Încetarea de drept a mandatului 
primarului, nu au fost respectate urmatoarele alineate:  

„(7)În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată 
încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. 

(8)Referatul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se transmite prefectului în termen de 
10 zile de la data intervenirii situaţiei de încetare de drept a mandatului primarului. 

(9)Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la 
comunicare. 

(10)Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile, nefiind aplicabilă 
procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe 
este definitivă. 

(11)Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu 
atribuţii în organizarea alegerilor, pe baza solicitării prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de 
la expirarea termenului prevăzut la alin. (9) sau de la data pronunţării hotărârii instanţei, în condiţiile alin. (10).” 

Instituția Prefectului trebuia să constate starea de fapt și, în urma procedurilor legale, să emită ordinul de revocare a 
primarului în termenul prevăzut de lege. În acest moment suntem în situația în care termenul de revocare, dar și termenul de 
organizare al alegerilor a fost depășit. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog domnule ministru să-mi precizați ce masuri urgente veți dispune pentru 
organizarea acestor alegeri locale parțiale în comuna Socond, judetul Satu Mare.  

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulţumiri,        Deputat 

Romeo Florin Nicoară 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate  
Maghiare din România 

 
 Declarație politică 

Declarație politică 
 

Legea nr.128/2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care 
reglementează fără echivoc și fără a fi necesară o altă legislație secundară, obligația Ministerului Sănătății și Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate de a permite tuturor medicilor specialiști din sistemul public și sistemul privat deopotrivă 
să elibereze rețete compensate, bilete de trimitere și concedii medicale tuturor pacienților asigurați de CNAS, a fost votată cu 
o singură abținere de 261 de deputați. 

Citez alineatul (5) din art. 386 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății: “În vederea exercitării dreptului 
de liberă practică, casele de asigurări de sănătate au obligația să încheie un contract cu medicul, … ,prin care acesta 
dobândește dreptul de a elibera certificate de concediu medical, bilete de trimitere pentru consultații și investigații paraclinice 
gratuite, rețete gratuite sau compensate." 

Prin amânările transpunerii în practica de zi cu zi a celor stipulate în lege, prin explicații verbale nelegale, fără să le 
elibereze vreun act scris cu număr de înregistrare la nivelul Caselor Județene de Asigurări de Sănătate, medicilor specialiști 
care își solicitau acest drept,  Ministerului Sănătății și CNAS a îngrădit în cursul anului 2018 accesul liber al pacienților și 
asiguraților la medicamentele compensate și la investigațiile paraclinice gratuite. Nu au făcut altceva decât au menținut 
circuitele ineficiente și suplimentare din sistemul medical, astfel agravând starea de sănătate a bolnavilor. După ce sunt 
obligați să se prezinte la privat pentru o consultație ce nu era accesibilă în timp util în sistemul public de ambulatoriu, trebuie 
să se mai întoarcă și la medicul de familie pentru prescrierea rețetei simple în rețetă compensată, decontând suplimentar și o 
altă consultație. 

În data de 13 decembrie 2018 se ia act de Ordonanța de Urgență nr. 109 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prin care, chiar dacă se rescrie un alineat proaspăt votat de Parlamentul 
României, ne-am bucurat și am sperat ca textul legii astfel modificat să fi servit într-adevăr voința de a permite accesul 
pacienților la justul lor drept câștigat prin plata contribuțiilor. Citez textul Ordonanței de Urgență nr.109/2018: 

 “(5)… casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobândeşte 
dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi 
prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen 
de 3 luni de la data aprobării bugetului de stat pe anul 2019.” 

Totuși, bugetul fiind aprobat în data de 15 martie a.c, OUG 109/2018 devine din 15 iunie 2019 o lege depășită și 
neaplicată, motiv pentru care, în data de 12 august 2019, Guvernul emite Ordonanța nr. 9/2019, prin care elimină din textul 
Ordonanței de Urgentă 109/2018 din 13 decembrie, propriul angajament privind termenul aplicării legii și duce în derizoriu o 
modificare legislativă în folosul pacienților, votată în urmă cu un an de către toate partidele politice, repet, de către toate 
partidele politice.   

Neaplicarea legii și interesul în tergiversarea finalizării actului medical sunt de neînțeles în condițiile în care, la începutul 
anului calendaristic, actele adiționale la contractele de servicii medicale cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate se 
semnează cu valoare 0, în consecință și acești medici dornici să finalizeze actul medical ar putea avea contract cu valoare 0 
pentru serviciile de consultații oferite, și, subsecvent contracte pentru eliberarea actelor mai sus amintite. Este bine-cunoscut 
faptul că există protocoale și norme pentru evaluarea cabinetelor de ambulatorii și nu există nici un impediment legal de a 
solicita cititoare de card de sănătate și raportare lunară cabinetelor medicale astfel definite. 

Deputat 
Dr. Vass Levente 

*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Constantin-Bogdan Matei, ministrul Tineretului și Sportului 

 
Revenire la întrebarea înregistrată cu nr. 2811A din  data de 07.02.2018 - Dreptul la indemnizație de merit 

 

Stimate domnule ministru, 
Din motivul că la data de 20.03.2019 am formulat o revenire la întrebarea înregistrată cu nr. 2811A la care nici până în 

momentul de față nu am primit un răspuns, reformulez revenirea  care conține date mult mai precise și punctuale care sunt 
necesare pentru verificarea dosarului doamnei Albert Elisabeta.  

 Din răspunsul primit de la doamna ministru Ioana Bran cu nr. de înregistrare 1454 din data de 12.02.2017, la 
întrebarea sus menționată reiese că ”nu există un dosar depus și înregistrat pe numele Albert Erzsébet” însă solicitanta are 
numărul de înregistrare 4452/02.08.2012 cu care a depus cererea, care este atașată acestei întrebări. Menționez că numele 
corect al solicitantei este Albert Elisabeta așa cum este trecut și în CV-ul atașat. 

În urma răspunsului primit în anul 26.03.2018 de la minister, solicitanta în cadrul unui apel telefonic inițiat către Minister, 
a solicitat informații în legătură cu cererea depusă și a primit un răspuns potrivit căruia îndeplinește criteriile de acordare a 
indemnizației de merit, dar trebuie să mai aștepte deoarece mai sunt persoane înaintea dumneaei pe listă.  

Doamna Albert Elisabeta, domiciliată în Județul Mureș, Sat. Sîncraiu de Mureș, str. Principală nr. 205 ap. 2, fostă sportivă 
la ramura sportivă popice, care, în decursul carierei sale, a obținut numeroase medalii (aur, argint și bronz), cupe și titluri. 

Întrebări: 
1.  Vă rog să precizați pe baza documentelor atașate în ce stadiu se află cererea depusă de către doamna Albert Elisabeta 

pentru acordarea indemnizației de merit și să clarificați care este motivul pentru care nici până în momentul de față nu s-a 
rezolvat solicitarea? 

2. Vă rog să menționați criteriile în baza cărora persoanele aflate în astfel de situații sunt puse pe “lista de așteptare” 
menționată doamnei Albert Elisabeta în cursul discuției telefonice avute cu funcționarul din cadrul Ministerul Tineretului și 
Sportului?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu stimă,               Deputat 

Csép Éva Andrea 
*** 

 

Adresată Ministerului Educației Naționale 
 

Discriminarea elevilor minorităților naționale prin înscrierea lor la sistemul  
național de învățământ superior 

Stimată doamnă/domnule ministru, 
În anul 2016 Ministerul Educației Naționale a pus în aplicare metodologia care prevede posibilitatea ca studenții, care vor 

să termine studii universitare, postuniversitare sau doctorale și nu au terminat învățământul secundar superior în limba română, 
să susțină examene de verificare a cunoașterii limbii române, organizate de facultățile respective. 

Ministerul Educației Naționale a afirmat că notele primite la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare 
orală în limba română la Bacalaureat, de către elevii minorităților naționale nu reflectă nivelul cunoașterii limbii române, astfel 
nu are intenția de a modifica prevederile introduse în 2016. Consider că Ministerul educației face diferențiere între elevii 
români și ai minorităților naționale după terminarea cu succes a probelor Bacalaureatului, întrucât fiecare elev din țară susține 
aceleași subiecte de Bacalaureat. 

Dacă Ministerul afirmă că examenul de Bacalaureat nu reflectă cunoștințele reale de limba română ale studenților 
minorităților, recunoaște deficiența sistemului educațional privind predarea limbii române, care nu este eficientă în clasele 
minoritare, fapt care a fost confirmat și de către președintele CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării). 

Atât Avocatul Poporului cât și CNCD nu au avut cunoștință până în anul 2019 de situațiile discriminatorii create de unele 
facultăți. În urma constatării situației actuale, ambele instituții au solicitat Ministerului Educației Naționale schimbarea 
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prevederilor din metodologia sus-menționată, atât pentru eliminarea prevederilor discriminatorii din rândul elevilor cât și 
pentru crearea unui cadru legislativ egal pentru toți elevii din țară. 

În urma solicitărilor din partea celor două instituții, ministerul a refuzat eliminarea prevederilor discriminatorii deoarece, 
examenul de Bacalaureat la limba română nu reflectă nivelul de competență lingvistică al studenților, măsurat și stabilit 
conform standardelor europene. 

Întrebări: 
1. Vă rog să eliminați cât mai repede prevederile discriminatorii și vă rog să precizați care vor fi măsurile concrete pe 

care le veți lua în urma celor întâmplate în sistemul educațional?  
2. Vă rog să precizați, dacă examenul de Bacalaureat în limba română nu reflectă competența lingvistică al studenților 

minorităților naționale, de ce nu este modificată legislația în așa fel încât, să fie conformă standardelor europene, dacă 
examenul de admitere la sistemul de învățământ universitar este conform standardelor europene? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,               Deputat 

Benkő Erika 
*** 
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Grupul parlamentar al Minorităților Naționale 

 Declarații politice 
 

Declarație politică 
Stimați colegi,  
În perioada 29 – 31 august, am participat la „Zilele Culturii Polone”  - manifestare care unește simpozionul pe tema 

relațiilor polono-române de-a lungul veacurilor înțelese în sens larg, precum și manifestări culturale.  
Ediția a 21-a a Zilelor Culturii Polone a debutat în ziua de 29 august, la ora 9:00, la Muzeul de Istorie din Suceava cu 

deschiderea oficială și vernisajul expoziției „Luptă și suferință. Polonezii în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”, 
expoziție ce povestește despre cel mai tragic război din istoria omenirii în care și-au pierdut viața în jur de 6 milioane de 
polonezi și câteva zeci de milioane de oameni din multe alte regiuni ale lumii. Pe 1 septembrie s-au împlinit 80 de ani de la 
izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, Polonia devenind prima victimă, opunând în același timp o rezistență eroică 
ocupației germane și sovietice.  

La simpozionul științific internațional din cadrul „Zilelor Culturii Polone” intitulat „Despre relațiile polono-române de-a 
lungul timpului în anul centenarului stabilirii relațiilor diplomatice polono-române” au participat istorici, lingviști, 
etnografi, din Polonia, România și Ucraina. În următoarea zi au avut loc concluziile simpozionului și lansarea celor mai noi 
cărți dedicate tematicii polono-române editate în ultimul timp în Polonia și România. Tot în aceeași zi, participanții au putut 
urmări proiecția filmului polonez „Războiul Rece” - opera regizorului Paweł Pawlikowski, film ce a obținut  Globul de Aur 
pentru regie la cea de a 71-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. 

Pe 31 august, la  Solonețu Nou am  celebrat a 14 – a ediție a „Sărbătorii Roadelor” manifestare ce a devenit deja o 
tradiţie, o sărbătoare a pământului şi a ţăranului, care, după un an de muncă, se poate mândri cu rodul muncii sale fiind 
recunoscător Bunului Dumnezeu pentru binecuvântare. Liturghia Solemnă a fost celebrată de ES Aurel Percă – episcop 
auxiliar de Iași împreună cu preoți din decanatul de Bucovina și dieceza de Iași., dar și Mons. Ionuț Strejac – reprezentantul 
Vaticanului. 

La manifestări au participat reprezentanți ai Departamentului de Cooperare cu Diaspora Poloneză și cu Polonezii din 
Străinătate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Polonia, mareșalul Voievodatului Podkarpacie,  primarul din 
Zakopane și raionul Rybnik, împreună cu alți delegați, Consulul R.P la București, dar și  schimbul V al Contingentului Militar 
Polonez care staționează la Craiova, dl. Amet Aledin – Secretar de Stat al DRI și reprezentanți ai autorităților locale. 

 

Deputat 
Victoria Longher 

*** 
Declarație politică 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Pe 10 august a.c., am sărbătorit 100 de ani de la adoptarea Rezoluției Șvabilor din Banat referitoarea la aderarea 

Banatului la România. Pe 10 august 1919, 1000 de reprezentanți ai acestora s-au reunit la Casa Germană din Timișoara. 
Aceștia vorbeau în numele a 31,5% din populația Banatului (37% fiind români). Așadar, cel puțin 68% dintre bănățeni 
susțineau unirea. Șvabii au hotărât următoarele, citez: 
 1. În numele tuturor şvabilor din Banat declarăm că numai de la Banatul nedespărţit sperăm binele fiecărei naţiuni 
(adică, naţionalităţi, n.a.) din Banat, căci un Banat împărţit în graniţe nefireşti înseamnă o ruină economică pentru toate 
popoarele care trăiesc aici, o cauză pentru sfadă veşnică şi nemulţumiri continue şi de tulburare a păcii dorite. Noi dorim, în 
consecinţă, indivizibilitatea Banatului. 
 2. Timişoara fiind centrul vieţii economice şi sociale a Banatului şi ea fiind încorporată României şi suveranitatea 
Majestăţii sale regele României fiind extinsă asupra Banatului şi deoarece noi vedem în Manifestul de la Alba Iulia o garanţie 
că în statul nostru viitor ne este asigurată dezvoltarea liberă a caracterului nostru poporal, folosirea liberă a limbii noastre 
materne şi amândouă, caracterul poporal şi limba maternă le vom putea promova nestingherit pe teren politic, cultural, 
economic şi social, şi astfel să ne asigurăm viitorul nostru naţional, dorim ca întreg Banatul, unitar şi nedespărţit să se 
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alipească regatului României mari. 
 3.  Această hotărîre se va comunica Conferinţei de pace. 

Pe 19 august 1919, președintele Conferinței de Pace, Georges Clemenceau, a primit textul din partea unei delegații de 5 
reprezentanți ai șvabilor, care îi solicitau, citez: Vă rugăm, domnule preşedinte, să binevoiţi a aduce la cunoştinţa Conferinţei 
de pace toate consideraţiunile sus-menţionate, precum şi rezoluţia Adunării, cerând alipirea integrală a Banatului la România. 

Conferința de Pace a decis ca partea cea mai mare a Banatului să revină României, șvabii având o contribuție foarte 
importantă în acest sens.  

Această declarație de loialitate față de România reprezintă și astăzi, după 100 de ani, fundamentul politicii șvabilor 
bănățeni și a tuturor germanilor din țara noastră.  

Vă mulțumesc pentru atenție!       Deputat  
Ovidiu Ganț 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
 

Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,  
 

Imposibilitatea utilizării rețelelor mobile de telefonie în satele din estul Maramureșului istoric. 
 

Stimate domnule ministru,  
Cunoașteți foarte bine faptul că sectorul de telecomunicații a beneficiat în ultimii ani de cele mai importante investiții în 

infrastructură, pe fondul concurenței acerbe dintre operatorii privați, care oferă unele dintre cele mai bune servicii de la nivel 
european, de exemplu, în ceea ce privește viteza internetului.  

Din nefericire pentru cetățeni, concurența acerbă se regăsește doar în mediul urban, lăsând nedezvoltate rețelele din 
mediul rural, cu toate că unii operatori au demarat și încă demarează practici comerciale incorecte de majorare a tarifelor în 
raport cu calitatea oferită consumatorilor (fiind, deopotrivă, și amendați cu amenzi uriașe), încheind contracte de furnizare pe 
care nu le mai respectă. 

Un exemplu concret îl găsim în județul Maramureș, unde în sfera telefoniei mobile, gradul de acoperire cu servicii de 
voce și de date 3G este de aproape 100% pentru toți cei 3 operatori principali (VODAFONE, ORANGE, TELEKOM), în timp 
ce servicii 4G sunt oferite doar în Municipiul Baia Mare, o parte a municipiilor Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Ocna 
Șugatag și în zona de sud-vest a județului. 

Dacă în orașe, calitatea acoperirii este excelentă, aceasta scade pe măsura depărtării de ele. Cel mai slab semnal se 
înregistrează în zona montană din partea de est a județului, tocmai la granița României. 

Printre cele mai frecvente probleme ale operatorilor de telefonie mobilă reprezintă problemele de semnal atât în 
interiorul locuințelor, cât și afară, localitățile rămănând fără rețea chiar și o săptămână, motiv pentru care mulți dintre aceștia 
aleg să folosească operatori din țara vecină. 

Sunt însă și unii oameni care se plâng că, pe lângă că nu au semnal la telefon, nu le merge nici internetul mobil sau fix, 
iar alții nu au acces la televizunea prin cablu. 

În zona menționată, găsim probleme de semnal indoor (probleme de semnal în interiorul unei clădiri), cât și probleme de 
semnal outdoor (probleme de semnal în afara locuințelor). Există momente în care semnalul este constant însă apar întreruperi 
bruște, în timpul convorbirilor sau întreruperea apelurilor. De altfel, în unele zone, semnalul este bun, partea de voce este în 
regulă, însă datele mobile funcționează necorespunzător. 

În urma analizei efectuate în aceste zone, putem constata că, în unele localități, problemele de semnal sunt rezolvate în 
câteva săptămâni, altele, în câțiva ani, iar unele probleme nu se rezolvă, oamenii plătind servicii de care nu beneficiază. 

Totul se rezumă la intenția operatorului de a menține rețeaua în zonă, de numărul de persoane care reclamă probleme în 
zona respectivă și de numărul de abonați din acea localitate. 

Localitățile Valea Vișeului, Bistra, Leordina, Poienile de sub Munte, Ruscova, Rona de Sus, Lunca la Tisa, Crasna 
Vișeului, care fac obiectul întrebării scrise, având un număr mai redus de locuitori, nu reprezintă un interes deosebit pentru 
operatorii de telefonie mobilă, astfel că aceștia aleg să nu se grăbească cu reabilitarea rețelelor, fără să mai vorbim de investiții 
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în dezvoltarea infrastructurii telecomunicațiilor din zonă, acestea preferând să investească bani în dezvoltarea noului sistem de 
date 5G, care va fi folosit în zonele urbane, în special. 

Stimate domnule ministru, 
Cunoscând preocuparea dumneavoastră față de practicile comerciale incorecte ale unor operatori de telefonie, prezentate 

mai sus, vă adresez următoarele întrebări punctuale: 
1. Ce măsuri va întreprinde Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pentru îmbunătățirea calității 

semnalului din zonele afectate, astfel încât cetățenii care locuiesc în mediul rural să beneficieze de aceleași servicii ca și cei 
din mediul urban? 

2. Care este stadiul demersurilor ministerului pe care îl conduceți în vederea stopării creșteri nejustificate de prețuri, la 
tarifele în comunicații, într-o abordare de scumpire anticipativă, după intrarea în vigoare a OUG 114/2018? 

În conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei Deputaților și Senatului, aștept 
răspuns atât oral, cât și în scris. 

Deputat 
Nicolae Miroslav Petrețchi 

*** 
 

Adresată doamnei Viorica Vasilica Dăncilă, prim-ministru al României 
 

Solicitare scuze publice 
Doamnă prim-ministru, 
Anul trecut, consilierul dumneavoastră, Darius Vâlcov, a lansat un atac inadmisibil la adresa președintelui României, 

domnul Klaus Iohannis, respectiv a minorității germane din România. 
Grupul parlamentar al minorităților naționale v-a solicitat demiterea individului, printr-o scrisoare pe care ați ignorat-o. 
În calitate de deputat al acestei minorități, v-am solicitat scuze publice, inclusiv printr-un protest formulat în cadrul 

ședinței Comisiei Mixte Româno-Germane din iunie. 
În cursul verii, consiliera dumneavoastră, Varga Dana Rozalia, a comis o faptă similară, postând pe facebook o mizerie, 

făcând trimitere la apartanența etnică a domnului președinte Iohannis, asociindu-i imaginea cu cea a lui Adolf Hitler. 
În consecință, doamnă prim-ministru, vă solicit următoarele: 
1. Destituirea de îndată a acestei individe 
2. Scuze publice în calitate de prim-ministru, adresate minorității germane și președintelui României. 
Dacă aceste lucruri nu se vor întâmpla voi trage concluzia că sunteți de acord cu cele postate de Vâlcov și Varga, 

consilierii dumneavoastră, și deci orice dialog între minoritatea germană și Guvern rămâne imposibil, iar eu voi solicita public 
demisia dumneavoastră. 

De aceea, vă întreb, doamnă prim-ministru, dacă și când veți lua aceste măsuri?  
Vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi parvină în scris. 
 

Deputat 
Ovidiu Ganț 

*** 
Adresată domnului Alexandru – Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Reglementare sens giratoriu Veștem, județul Sibiu 
 

Stimate domnule ministru, 
V-am adresat în 2017 o întrebare legată de reorganizarea traficului la sensul giratoriu de la Veștem. Mi-ați răspuns în 

septembrie 2017, că intenționați realizarea unui audit pentru îmbunătățirea fluenței traficului în zonă. Au trecut doi ani și nu s-
a întâmplat nimic. În continuare, mii de conducători auto stau la cozi interminabile. 

De aceea, vă solicit, domnule ministru, să dispuneți urgent măsuri pentru reglementarea situației și să-mi comunicați în 
scris care sunt acestea. 

Deputat 
Ovidiu Ganț 

*** 
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Adresată domnului Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice 
 

Rețea apă și canalizare Copșa Mică 
Stimate domnule ministru, 
În luna iunie, administrația locală din Copșa Mică, județul Sibiu, vi s-a adresat cu rugămintea alocării unei sume de 701 

mii lei pentru compensarea daunelor generate de blocarea totală a  finanțării unui proiect guvernamental de preaderare. 
Orașul Copșa Mică este unul dintre cele mai poluate din țara noastră, locuitorii săi având de suferit de pe urma acestui 

fapt. 
De aceea, doresc să vă întreb, domnule ministru, care este decizia dumneavoastră, respectiv ce măsuri a luat Ministerul 

Dezvoltării în favoarea locuitorilor din Copșa Mică, în acest sens? 
Vă rog să dispuneţi ca răspunsul sa-mi parvină în scris. 
  

Deputat 
Ovidiu Ganț 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


